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Jelenlegi állapot 

Tervezési szempontok 
A tervezés közben nagy figyelmet fordítottam a kert jelenlegi és jövő-
beni funkcióinak kielégítésére. Az épület modern stílusú, körben 
üveg fallal és fehér oszloprendszerrel rendelkezik, és teljesen szim-
metrikus minden irányból. A kert jelenleg az épület két oldalán feltárt, 
meglehetősen nagy gyepes területeket foglal magába, melyek a to-
vábbiakban is rendezvénytérként kívánnak funkcionálni. A kert érté-
ke néhány idős, szépen fejlődött fa, valamint a teret az épülethez 
kapcsoló gyepes rézsű és a gyepfelület nagy kiterjedése. 
Az értékeket megőrizve és az épület erős szimmetriáját felhasználva 
született meg a tervem, melyet a következő képsorokon ismertetek.  
A meglévő játszóeszközöket a kert keleti oldalára helyeztem, aminek 
következtében két, egymástól részben elválasztott rendezvénytér 
alakul ki, de nagy, átlátható térrel. Ezeken a tereken elegendő hely 
van a sátrak vagy a színpad felállítására. A rézsűt kiegészítendő, 
egy sávos elhelyezkedésű nézőtéri lelátó is helyet kapott.  
Erőteljesen megjelenik a közösségi funkció a kertben, mert helyet 
kapott egy közösségi tér és egy közösségi kert is, mely jó lehetőség 
a kulturális központ jó hírének szélesebb körben való elterjesztésére. 
Helyet kapott egy lugas is, amely árnyas családi pihenőként és mar-
káns térhatároló falként jelenik meg a látványban. A kerti közfunkciók 
közt megjelenik a vendéglátás is, ami újabb vonzerőként szolgálhat 
a kertben. 
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Vázlatterv részletei 
Balról az első ábra a nézőtér 
monolit lelátóit és a rendez-
vénytér nagy kiterjedését, a 
második a vendéglátó egység 
elhelyezkedését ábrázolja. A 
következő képen a közösségi 
tér látszik, a bútorok lehetséges 
elhelyezkedésével, Itt még egy 
tűzrakó hely is helyére talált, 
hogy a kerti főzés élménye is 
kiteljesedhessék. Az utolsó ké-
pen a lugas, és az azt a kerítés 
felől megtámasztó többrétegű, 
többszintes növénysáv látható.  
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Látványtervek 
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