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A Zalaerdő Zrt. azzal a megtisztelő feladattal bízta meg a Kós Károly Egyesülés
aktív vándor tagjait, hogy ötletpályázat keretében készítsenek tervet a Budafapusztai
Arborétum bejárati épületére. A megbízó részletes pályázati kiírást készített
számunkra az építménnyel kapcsolatos
igényeiről. A tervezési feladat átlátható
léptéke vonzó szempont volt, mindamellett díjazással és a nyertes ötletpályázat
megvalósításával is kecsegtettek minket.
A kiírás szerint 30 fős kirándulócsoportok
befogadására alkalmas fogadóépületet
kellett tervezni, mosdóblokkal, büfével
és recepcióval. Az épület környezetében
egy gépjárművek és busz parkolására alkalmas területet is ki kellett jelölni, valamint
javaslatot kellett tenni egy információs
tábla kialakítására.
A tervezési terület lejtős domboldalon található, innen lehetett leereszkedni az arborétumba egy patak medréhez, majd egy
tó partjához. A helyszíni bejárás alkalmával
született meg bennem egy olyan központi
melegedőtér ötlete, ahová jó visszatérni a
fogvacogtató séták után. A fogadóépület
másik szerepe azonban abban áll, hogy a
parkolóból érkező turistákat át kell hogy
vezesse az arborétum bejáratáig. Eszenyi
Ákos mesteremmel konzultálva készítettem
el pályaművemet. Egy olyan épületet szerettem volna, ami távolabbról is látszik, és
nem tűnik el a fák és a lejtési viszonyok között. Az épület bejárati nyeregtető gerincmagasságát, illetve a kör alakú közösségi
tér gúla alakú tetőformáját ezért megemeltem. A tér közepén egy kandallót helyeztem el, karakteres pillérletámaszkodással,
ami egyben a kémény szerepét is betölti.
Nyolc pályamű érkezett be, a leadást követő negyedik napon kihirdették az eredményeket: a 3. helyezést Faragó Melinda, a
2.-at Radev Gergő, végül az 1. helyezést én
5.
értem el. A bizottság nagyon elégedett
volt
valamennyi pályaművel. Mint mondták,
ennyi, és ilyen sok jó minőségű, kézzel és
géppel rajzolt munkára ők se számítottak,
a maga nemében mindegyik egyedi ötletet
és értéket hordoz. Folytatásként a kiíró ígérete valóra vált, hiszen megrendelték tőlem
az építmény generálkiviteli terveit, melyek
készítése jelenleg is folyamatban van.
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jebb pont fordítva van: a virág és a keret
világos, a háttér a sötét. Egy egyszerű
összefüggést ismerhetnek föl a gyerekek:
a sötét és a világos, a forma és a háttér
kiegészíti egymást, kerek egészet hoz létre. A világos virágszirmok szabályosan,
átlósan vannak elrendezve, köztük kialakul egy sötét kereszt, közepén egy világos
négyzettel, és fordítva egy szinttel feljebb.
Tehát a kört nyolc átló osztja, mert a sötét és a világos forma is kereszt alakban
rendezett. A virágszirmok a növekedő és
határaikat próbálgató gyerekek, a körgyűrű a védelem, a keret, amit az iskola
biztosít a számukra. A szirmok közepén
magok vannak − mindenki magot hordoz
magában, mindenkinek saját feladata van.
Az iskolában a tantermekben szintenként
más színpárokat választottam, pl.: vörösbarna és drapp, világos és sötétkék, világos és sötétzöld. A padok egységesen bükk
felületűek, a vázuk sárga színű. Az alagsorban a két tornaszoba sportpadlója élénksárga és narancssárga színű, a kívülről
alig érkező fényt pótolva. A folyosókon
a beépített szekrényeken és a pihenőpadok mögötti falburkolaton megjelenő íves
formák a növekedést idézik meg.

7,86

 Óvoda- és bölcsődezsibongó, Rácalmás. Fotó: Dénes György

