Kontextus
Kisszékely Tolna megyei apró falu, mely a
Tolnai-hegyhát vonulatai között terül el. A
település kis lélekszámmal rendelkezik, küzd
a mai kor folyamataival, az elvándorlással.
Ennek fényében kimondottan érdekes
kihívás, ilyen településre tervezni, hiszen egy
épület élettartama egy vagy akár több
emberöltőn keresztül is nyomot hagy a
környezetében. A települést körbe ölelő
dombok természetes védelmet képeznek és
szép panorámával keretezik a községet.
Ebben a völgyes-dombos területen lévő
tervezési helyszín, hosszan elnyúlik egy
enyhe meredekségű déli lejtőn, egyedi
kilátást biztosítva a tájra és településre.
A községet visszafogott épített környezet
jellemzi, kicsit talán mintha meg ált volna az
idő.
A
település
arculatának
legmeghatározóbb elemeit a családi házak
jelentik. A település struktúráját meghatározó eleme a hosszú telkek és
oldalhatáros beépítések, viszonylag szűk, de
használható udvarokat eredményeznek.
Hagyományos visszafogott családi házak
követik egymást, jelentősebb középület
csak a település felé magasodó templom
jelenti.
A tervezési terület amellett, hogy közel
helyezkedik el a település központjához,
mellékutca jellege miatt kialakulatlan képet
mutat. A területen a falu temploma
meghatározó elemként van jelen, emellett
a telekkel szemben álló ház jelenik meg
építményként, mint közvetlen szomszéd. A
környező egyéb telkek üres területek, a déli
oldalról a partfal és fasor természetes
módon határolja a helyszínt.

helyszínrajz 1:1000
Koncepció
A
településre
jellemző
hosszúházas
beépítést tovább örökítése alapvető cél
volt. A kialakult telepítés merít és tovább
örökíti azt a fajta struktúrát, ami a település
többi részén megjelenik. Viszont a terület
adottságaihoz igazodva, új lehetőségeit
kihasználva jön létre a tervezett épület.
Egy fő és egy melléképület került
elhelyezésre. Ez a fajta beépítés lokálisan
tovább örökíti a településre jellemző
beépítési
formát.
Emellett
olyan
mikrovilágot hoz létre, ami intimitást
kölcsönöz a helynek azáltal, hogy az
épületek között létrejön egy határolt kert.

Terek és funkciók

melléképület, magába foglalva a garázst
vendégszobát és fedett teraszt a
kemencével

kerti nyitott terasz

családi ház épülete központban
a nappalival
medencetér
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A program nagy méretének kezelésében is
szerepet kap a két tömegben történő
megfogalmazás. A főbb funkciók, a
családi házban kaptak helyet. Ennek
térszervezését a közös légterű konyhaebédlő-nappali térsor határozza meg. Ez
jelenti a ház központi elemét, ahol a család
össze tud gyűlni közösen időt eltölteni. A
szülő háló és dolgozó szoba a nappali terek
déli irányába került, míg a fiatalok szobái a
másik oldalára. A szabadon álló telepítés
miatt, kedvező benapozást biztosítva
mindegyik helyiségnek. Az épületen belül a
nappali terek előtt található lépcsőzés
átmenetet képez az előtér és étkező között,
hangsúlyozva annak funkcióját is. A
melléképületben kap helyet az autók
részére fedett beálló, ami a telekre vezető
út irányába nyit. A vendégszoba illetve a
hozzá tartozó vizes helyiségek külön a
háztól, ebben az épületrészben kaptak
helyet. A nagyméretű fedett terasz
közvetlenül szemben található a nappaliés konyhával így a hasonló rendeltetésű
terek vizuálisan kap-csolatban vannak
egymással.

axonometrikus ábra az épületről

