
Meglévő állapot

A tervezési területen lévő épületek és épületromok valamivel több mint száz évesek, viszont állapotuk jónak ítélhető. Az 50 cm-es
kőfalak terhelhetőek. A Vár alatti telek gyönyörő környezettel bír.

A felesleg eltisztítása

A volt tornaterem épületéhez hozzáépített öltözők elbontásra kerülnek, így visszaállítva az eredeti állapotát az épületnek. A
felesleges kőkerítések és belső válaszfalak is elbontásra kerülnek, az így nyert kövek az építésnél felhasználhatóak.

Új szint ráépítés

A Deák Ferenc utca túloldalán lévő épületcsoport egyszerű tömegképzése remek támpontul szolgált az épülettömeg
formálásában, egyszerű nyeregtető formájú szintráépítés történt a meglévő kő falakra.

Épületegységek összekapcsolása

A külön álló épületrészek összekapcsolását azért tartottam fontosnak, mert így bejárható az épület a múzeumból indulva, mely
a könyvkötészet múltját mutatja be és a látogatók saját, egyedi könyvet köthetnek, majd betekintést nyerhetnek a jelenleg
működő könyvkötő műhelybe végigkísérve minden munkafolyamatot és a cég teljes működését átlátva (kivéve az öltözők és a
raktár). A dolgozók számára is előnyös, hisz klimatizált épületkomplexumban dolgoznak, s az érzékeny könyveket is épületen
belül lehet mozgatni raktár és műhelyek között.

Kiegészítések

A parkoló kialakítása az északi oldalon történt, az elbontott épületrészek kövéből építendő kő támfalak. A múzeumi rávezetés az
utcáról induló anyagváltással történik. A Várba vezető sétány felújítása és pihenőkkel való kiegészítése azonos anyagokból
történik, mint az építendő új szerkezetek.
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A Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervében lévő megjelelölések a tervezési területre
vonatkozón az alábbiak:

Sajátos területfelhasználási egység: Településközponti vegyes terület
Övezeti jel: Vt-61
Beépítés módja: Z
Megengedett legkisebb telekterület: 400 m²
Megengedett legnagyobb beép.: 60 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,4 m
Legkisebb zöldfelület 20%
Kialakítandó új telek szélessége 20 m

Vegyes területek
A településközpont vegyes területen elhelyezhető: lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épület, sportépítmény, parkolóház, többszintes parkoló-építmény kizárólag az SZT-ben meghatározott helyen, nem zavaró
hatású gazdasági építmény.

A vegyes területek építési övezeteinek területén építmény csak teljes közművesítéssel (a termikus energiaellátás villamos-
energiával is kiváltható) helyezhető el.

A tervezési terület mellett lévő sportpálya övezeti jele: Ksp (Különleges területek - Ksp sportolási célú területek közé tartozik.)

Valamint a Vár egész környezete Mk, azaz műemléki környezet jelzésű.

A területre vonatkozó helyi szabályozások

A műhely legyen világos, száraz és jól szellőztethető. A vegyianyagokkal való munka és egyéb munkafolyamat helyi elszívást is
maga után von. A gépek legyenek egymástól 2 méterre, valamint a közlekedő is hasonló szélességben készüljön az
akadálymentes anyagmozgatás miatt. A munkaasztal felülete kemény legyen, könnyen tisztítható. A padlózat tartós, könnyen
tisztítható és javítható legyen. A műhely egyenletes hőmérsékletéről is gondoskodni kell, nem csak a dolgozók szempontjából, de a
különböző ragasztók és egyéb anyagok kötési, száradási idejét és állagát is befolyásolja Az ideális hőmérséklet 18-20 C. A falak
fehérek legyenek minimum 1,5 méter magasságig és könnyen tisztíthatóságuk szempontjából olyan anyagot vagy festéket kell
választani.

A műhely világításánál az alábbiakra kell figyelni: kellő megvilágítási erősség, káprázatmentesség, megfelelő árnyékhatás, térbeli
egyenletesség, időbeli egyenletesség, megfelelő színhatás, egészségre való ártalmasság, gazdaságosság, esztétikai
követelmények. A látási igény fokát a munka minősége szempontjából négy csoportba soroljuk: durva, közepes, finom, nagyon
finom.

