a pályázat
A Tervezzetek Piacteret pályázat egyedülálló lehetőséget nyújtott számunkra, győri építészhallgatók
számára, hogy a fiktív iskolai feladatok mellett egy valós, megépülő projektben is kipróbálhassuk
magunkat. A tervezés kezdetekor így olyan szempontokat kellett figyelembe vennünk, amiket a
tervezési feladatainkkor elméletben már alkalmaztunk – de most a valóság súlyával kellett őket
végiggondolni. Ezek a szempontok a helyszín megvizsgálása, a piac környezetbe illesztése, a
használhatóság és esztétikum egyensúlya.
A helyszínünk Bogyoszló, egy Rábaközi falu a maga szépségeivel. És természetesen a megoldásra váró
feladataival és problémáival. A mi feladatunk a falu központjában található tér „bepiacosítása” volt.
Ez a teresedés a főút egyik kanyarulatában, a bolt előtt található, szemben a templommal és az az
előtt kialakult hasonló méretű térrel. Ellentétben a falu többi részével, az utca itt tehát kiszélesedik, a
határoló falait alkotó házak homlokzatai túl távolra kerülnek egymástól. A tér közepén állva az
embernek hiányérzete támadhat.
Itt kezdődik a mi történetünk. A helyszínből kiindulva feladatunknak éreztük, hogy a piac
létrehozásával egy olyan térfalat építsünk meg, ami a bolt előtti nagy teret két részre osztja, ezzel
rögtön értelmezi is azt. A térfalat az utca házaival egy vonalba helyezve az út felől nézve tovább
tudjuk vezetni az utcaképet. A fal másik oldalán, a bolt előtt kialakult kisebb téren pedig ki tud
alakulni a PiacTér. Ezzel a lépéssel nemcsak ezt a teresedést lehet újradefiniálni, hanem vissza lehet
adni a templom előtti tér jelentőségét is, az igazi hangsúly áthelyeződik oda.
A térfal ötlete tehát már megvolt, a kérdés csak az, hogy milyen formába is öntsük azt. Az épületszerű
piac ötlete fel sem merült – egy házszerű építmény nem találta volna a helyét a tér közepén. A
megoldás ebben az esetben is a fal volt, a szó szerinti értelmében. A piacot egy olyan falként
képzeltük el, ami zárt állapotban egy térbútor a falu központjában, emellett egy jelkép is, amit
minden arra járó autós és gyalogos megtekinthet, már az utca végeiből látva azt. Nyitott állapotban
pedig a fő funkcióját látja el, piacként szolgál Bogyoszlónak ‐ és akár a szomszédos falvaknak is. A
nyitottságot egy olyan keretrendszerrel oldottuk meg, amiket felnyitva használható a pultok sora, a
fejünk fölé pedig árnyékolók emelkednek.
A terv szokatlansága volt egyben az erőssége is. Ezt viszont olyan formában kellett
megfogalmaznunk, ami mégsem lesz idegen az adott környezetben. Ehhez pedig egy előképet kellett
keresnünk. A választás a góréra esett. A falusi építészet egyik hagyományos eleme a kukoricatároló
építmény, így formavilága ismerős minden ott élőnek is. Az ismerősség érzete segíti az új dolog
befogadását, ezt meg is tapasztaltuk az építés során. Sokan ráismertek a piac formájában a góréra.
Az összegyűlt gondolatok és alaptételek megfogalmazása után, pár megbeszélést követően állítottuk
össze a pályázati anyagot.
a munka folytatása
Az első díj elnyerése után következett a munka nagyobb része. A terv újragondolása, gyengeségeinek
kijavítása, egyeztetések a szakemberekkel.
Az alapgondolatok maradtak, a forma volt az, amin javítani kellett még. A problémás részek a mozgó
keretek, főleg a pultként szolgáló részek voltak. A stabilitási problémákat a szerkezet
pultszélességnyire való kinyújtásával oldottuk meg. Ezzel és a burkoló lécezés egyszerűsítésével a
végleges forma még inkább górészerű lett. A pult alatt kialakult hely szekrényszerű nyitásmóddal a

felesleges áru és dobozok tárolására szolgál. Egy 2,5 méteres pultszakasz két egység felnyitásából
állítható össze. Az árusok számától függően a fal részben vagy egészben is használható.
A szakemberekkel való konzultáció után a részletek is kialakultak. A szerkezet az eredetileg tervezett
tömör fával szemben rétegelt ragasztott borovi fenyőből készült, nagyban megnövelve ezzel a
tartósságot. A részletek pontosítása után nem maradt más hátra, mint az építés folyamata. A tábor
keretein belül megvalósult építkezés minden szempontból a vártnak megfelelő volt, sőt még meg is
haladta azt.

