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BELSŐ UDVAR

A telepítésből adódóan kialakul egy
belső, zárt udvar. Innen tárulkozik fel a
könyvtár főbejárata, valamint ide nyílik
a kiállító előtér hátsó oldala. A
zöldfelület egyfajta privát zóna, ahol
lehetőség nyílik kisebb rendezvények
megrendezésére, illetve a
könyvtár megnyitására a
szabadba.

KÜLSŐ KÖZTÉR

Az épület fő megközelítése a Fóti útról,
Gödöllő irányából történik. Fontos
tehát a reprezentatív feltárulkozás,
melyet a művelődési ház előtti városi
köztér erősít. A meglévő állapothoz
hasonlóan ez egy közösségi,
kiülős találkozóhely, melyet
egy szabadtéri színpad
egészít ki. Innen nyílik
az épület főbejárata.

KÜLSŐ-BELSŐ KAPCSOLAT

Az épületet közrefogó két térrész közt
a kiállító előtér teremt vizuális és fizikai
kapcsolatot. Ezen az átmeneti téren
keresztül megvalósul a két külső tér
megfelelő szétválasztása, mégis
kommunikálnak egymással. A
két karakter, a nyüzsgőbb,
nyitottabb külső és zártabb,
védettebb belső így
tud kibontakozni a
használat során.

MEGKÖZELÍTÉSEK

Mindkét irányból fedett-nyitott
"tornácon" át történik a megközelítés.
A terepadottságokból kifolyólag a Fóti
út  elől az emeletre, míg a Béke
utcából a földszintre érkezünk. Az
utcáról nyíló átmeneti terek a
telken át előkészítik a megér-
kezést az épületbe, védett
teret biztosítanak az
összetalálkozásra.

M
áz

sa
 té

r

új
 k

öz
ös

sé
gi

 té
r

vi
rá

go
s 

té
r

vi
rá

go
s 

té
r

já
ts

zó
té

r

fő
 té

r I
I

fő
 té

r I

vi
rá

go
s 

té
r

Sz
en

t L
ás

zl
ó 

té
r

já
ts

zó
té

r

UTCA- ÉS TÉRSZERKEZETI
JELLEGZETESSÉGEK

Mogyoród település jellegzetességének
tartjuk, hogy a fő utca nem egyenesen,
merőleges leágazásokkal szeli át a községet,
hanem a terepviszonyokat lekövetve
kanyarog, a csatlakozó mellékutcák pedig
hegyes szögben csatlakoznak bele. Így
egyedi hangulatú, többnyire háromszög alakú
terek jönnek létre. A koncepció hosszútávú
kiterjesztése lehetne, hogy ezen terek
felújítása során a részben meglévő
és részben új tematika mentén
a karakterük felerősödik.

+ illeszkedés a meglévő
sávos karakterbe

+ illeszkedés a meglévő téri,
beépítési vonalakhoz

- idegen beépítés
- túl erős térfal a Béke utcánál
- csak egy nagy tér

- elváló tömegek
- zavaros teresedések

- túl sűrű beépítés
- elaprózott tömegek
- elszakadó terek

- leszakadó telekcsúcs
- befelé forduló tömegek
- rossz arányú udvarok

+ egy tömeg jön létre,
kapcsolatok épületen belül

+ meglévő építmény
karakterének megtartása

NEGATÍVUMOK POZITÍVUM NEGATÍVUMOK POZITÍVUM NEGATÍVUMOK POZITÍVUM NEGATÍVUMOK POZITÍVUM

KÜLÖNBÖZŐ BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA

vizsgálati helyszínrajz (m1:2000)

átnézeti helyszínrajz (m1:1000)

PÁLYÁZATA

M O G Y O R Ó D
MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÖTLET-

Adottságok
A tervezési helyszín Mogyoród település központi részén, a Fóti úton található. A helyszínül szolgáló tömbben a kisléptékű családi házas beépítések
mellett élelmiszerbolt és templom található, ami szervesen illeszkedik az utcaképbe, követi a lakóházak koordináta rendszerét. A tervezés során nem
tekinthettünk el ettől az egységes eredeti utcakép i állapottól.
A tágabb környezet tekintetében megfigyelhető, hogy a település úthálózatának hegyesszögű találkozási pontjaiban izgalmas közterületi akciómezők
jönnek létre, melyek egységes, egyedi növényállományt kapva, képzőművészeti alkotásokkal kiegészülve jelenhetnének meg. További, tágabb
fejlesztésnek tekinthetjük a Mogyoródi-patak partján kialakítható sétaútvonalat, mely felpezsdítheti a vízpart környezetét.

