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A meglévő-megmaradó épület rekonstrukciója

A Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium épülete eredetileg is oktatási intézménynek épült, s bár a belső átalakítások,
felszabdalások és bővítmények érezhetően lerontották a XIX. századbeli, igényes iskolaépület patináját, alapvetően
megőrződött annak karaktere, méltósága. Az épület, tehát, alkalmas arra, hogy jelenlegi állapotából, átgondolt, racionális,
értékvédelmi szemléletű rekonstrukciója után korszerű, színvonalas, megújult tere lehessen az oktatásnak.

A jelenlegi állapot legnagyobb hátránya -az általános lelakottságon, elavultságon túl- egy fajta téri bezártság, szűkösség,
labirintus-szerűség. Ennek oka elsősorban a leválasztott, bérbe adott területekből következő kényszer-megoldásokban
keresendő, s ez orvosolható is a programban javasolt megoldással: a bérlemények felszámolásával. Azonban, ha az épület
eredeti állapotát tekintjük, akkor is érzékelhető a téri kapcsolatok hiánya. Mindkét utcai bejárat gyakorlatilag egy-egy szűk,
lépcsős folyosó, a térkapcsolatok csak horizontálisan, szintenként működnek jól, az emeletek között mindössze (jelenleg) egy
lépcsőház teremt kapcsolatot.

A rekonstrukció fontos alapgondolata: visszaadni a teret a gyerekeknek, a tanároknak. A programban kijelölt Irányi utcai „új”
főbejáratnál, a belső terek kibontásával, a lehető legtágasabb térérzetet kívántuk biztosítani.

A „kiszabadított”, megmaradó oszlopos előtérben helyeztük el a portát, ahonnan ellenőrizhető a főbejáraton túl, az itt
kialakított, akadálymentes használatra is alkalmas lift és a megmaradó lépcsőház. (A lépcsőnél biztosítottuk a lejutás
lehetőségét az alagsorba.) Az előtérből közelíthető meg a Kápolna, a lépcső mellett elhaladva pedig az Aula, melyet -a
program útmutatása szerint- a jelenlegi négyzetes udvar beépítésével hoznánk létre. Az Aula a mindennapi élet „zsibongó” tere,
mely a rendezvényeknek is helyt ad, szükség esetén összenyitva a szomszédos Tornaszobával.

Az Aula lefedésénél újra megjelenik a téri kapcsolatok, az új, „használható” terek létrehozásának gondolata. Az üveglefedés
evidensnek tűnő megoldása helyett, az aulát két szintben eltolt födém-lemez zárná vízszintes értelemben, egyik az első-, másik a
második emelet padlószintjénél.

 Az aula, a két födémperem közötti, szint-magas, üvegezett nyíláson kapna közvetlen fényt (illetve ily módon megoldható annak
hő- és füstelvezetése is). Az egyébként költséges, gyakran karbantartandó (koszolódó) üvegtető helyett, tehát, két tetőkert jönne
létre, melyek közül a nagyobbik szintben kapcsolódik az első emelethez, azaz az alsósok „tere”, kültéri zsibongója lehetne. Apró,
de fontos gesztus, hogy ez az újonnan nyert tér, nemcsak felülről nyitott, hanem, az eredetileg zárt belső udvar délkeleti
folyosósát fedett-nyitott átjáróvá alakítva, az iskolaudvar felé is megnyílik.

Az Aula feletti kisebb, második emeleti tetőkert pedig kapcsolódhat a felsősök folyosójához, de a pedagógusok pihenő-terasza
is lehet.

Visszatérve a főbejárathoz, a megmaradó lépcsőn és az új lifttel elérhető minden szint. A jelenlegi bejárat melletti lépcsőház
pedig, szintenként két tűzgátló ajtó elhelyezésével, füstmentes lépcsővé alakítható. Az ajtók nyitott állapotúak, így nem zavarják
a napi szintű közlekedést, csak tűz esetén szakaszolnak. A menekülés a jelenlegi bejáraton át az utcára, és az udvar felé nyitott
ajtón történik. Az akadálymentes megközelítés, a lif(tek) elérése, az I. ütemben a főbejáratnál elhelyezett lépcsőjáró
segítségével lehetséges, II. ütemben, azaz a nagytornatermi szárny megépülése után, az udvaron át szintben megoldottá válik.

A helyiségek beosztásánál minden tekintetben figyelembe vettük a program előírásait. Az alagsorban „felbővülhet” az iskola
étterme, a Kistornaterem kitölti az Aula alatti teljes területet. A földszinten -az Aula és a Tornaszoba mellett- a szaktantermek
kaptak helyet. Az első emeleten az alsósok-, a másodikon a felsősök-, a harmadikon a gimnazisták osztálytermeit alakítottuk ki. A
tetőszinten -új acélszerkezetű főtartós fedélszék alatt- a gépészeti helyiségeket telepítettük. Az illemhelyek tervezésénél,
indokoltnak tartottuk, hogy minden szinten biztosítva legyen külön leány- és fiú wc csoport, kétnemű tanári wc, valamint egy
akadálymentes illemhely.