A berendezési tárgyak tekintetében a munkaasztalt kell 80-90 cm magasságra méretezni, a hozzájuk tartozó székeket pedig a
munkafelülethez. Az asztal munkasíkja keménynek és könnyen tisztíthatónak kell lennie, de a hideg hőérzetet megfelelő
anyagválasztással el kell kerülni. Az asztalra vékony eternitlapot szoktak szerelni, ennek a legkedvezőbbek a tulajdonságai
munkavégzés szempontjából. Szerszám, betűtároló és egyéb eszközök tárolásáról gondoskodni kell megfelelő szekrényekkel.

A könyvkötőműhely kialakítására vonatkozó szabályok

Az általam létrehozni kívánt múzeum az alábbi besorolásokba esik:

- Művészeti múzeum
- Művészeti gyűjtemény
- Magánmúzeum
- Regionális múzeum
- Beltéri kiállítás
- Alapfokú múzeum

Múzeum

Tervezési koncepcióm alapját az Agenda Natura hitvallása szolgáltatta: sérült embertársaink kiemelt figyelmet és szeretetet
élveznek a cégnél, az Agenda Natura céljai között szerepel a minél több megváltozott munkaképességű ember
foglalkoztatása, ezáltal életük minőségét és megítélését javítva, társadalmi megítélésüket segítve.

A területen található épületromok ezzel a szemlélettel tekintve nem is romok, hanem befejezetlen épületrészek, amik akkor
válnak teljessé, ha használjuk őket. Az 50 cm vastag kőfalakat terhelhetőnek ítéltem meg. (Hozzáteszem valós tervezési
feladatnál első lépésben statikus helyszíni szakvéleményére támaszkodnék, mérések által lehet megmondani valóban
terhelhető e a falszerkezet. Erre nem volt lehetőségem.) Tehát célom, ezek a kőfalak használata, a felesleg eltisztítása után,
esetenként pótolva, utólag újrafalazva ha túlságosan kipergett a habarcs közűjük. A funkciók helyigényét felmérve arra a
megállapításra jutottam, hogy az épületromok alapterülete nem elégíti ki a cég helyszükségletét, ezért kezdetektől
szintráépítésben gondolkoztam.

Publikus résznek számító múzeum és bemutatótermet a manufaktúra majd teljes bejárásával egészíteném ki azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy a megváltozott munkaképességű embertársaink nagyobb figyelmet kapjanak egy olyan helyzetben, ahol
látszik, ugyanolyan hasznos tagjai a társadalomnak, mint bármely másik ember. Az így létrejött három főbb rész tehát:

- A múzeum, ahol a könyvkötészet múltját ismerhetik meg a látogatók és akár részt is vehetnek egy egyedi, saját könyv
kötésében.

- Az Agenda Natura épülete, ahol a különböző műhelyeken keresztül valós képet kaphatunk a jelenben működő
könyvkötőművészetről, sérül embertársaink bevonásával.

- Végül az Agenda Natura bemutatóterme, ahol a manufaktúra kész termékeit csodálhatjuk meg, vásárolhatunk belőlük.

A helyi adottságokat kihasználva összeköttetést teremtenék a Buhim-völgy és a Vár között, a gimnázium régi sétányán keresztül,
azt felújítva. Így a tervezendő (gimnázium épületéből kialakított) hotel is összeköttetésbe kerülne a 40 méterrel lejjebb lévő
parkolójával és a könyvkötő múzeummal. A sétány látogatottságot növelő tényező lehet, új városi sétány és látnivaló.

Koncepció

Az évszázadok során kialakult Vár képe meghatározó eleme Veszprémnek. A mostani Óváros tér képe se változott sokat az elmúlt
száz év során. Azonban a tőle keletre elterülő Buhim-völgy képe jóval heterogénabb szerkezetű volt még száz évvel ezelőtt. A Deák
Ferenc utcát a város vezetése hosszú idő alatt engedte alakítani a jelenlegi állapotára, új építésű házat nehéz felfedezni,
legfiatalabb ház is becslésem szerint 20-30 éves lehet. A családiházas beépítés két helyen borul fel: a tervezési területnél, ahol
tornaterem, volt laktanya és sportpálya romjai találhatóak, vele szemben, az utca másik oldalán Polyák György Váralja lakóparkja
található. A lakópark kilóg a környezete beépítéséből, újat hozva létre. (A híd másik oldalán látható Úrkúti malom épülete
valamikor Tummler tervei alapján a Püspöki palotát látták el ivóvízzel, a meredeken megépített vízvezetékrendszerrel.)

