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KALÓ VIVIEN: KÖZÖSSÉGI TEREKET NOVAJRA!

Kell egy hely...
Kell egy hely, ahol a faluvédők tanácskoznak. Kell egy hely, ahol az asszonykórus 
énekel, ahol a mazsorett csoport gyakorol. Kell egy hely, ahol a jövő  nemzedékét a 
környezettudatos életre nevelik, ahol a színjátszó kör próbát tart, ahol a goblein 
klub tagja összejárnak. Kell egy hely, ahol hétvégi vásárt lehet tartani. Kell egy 
hely, ahol bált lehet rendezni, ahol kicsi-nagy összegyűlhet falunapkor, ahol 
közösen lehet ünnepelni.
Kell egy hely!

Egy valódi közösség számára létfontosságú, hogy legyen egy hely, ahol 
összejárnak, találkoznak. A mai kor virtuális tereiben virtuális közösségek 
létezhetnek csupán. Egy falu élete függhet attól, hogy rendelkezik-e ilyen térrel. 
Ha nem, a közösség tagjai másol keresik az alkalmas helyeket, ami óhatatlanul új 
közösség kialakulását, a régi felbomlását eredményezi.
Kaló Vivien szülőfalujában tapasztalja ezt a folyamatot, diplomamunkája személyes 
élményeken alapul, a saját közösségét félti. Megoldást keres egy létező 
problémára.

A volt kúria és magtár épületeibe igazi közösségi tereket álmodott. Lehántja az 
idők során felhalmozódott felesleget. Tiszta, átlátható helyzetet teremt, jól 
szervezett funkcionalitással. Szépen egyensúlyoz a közönség forgalmi terek és a 
hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló funkciók között. Az állandó és az ideiglenes 
használatú részeket jól különíti el, térformálása kellő rugalmasságot biztosít az 
egymástól eltérő igényű használat kiszolgálására.
A meglévő épületek telepítési adottságait jól használja, a megérkezést ugyan nem 
koncentrálja egy bizonyos pontra, de ez a falu léptékét és a nagyon is különböző 
működéseket tekintve sokkal inkább erény, mint hátrány. A többféle irányból és 
többféle módon érkező  látogató, szinte beszivárog a kerítés nélküli telekre és az 
éppen használni kívánt térrészhez érkezhet.
A külső terek differenciálását a kerítésépülettel tovább árnyalja, az ide talált 
funkciók jól eltaláltak.
A magtár építészeti értékeinek kibontása jól sikerült, az első traktus megnyitása 
szép és izgalmas átmeneti teret teremt. A konyhaépület föld alatti tömbjének 
csatlakozása már nem ilyen szerencsés.
A volt kúria épület toldalékának elbontása erősíti az átlátható, tiszta szerkesztést, 
azonban ennek az épületnek a külső formálása nem éri el a terv többi részének 
színvonalát. Az elgondolás, a régi arányrendszerek megtalálásának szándéka 
helyes gondolat, de ennek megtalálása nem sikerült.  

A diplomamunka egyedi, építészeti válasz a felvetett társadalmi kérdésre. 
Egyedisége azonban fontos tanulságokkal bír más falvak és települések számára. A 
terv építészeti bizonytalanságait háttérbe szorítja a probléma megtalálása és az 
akár általánosan használható recept kidolgozása. Külön figyelemre méltó az az 
igyekezet, amivel az értékek megörzésére törekszik, de azokat nem akarja 
leválasztani a hétköznapok valóságától, hanem élettel tölti meg.

A diplomamunkát elfogadásra javaslom.
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