Az új nagytornatermi szárny

A pályázat második eleme, üteme a Nyári Pál utca sarkán álló, elbontandó tornaterem „pótlására” épülő, új nagytornatermi
szárny, 15x30 méteres tornacsarnokkal, és hasznosítható multifunkcionális területekkel.

Az új épületszárny telepítése, a telekadottságok és a megkívánt méretek következtében, gyakorlatilag csak a Molnár utca
mentén képzelhető el. A pinceszinten 24 szgk. helyezhető el, autó-liftes megoldással. (A rámpás megközelítést elvetettük, mert
drasztikusan csökkentette volna az amúgy is szűk udvari területet.) Az új szárnyban egy lépcsőház és egy akadálymentes lift
biztosítja a vertikális közlekedést minden szint között.

A földszinten biztosítottuk az udvarra való behajtást (konyha feltöltése miatt), és a fedett-zárt kerékpár tároló is itt kapott helyet.
A kiadható területeket illetően, nem tartottuk célszerűnek azokat a tornaterem fölött kialakítani, tekintve az így nehézkesen
megoldható, az iskolai belső „közlekedést” keresztező megközelítést. Ezért a kiadható multifunkcionális terület a Molnár utca
szintjében telepítettük, önálló bejárat kialakításának lehetőségével. A helyi szabályozás előírja az utcára néző földszinti
helyiségek minimum 5 méteres belmagasságát, így a kiadható terület vagy egy nagyobb belmagasságú térként képzelhető el,
vagy pedig egy udvar felől „galériázott” kétszintes, (akár)cellásítható térsorként alakítható ki.

A régi épület első emeletéhez kapcsolódik szintben az új nagytornaterem bejárata. A szűk telekadottságok miatt, ezen a szinten
csak a sportszertár kaphatott helyet, a tanári öltöző egy szinttel lejjebb, a diáköltözők a második és harmadik emeleten
helyezkednek el.

A tornaterem zárófödéme a legnagyobb tetőkert kialakításának lehetőségét adja. Ez a terület a harmadik emelettel van egy
szintben, tehát elsősorban a gimnazisták „zsibongó tereként”, tetőkertjeként szolgálhat.

Az új iskolaudvar

Az iskola udvara -a réginél nagyobb mértékű beépítettség miatt- valamelyest kisebb lesz a jelenleginél, de a parkolók
megszűnése és a több zöldfelület megjelenése következtében tágasabb érzetű lehet. Az udvar közepén álló védendő fa
megmarad. A jelenlegi gumiburkolatú sportpályát áttelepítjük a régi épület sporthálóval védett délkeleti homloktara elé. A
templom felé eső udvar-részen zöldfelület, pihenőkert létesül.
Az architektúráról

A régi épület homlokzata gyakorlatilag érintetlen marad, a már megkezdett nyílászáró-cserét be kell fejezni és a téglaburkolatok
felújítandók. Az új épületszárny burkolata nem ismétli direkt módon a meglévő épület téglaburkolatát, hanem fekvő arányú,
kötésben rakott szerelt homlokzatburkolatot kap. A burkolóelemek méreteit illetően, a régi szárny melletti részen kisebb elemeket
használtunk, távolabb nagyobb táblákat.

Az öltözők ablakai előtt perforált burkolati mező alakítandó ki, mely kirajzolja a szomszédos régi iskolaépület ablak-arányait,
homlokzati ritmusát.

A környező épületek homlokzataira jellemző a „plasztikusság”. A szűk utcákon gyalogosként, ha felnéz az ember (ill. ha végignéz
az utcában) tagozatok, párkányok, erkélyek, kiugró épületrészek vibrálásával szembesül. Ezek ebben az esetben nem a
hagyományosan alkalmazott fény-árnyékhatások miatt érvényesülnek (miután szinte sehol sem lehet ortogonálisan egy
homlokzattal szembeállni), hanem mozgalmasságukkal oldják a keskeny utca téri adottságait. Pontosan emiatt a plasztikusság
miatt „mozdul” meg az új épületrész homlokzatburkolata, egyben indirekt megvilágítást biztosítva erről az oldalról a
tornateremnek. Függőleges tagolása, a régi iskolaszárny nyílászárói által kirajzolt vertikalitást követi. A templom nagy nyugodt
felületeinek vonzásában, az épület homlokzata „kisimul”.

A Molnár utca -Nyári Pál utca sarkán az épület földszintje visszaugrik, „kiszabadítva” a Váci utcai templom látványát.

A tornaterem bütüjét, egy helyen, a szomszédos templom ablak-sorára rímelve, vertikálisan megnyitottuk. Az új szárny udvari
felöli oldala, alkalmas lenne, növényzettel befuttatott, zöldhomlokzat kialakítására is.  Az iskolaudvar felé, a földszinti beépítés
visszaléptetésével, kis leülő padok, „kuckók” alakulnak ki.