A családiházas beépítés megszakadása, továbbá a területen található, attól eltérő szerkezet átgondolt megoldást kívánt. A Deák
Ferenc utca ezen oldala továbbá műemléki környezet besorolása alá esik, ami tovább korlátozza a lehetőségeket. A Séd patak
túloldalán a Püspöki pihenő felújítása jelenleg is zajlik, magánbefektető által kávéház lesz belőle. A bejáratától délnyugatra
kialakított parkoló a Szerelem sziget látogatóit szolgálja ki, ami szintén felújításra került az elmúlt években. A sétálni vágyók
eljuthatnak meghitt környezetben egész a Betekints-völgyig. A funkció szempontjából a felújítások remek befolyással lehetnek a
látogatószám növekedésére.

A tervezési területen lévő szintkülönbségek a múzeum épülete mögötti támfalig kb 0,5 méter. A tőle északra lévő telek és a
sportpálya között majd egy méteres szintkülönbség van, a Vár fele, keletre ez a szintkülönbség kiegyenlítődik és az ott található,
hegyoldal elé épített rom kb egy 1,0 méteres szintkülönbséggel van magasabban, mint a Deák Ferenc utca járófelülete. A
támfalaktól keletre, a Vár-hegy meredeken emelkedik, kb 40 méterrel magasabbra, mint a Buhim-völgy átlagos mélysége. A volt
Piarista Gimnáziumhoz vezető lépcsősor összekötötte a tornateremet és a szabadtéri sportpályát a Várral…

Városszerkezet

Terepadottságok

A Várban lévő volt Piarista majd Közgazdasági Gimnázium épületének alagsorából nyíló ajtón át a kiépített lépcsősoron
lejuthattak a diákok a tornaterem épületéhez és a szabadtéri sportpályához. A telkeket a Veszprémi Közüzemű Szolgáltató
vette meg, a város a gimnázium épületét hotelként értékesítené, a lent található sportpályával együtt, melynek parkoló
funkciót szánnak. A lépcsősor állapota folyamatosan romlik, a növényzet kezdi ellepni az évek óta használaton kívüli lépcsősort.

A sétányra tett javaslatom, a Várral való összeköttetés megerősítése, hisz a déli és északi végén kívül nincs más bejutási pont a
Várba. Ez a sétány nemcsak a hotel lakói számára lenne látványosság és összeköttetés a parkolóval, de a város lakói, turisták
által is ’vér pezsdülhet az elsorvadt érbe’. A tervezett új funkcióval pedig remekül kiegészülhet a terv, hisz a könyvkötő műhely,
múzeum udvarából is elérhető a sétány.

A lépcsősort a jövőben fejleszteni lehetne pihenőkkel, padokkal. Mivel a Várhegyhez nem szeretnék hozzányúlni, ezért a
fejlesztést a mostani lépcsősor pihenőiből konzolosan kinyúló pihenőt alakítanék ki. Anyaghasználatában a tervezési terület
épületeit összekötő sötétszürke fémlemez fedés és üveg kombinációhoz nyúlnék, impregnált fa ülőfelületekkel kiegészítve. A
könnyűszerkezetes pihenők minimális környezeti beavatkozást igényelnek, a lépcsősor pihenőjének kicserélése és a konzolos
szerkezet alapozását leszámítva. A lépcsősor hiányait pótoltatnám, de az eredeti korlátokat és fokokat hagynám eredeti, jó
állapotukba.

Lépcsősor a Várba

Helyszíni fotók

A gimnázium volt tornaterme, felette a Vár látványával.

A Szerelem sziget parkolójából látható a Vár, elérhető közelségben pedig a tervezési terület. A tervezési terület bejárata, előtérben 50 cm-es kőfalú építménymaradványok, a háttérben a gimnázium volt tornaterme.A jövőbeli termelési részleg, jobbra a gimnázium volt tornaterme (tervezett múzeum épülete), a háttérben a Völgyikút-lakópark.A volt piarista gimnázium. A város hotelként szeretné értékesíteni az épületet, az alsó sportpályát pedig parkolóként.

Lépcsősor a volt piarista gimnáziuzmon keresztül a Várba. A Betekints-völgyben található tervezési területen lévő épületromok, a Deák Ferenc utca felől.A termelési részleg alsó szintjének romfalai.

Az épület kialakításának lépései

Az épület kialakításának lépései
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