MŰLEÍRÁ S
TALÁLT HELYZET
Családi házas beépt
í és, beékelődött2 szintes középületekkel.Jó arányú utcák,
fásto
í tt,zöld környezet,családbarát nyugodt közterületek.
Zártsorú földszintes beépt
í és az utcavonalon, három épület összeépt
í ésével és egy
szabadon álló tö meg.
A kertben gyönyörű nagym éretű lombos fák, az utcán kissé foghjas
í
fasor.
Tö m ör téglakert
í és a vezér utca vonalán.
G O N D OLAT OK, ELVEK
-Az összevont telken egy határozottan összefogott épület elhelyezése, úgy hogy a
kisvárosi léptékbe illeszkedjen. Egységessége mellettm egfelelő ritmusa, szaggatása is
legyen a homlokzaton a tö megek egym ásutánjának. A határozottan középületként
megjelenő épület változatos felületeket m utasson az utca felé.
-A telek kicsinysége miattaz épület teteje, mint játszókert kerüljön hasznost
í ásra.
-A játszókert felé a tö meg teraszosan legyen lebontva, laza térarányokat
eredm ényezve.
-A belső és külső folyamatos egym ásba olvadása jellemezze a feltáruló térsort.
-A játszókertben alakuljon ki intim, biztonságos, az épület védelmét élvező udvar és
nagym éretű szabad terület egyaránt.
-Minél többet őrizzünk meg a nagym éretű fákból,melyek a játszóudvar és az épület
klí m áját jelentősen javt
í ják, élhetőbbé teszik.
-A csoportszobák egységesen jó tájolást kapjanak.
-Az épület és az udvar alkosson szoros egységet,fonódjon egym ásba.
A BE É PÍT É S, TELEPÍT É S
Az épületet a Podhorszky utca beépt
í ési vonalára szerveztük, de a Vezér utcai oldalon
is az 5 m éteres előkertet tartottuk. Fontos volt,hogy a mennyire lehet,kitoljuk az
épületet a telek szélére, hogy a meg maradó kert m érete maximális lehessen.
Tervünkben 2460 m2 .A megfelelő bevilágt
í ás és tagolás érdekében kétszintes, fésűs
rendszert alakto
í ttunk ki.Az egységes tö mböt kisméretű átriumok, udvarok tagolják. Az
Óvoda és a szolgálatok bejárataiegym ás mellettegy összefogottkapuáthajtóban
kaptak helyet.Az óvoda bejárata előttkis fedettelőudvar alakul ki.A gazdasági bejárat
szintén az utcáról az épület végén nyl
í ik.Az OT É K előírásai szerint szükséges
parkolókat az előkertben biztost
í juk az utcáról közvetlen befordulással
megközelthe
í tően. Az épületet egységesen 6,60 m m agassággal terveztük.

T Ö ME GALAKÍTÁ S

Az épület egységes héjat kapottamely az udvarok, csoportszobák ho mlokzatifelületein
nagym éretű nyl
í ásokon szakad fel.Ez a héj a tetőn, mint ötödik homlokzaton is
jelentkezik, erőstve
í
a birtokba vehető tárgy érzését.A burok hol kert
í ést,hol előtetőt,
hol térfalat képez az épületen kívül is.Ezzel a kertet és a környezetet is igyekszik
belakni az épület.
Az utcára merőlegesen az eredetitelekosztásra reagáló épületszárnyakat terveztünk.
Az épület tiszta, átlátható szerkesztésével mindig a szükséges funkcionális igényekre
reagál.A használatból eredő térigények kielégt
í ése, a belakhatóság, élményszerű
terek képzése volta tervezés egyik fő irányelve. Továbbá a gyors átláthatóság, a
különböző szárnyak színekkel történő – gyerekek általkönnyen beazonosthat
í
ó–
megkülönböztetése.
A H O ML OKZAT É S AZ ANYA G HASZN ÁLAT
Tervünkben kevés anyagot alkalmazunk. A tereket belül és helyenként kívül is színes
beépte
í ttbútor-szerű térelemek tagolják. Ezek burkolata strapabr
í ó, könnyen tisztthat
í
ó
épt
í őlemez, amely emellettemberközeli,kellemes látványú és tapintású is.A színeita
C OL O R OID skála szerint komplementer színpárokkal választjuk.
A külső burok kívül tégla, alapszínében derűs lángvörös, m elybe a belső dobozok
színével azonos m ázas kerá mia téglaelemek kerülnek befalazásra. Belül a falak
fehérek, a mennyezet nyersbeton, a padló semleges, pasztellszínű linoleum. A
nyl
í ászárók alum ínium szerkezetű átlátszó vagy ho mokfúvottüveggel tervezettablakok
illetve szintmagas üvegfalak.
Ezek biztost
í ják, hogy a belsőt sok-sok fény járja át, a fény m eghatározó építőelem évé
válhasson a háznak.
A SZÍ NEZ É S
A színezés tervezése során a harmonikus, de friss, élénk, vidá m színek kiválasztására
törekedtünk. A párokban lévő csoportszobákhoz tartozó öltöző-mosdó blokkok színe
mindig komplementer párost alkot.A hat csoportszobához a három alapszín és három
kevert szín-csoport egy-egy tagja adja a színt.
A melegzöld-bíbor-ibolya komplementertaz A73, T35, V65 kódú zöld és az A46, T30,
V35 kódú ibolya adja.
A narancs-kék komplementertaz A24, T40, V55 kódú narancs és az A55, T50, V55
kódú kék adja.
A piros-hidegzöld komplementertaz A34, T40, V45 kódú piros és az A62, T60, V75
kódú zöld adja.
Az emeleten további három szín kerül felhasználásra, a lentiekkel harmonikus párban:
S árga: A12, T50, V75; B íbor: A45, T55, V45; Meleg-zöld: A75, T65, V90.

