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Cserje Fa pad Szilárd burkolat

Óbudai Kulturális Művelődési Központ kertje

A koncepció
Munkám során figyelembe vettem a felmerülő
igényeket, illetve építettem a helyszín pozitív és
egyedi tulajdonságaira. Ennek alapján a
következő elemek határozzák meg a tervemet:

Funkciók

Számos igény felmerült a területen elhelyezendő
funkciókkal kapcsolatban, így ezeknek
megfelelően a következő egységek jelennek meg
a területen:
• árnyas találkozóhely, illetve pihenőterület a

bejárat közelében,
• felnőtt sport eszközök a pihenőhöz

kapcsolódva,
• nyílt, gyepes felület, mely alkalmas

rendezvények megtartására,
• játszóeszközök gyermekek számára a kert

átellenes oldalán,
• közösségi kert a terület intimebb, déli

végében,
• pavilon a játszóhely és a közösségi kert között,

melyben helyet kaphat mosdó, pelenkázó,
tároló helyiség, illetve fagylaltozó.

Értékek megtartása

A helyszín olyan zöldfelületi értékkel és
terepadottságokkal rendelkezik, melyeket
mindenképpen szerettem volna valamilyen
formában megtartani. Ezek az elemek a
következők:
• az épületet övező, azt kiemelő rézsű,
• az épület előtt található nagy, egybefüggő

gyepes terület,
• az épülettel párhuzamos futó juhar (Acer sp.)

fasor.
Ezzel együtt a kedvezőtlen látványok – tűzfalak,
parkoló – takarására is törekedtem a már
meglévő növényzet megtartásával és
kibővítésével.

Az épületre való reflektálás

A kert kialakításában szerettem volna
valamiféleképp utalni az épület
multifunkcionális és mobil, „tologatós” jellegére.

Ezt egyrészt a közösségi kertnél lévő, illetve a
San Marco utca felől nyíló kerítések
kialakításával gondoltam megoldani. Mindkét
helyre nagyobb felületen eltolható kerítéseket
alakítanék ki, hogy minél jobban meg tudjon
nyílni a kert, de ugyanakkor szükség esetén a
zártságot is lehessen biztosítani.

Ahogy az épületben, úgy a kertben is
multifunkcionális tereket alakítottam ki, hogy
mindig az aktuális igényt lehessen kielégíteni.
Ennek egyik eleme a gyepes terület, mely
sportolásra, rendezvények megtartására,
színpad felállítására és piknikezésre is alkalmas.
Ehhez kapcsolódik a rézsűs felület, melybe
széles fa ülőfelületek kerültek. Így
létrejöhetnének társalgásra, „bandázásra”
alkalmas helyek, burkolt napozó felületek, de
akár nézőtérként is tudna funkcionálni a rézsű.

A közösségi kert eleinte inkább bemutató kert
jelleggel működhetne, de ha meglenne rá az
igény, a későbbiekben funkcionálhatna rendes
közösségi kertként is. Akár a környék lakói, akár
a kulturális központ látogatói számára. Emellett
akár tanfolyamokat is lehetne itt tartani a kert
ezen részében.

A pavilon megjelenése szintén az épülethez
hasonló lenne. Hogy minél jobban ki lehessen
használni az építményt, a kert felé nagyobb
felületen meg lehetne nyitni a felületét. Ennek
következtében nyáron nyitott, télen zárt terület
alakulna ki, mely jobb kihasználhatóságot
eredményezne.

Geometrikus formálás

A kert egészére a geometrikus megformálás
jellemző. Ez részben a rézsű vonalában és a
fasorban megjelenő lineáris elemeket jelenti.,
másfelől az épület felületi, négyzetes
megjelenését viszi tovább a kertben is.
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