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Ó vod a a S z á z a d os úton 

ELVAN A GYEREK, 
HA…

SOK MINDEN GY ER MEK KOR BA N DŐL EL . EZÉRT IS 

OLYA N SZOMORÚ SZŰK EN MÉR NI A Z ÓVODÁ KR A 

ÉS Á LTA L Á NOS ISKOL Á KR A FOR DÍTOTT FIGY EL-

MET, A N YAGI TÁ MOGATÁST, ÉRT V E EZT A K ÁR A Z 

ÉPÜLETTÍPUS PROBLEM ATIK ÁJÁR A IS. ÓVODÁT 

TERV EZNI EZÉRT JÓ K IHÍVÁS LEHET MINDEN ÉPÍ-

TÉSZ SZÁ M ÁR A. H A A DÓDIK LEHETŐSÉG ER R E , 

A K KOR A Z A H Á Z A K ÁR TA NÍTH AT IS VA L A MIT.
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    A főhomlokzatról akár egy 
gyerekrajz cikcakkossága is 
eszünkbe juthat. 

» A terasz homokfúvott üveg 
mellvédje, az előtető vonala 
együtt hangsúlyos, horizon-
tális karaktert adnak.

› A déli, a kert felőli
homlokzat képe. 

Pár éve bővítés céljából több hazai óvo-
da pályázhatott jelentősebb pénzösszegek-
re a központi költségvetésből. Az apropó 
az akkori új köznevelési törvény beik-
tatása volt, e szerint 3 éves kortól min-
den gyermek számára kötelezővé tették 
az adott óraszámú óvodai nevelést. Szá-
mos helyen lépett fel ennek köszönhetően 
helyhiány, úgyhogy az önkormányzatok 
álltak építtetőként új beruházások élére.
A Százados úti Pitypang Óvoda átalakí-
tására is ekkoriban lett szükség, a meglé-
vő épület műszaki állapota azonban nem 
volt alkalmas már felújításra, egy új épü-
let felépítésébe fektetett energia látszott 

›
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Sok berendezési elem 
a régi óvodából való.

    A délre tájolt, konzolo-
san fedett teraszokon 
kültéri csoportos foglalko-
zások is tarthatók.

‹  Öltözőfakkokkal 
kialakított téri részlet.

‹

‹
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gazdaságosabbnak. A Józsefvárosi Önkormány-
zat pályázata végül meghívásos volt, ahol a szak-
mai bírálat egyöntetűen a SAGRA Építész Kft. 
terveit kiáltotta ki első helyezettnek. A véleménye-
zők az utcaképbe való illeszkedést és az üzemel-
tethetőséget látták a tervek legnagyobb előnyé-
nek, de maga a forma is külön elemzést érdemel.
A kiírás külön kikötése volt, hogy ne a környe-
zettel konfrontáló, túlságosan modern architek-
túra szülessen.  Tervezői viszont ragaszkodtak 
a kortárs építészeti minőséghez, úgyhogy stílu-
sát és tömegalakítását tekintve is mai, vonalai-
ban viszont valami tradicionálisabbat állapodtak 

meg, melyre a bírálók is vevők maradtak. 
Az architektúra minden oldalról nézve izgalmas 
képet mutat, de sziluettjére a tető vonalvezetése 
nyomja rá bélyegét. A vápa két oldalán létrehozott, 
különböző hajlásszögű nyeregtetők ötlete jó válasz-
tás volt: a homlokzattal egy síkban tartott, kiugró 
eresz nélküli kialakításuk reflektál az egész világon 
divattá vált házikó archetípus kortárs interpre-
tációira, másfelől cikcakkosságuk egy gyerekrajz 
játékosságát juttatja tudatosan a néző, és elsősor-
ban az idejáró gyermek eszébe. Dél felől viszont 
más a kép. A terasz hosszú, homokfúvott üveg 
mellvédje és az előtető vonala együtt hangsúlyos 