BELS Ő KIALAKÍTÁ S
A csoportszobákat úgy helyeztük el,hogy párosával összenyithatóak legyenek, ha
igény van rá. Továbbá a közös udvaron keresztül a szomszédos szobapárossal is
kialakulhat „kom munikáció”.
A belsőben hangulatos, színes világ kialakt
í ása fontos, de úgy hogy közben teret
engedjen a gyermekek fantáziájának, ne legyen túlhatározott.A beépte
í ttbútorokon túl
minden felület semleges, így alkalmassá válik arra, hogy a gyermekek saját rajzaikkal,
tárgyaikkal „belakják, díszts
í ék” a tereket,azok falait.
A felületek, főként amelyekkel a gyermekek érintkeznek természetes alapanyagokból
készülnek. A vizes helyiségek, öltözők belső felülete is ugyan ez a vízálló építőlemez,
kerüljük a rideg csempeburkolatokat.A belsőben mindenütt m élyen üvegezett
nyl
í ászárók, padlótól induló üvegfalak vannak, amelyek változatos átlátásokat
biztostanak,
í
továbbá garantálják, hogy a nevelők ne tévesszék szem elől a kicsiket.Az
üvegezettfelületek biztonsági,ragasztottüveggel készülnek.
Praktikus beépte
í ttbútorokat terveztünk a sok játék, eszköz tárolásához. A beépte
í tt
bútorok és a mobiliák is természetes anyagúak, egyszerű vonalvezetésűek,
praktikusak, A gyermekek bútoraikönnyűek, puha felületűek.
FUNKCION ÁLIS KIALAKÍTÁ S
A főbejáratiszélfogón belépve közvetlenül a központiaulatérbe jutunk. Ebben a térben,
egy nehéz hangszigetelő függönnyel leválasztható térrészt alaktunk
í
ki,amely
alkalmas különféle programok, beszélgetések, esem ények megrendezésére.
Leválasztás nélkül kis társalgóként funkcionál.A belső udvarralvaló közvetlen
kapcsolat a nyáriösszenyitást és nagyobb létszá m ú esem ények bonyolt
í ását teszi
lehetővé. Ebből a térből nyl
í ik az épületet feltáró folyosó két oldalága.
A folyosóról párosával nylnak
í
a csoportszobák egy-egy öltözőn keresztül,azokból kis
mosdó helyiség, ahová közvetlen átlátás nyl
í ik a csoportszobákból.Az öltözők
közvetlen kapcsolódnak a csoportszobákhoz, egy tolófallalelválaszthatóan.
A szobákból közvetlen kijárást biztostunk
í
a kertbe, természetesen az öltözőkön
keresztül.
Ittkapnak m é g helyet a szertárak, szülői mosdók is.
Az épület legvégén helyeztük el leválasztható két csoportszobát, amely így függetlenül
m űködtethető. Ide helyeztük a három nevelői helyiséget is.
A folyosók szobákkal átellenes oldalán a kiszolgáló és igazgatási terek kaptak helyet.A
főzőkonyha egysége rögtön a földszinten az aula m ö gött,közvetlen gazdasági
bejárattal.Innen zárt kocsikon jutnak az ételek a csoportszobákhoz. A felnőttétkező
közvetlen kapcsolattalkerültkialakt
í ásra.