Lehetőségek
A tervezés során az épített és tárgyi kultúrális adottságok mellett a közösségi ház, mint elvont tartalom  is foglalkoztatott bennünket.
„A magány nehéz. Novemberben kinézni reggel a szürke derengésbe, kijönni a tornácra -, és nincs senki, senki. A hegyoldalon barna levelekre szürke
köd telepszik. Ezt az érzést csak a legerősebb ellenméreggel lehet gyógyítani. Mi az? A tudat, hogy az ember egyedül át tudja élni a világ legnagyobb
szépségeit, éspedig nem képzeletben, elégtételként, hanem, mint az örök egy, aki a legközelebb áll a mindenséghez. Az ember csak közösségben élhet
boldogan, de csak a magányban lehet Isten.”
Hamvas Béla gondolatait jelen helyszínhez és tervezési feladathoz illőnek találtuk. A közösségi tér a közös élmények területe, a könyvtár funkció a
csendesebb, magányos kontemplatív területté válhat. Ezen alaptézis mentén bontottuk ki tervünket.
A munkálat során az ötletpályázat lehetőségeivel élve számos beépítési és szintkialakítású tervváltozatot dolgoztunk ki, fejtettünk ki és elemeztünk. A
történeti hagyományokhoz, valamint a költséghatékony kialakíthatósághoz illeszkedve végül a földszintes, egy tömegbe integrált verzió mellett
döntöttünk. Ez annyit jelent, hogy az épület minden használati tere a kapcsolódó terepről közvetlenül elérhető szintben, lépcsők használata nélkül. A
terepadottságokat kihasználva ez azt jelenti, hogy a felső szint a Fóti út szintjéhez, az alsó szint a Béke út magasságához kapcsolódik. Ennek egyenes
következménye lett, hogy az épület tömege a két magasság közé kifeszítve jelenjen meg, illeszkedve a község eredeti beépítésének
irányrendszeréhez. Így a területet az új épület két kert térrészre osztja, melyek a szintekhez hasonlóan különböző karakterrel bírnak. A külső tér a
közösségi élmények, a kultúra tere, a belső kert olvasókert funkciót kapott. A helységlista alapján a nyüzsgésre alkalmas, alapvetően közös élmény
terét adó többfunkciós szakköri helyiségeket, valamint a színházteret, kiállítóteret a felső szinthez, s így a háromszög alakú köztérhez kapcsoltuk, az alsó
könyvtári részt pedig az intimebb belső kertre orientáltuk. A külső terekhez mindkét szint modern jellegű tornác-előtérrel kapcsolódik. A belső kert
többcélú hasznosítása érdekében a felső szinti előcsarnok és kiállító terét ide lépcsővel kapcsoltuk, ennek köszönhetően az épület átjárhatóvá válik. A
nagy traktusmélységű belső tér, a szintek szorosabb összekapcsolása, valamint kellő megvilágítása céljából az épület középső részére fényátriumot
helyeztünk, mely a megfelelő benapozás biztosításán túl egy speciális külső-belső kiállítóteret is képez.

Funkció
A tervezett kialakítás felső szintjén egybenyitható szakköri helyiségek, mosdók, szélfogó, előtér és kiállító tér, valamint a színháztér kapott helyet. A
szakköri helyiségek nagy, tér felé történő megnyitása lehetővé teszi az esetlegesen újjáéledő termelői piac befogadását is. A színházteret többcélú
hasznosítása, valamint a befogadó létszámra való tekintettel szintben síknak terveztük, dobogó jellegű színpaddal. E mögött kapott helyet az előkészítő
és raktárterület, ami a Béke útról közvetlen, zárt lépcsőn át megközelíthető. Így lehetőség nyílik a raktár szeparált töltésére, valamint a szabadtéri
színpad és rendezvénytérhez kapcsolódó kültéri események alkalmával az ide elhelyezett öltözők jó szolgálatot tehetnek. Az alsó szinten az átrium
mellett klubhelyiségek és hozzájuk tartozó raktár, a belső kerthez kapcsolva pedig a könyvtár kapott helyet. Az olvasó tér jó idő esetén a kert felé
bővülhet, a kikapcsolódni vágyók kiülhetnek egy-egy könyvvel a fűbe integrált olvasóhelyekbe. Az olvasópadok kényelmes kuckót formálnak, ahol a
vendégek a környezet kirekesztésével saját belső világukra koncentrálhatnak. A kertrész időszakosan zárható jellegű.
A fóti út mentén meglévő fasort az új közösségi ház előterében meghosszabbítottuk. A belső udvar faállományát árnyék adás miatt az épületkontúron
kívül megtartottuk. A Béke út mentén, valamint a Fóti út mentén időszakos rendezvényi parkolókat helyeztünk el, összesen 28 db-ot. Az OTÉK által
előírt további szükséges parkolószámot a Béke út, Mérleg út csatlakozásába helyeztük el.

Anyaghasználat
Az épület tervezése során egyszerű anyaghasználatra törekedtünk, amit formálástól mentes nyeregtetős tömege, átlátható belső térstruktúrája is
indokol. Külső falfelületei az égetett cserép színével harmonizáló barnásvöröses színt kapnak. A homlokzati síktól visszahúzott külső felületek
faburkolatosak. A belső térben fehér felületeket alkalmaztunk, fa bútorokkal kiegészítve. A kültéri szilárd felületek térkő burkolatúak. A Fóti út - Béke út -
Közösségi ház által határolt köztér hegyes sarokrésze kiemelt virágágyakkal borított. látvány a Béke úti bejárat felől

látvány a Fóti úti bejárat felől
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