A téglás homlokzat a közeli Sörény 
utca sarkán álló Szakközépiskola 
és a Református Egyházközség 
épületének homlokzataival vállal 
halvány folytonosságot.

horizontális, modern karaktert adnak.
A két szint déli traktusában három-három, 
egyenként 70 négyzetméteres csoportszoba fog-
lalja el az alaprajz java részét, míg a tornate-
rem, a rendezvényekre alkalmas nagyterem és 
a kiszolgáló helyiségek a másik oldalon sora-
koznak egy központi folyosóra felfűzve. A nagy-
méterű csoportszobák a délre tájolt, konzolo-
san fedett teraszok felé nyitottak, mely megoldás 
magában hordozza a közösségi terek alapterü-
letének bővítését és helyet ad kültéri csopor-
tos foglalkozásoknak. Legnagyobb előnye talán 
mégis az, hogy a déli napsütés ellenére ez a terü-
let mindig árnyékolt, télen pedig a fény ala-
csony hajlásszöge miatt egyenletesen napsütötte 
is - arról nem is beszélve, hogy itt a még zordabb 
esős napokon is a szabad levegőn lehet játszani.
Elengedhetetlen szempont egy óvoda esetében 
hogy a teraszok mellett a réginél jóval nagyobb 
kert is született. Mialatt az új óvoda megalko-
tása zajlott, az eredeti épületet fenntartották, 
csak az átadás után bontották el azt teljesen az L 

alakú telek csuklópontjából, hogy egy összefüg-
gőbb, nagyobb udvart és játszókertet alakíthas-
sanak a helyén. A terület szélére került, Száza-
dos út felől nyíló új architektúra pedig valóban 
nem hivalkodni látszó, sokkal inkább érdeklő-
dést kiváltó jelenség a többi ház között.  Téglás 
homlokzata a közeli Sörény utca sarkán álló Szak-
középiskola és a Református Egyházközség épü-
letének homlokzataival vállal halvány folytonos-
ságot az utcaképben. A tégla valóban kortalan 
textúrát nyújt és ideális választás, de a kézi veté-
sű helyett a sima felületű klinker burkolat ebben 
az esetben talán elegánsabb kivitelezés lehetett 
volna. Külön öröm és imperatívusza viszont a 
háznak, hogy a fehér nyílászárók a gyakorlatban 
megszokott műanyag helyett az eredeti tervek-
hez hűen faszerkezetesek lettek. A homlokzaton 
ezen kívül még ornamentikáról is beszélhetünk, 
a fehér falfelületekre ugyanis kézzel felvitt óriás 
pitypang grafikák ref lektálnak az óvoda nevére.
Igazán izgalmas példákat most leginkább 
a Távol-Keleten találunk, ha óvodákra, mint 

épülettípusokra gondolunk, és míg természete-
sen Európában sem idegen a funkcióhoz viszo-
nyuló progresszív attitűd, addig Magyarorszá-
gon még csak nagyon eseti. A Pitypang Óvoda 
most egy újabb ösztönző példa lehet: illeszke-
dik környezetéhez, de mai építészeti értéket sze-
retne közvetíteni a gyermeki szem számára is.  
Talán itt cseperedve ennek az ötletnek az lesz az 
egyik pozitív hatása, hogy a kicsik később köny-
nyebben befogadják a kortársi megjelenést, épí-
tészetet az anakronisztikussággal szemben. 
Utóbbi dolog szükségét jól szemlélteti az ellen-
tét, ami a tervezők által megálmodott homogén 
térben fogadja a látogatót. Az itt dolgozók – amit 
lehetett – átmentettek a régi óvoda berendezé-
seiből, így egy cseppnyi disszonanciát, de egyút-
tal a mindig is bekalkulálandó emberi tényező 
báját teremtve az új közegben. Ki tudja, talán lesz 
folytatás, és óvodák, sőt általános iskolák vagy 
bölcsődék építésekor valóban értékes építészet-
re számíthatunk legközelebb is. Úgy tűnik, elvan 
a gyerek, ha minőségi építészeti térben játszik. 


