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ereszmagasság 3-5m
ereszmagasság 5-8m
ereszmagasság 8m-...
kórházi terület
bontandó épület

ANALÍZIS

városszövet - beépítés -
tömbfeltárási lehetőségek

M 1:4000

egyéb középület
műemléki épület
kereskedelmi-és lakóépület
lakóépület
kórházi épület

ANALÍZIS

funkcionális térkép-
kapcsolatok

M 1:4000

köztér
autós közlekedés
parkolási lehetőség
gyalogos közlekedés
autóbuszos közlekedés

ANALÍZIS

közlekedés-közterek-
parkok-parkolás

M 1:4000

Telepítési helyszínrajz   M 1:1000

Utcaképbe illesztés

Analízisek

M 1:4000

A koncepció alapja egy olyan egészségügyi intézmény kialakítása, amely helyet biztosít a fontos, de kórházi területen nem található, egyéb
gyógyító szakág számára. Figyelembe véve az embereket minden nap érő stresszhelyzeteket és az ezek által kiválto" érzelmi, pszichés
labilitást: az épületet különböző pszichoszoma%kus betegségekben szenvedő emberek gyógyítására alkalmas funkcióval töltö"em fel.
Korosztályokat illetően újszülö"kortól egészen az öregkorig gondoltam az emberekre. Az egészségházban táncterápia kínálja a gyógymódot a
felnő"ek és a hasonló korosztály számára, a gyerekek mozgásterápiával vezethe%k le a felesleges energiájukat, illetve nyílhatnak meg
könnyebben más személyek felé, a csecsemőket szülői segítséggel szintén különböző tes% gyakorlatokkal lehet kibillenteni az őket
veszélyeztető betegségekből: születéskori trauma, izommerevség… Így összefoglaló néven Egészségház - Mozgásterápiás Központ kapo"
helyet a Baranya Megyei Kórház, Kórház téri bejáratánál.

Fontos szempont, hogy i" betegek, látogatók, dolgozók és egyéb kórházi járművek fogadása is történik, ezáltal az épület porta szerepét is be
kell, hogy töltse.
Tömegében köve% a hozzá tűzfallal csatlakozó társasházat. Az ereszmagasságot hozzá igazíto"am, ezután már adta magát a szintén
szomszédjában lévő magastető kialakítása, ezzel az utcaképet is megőrizve. Az épület folytatásában a tetősík tördelésével és más-más
lejtetésével alakult ki a végső egyedi forma.
A gyalogos és gépjármű forgalmat elválasztva törtem át az épületet a földszinten. Ezután a homlokza% falak 2 szakaszon történő behúzásával
kiemeltem a bejára% részt a járókelők számára. Az emelet ezzel az alsó szin"el szemben köve% az utca vonalát homlokza% síkjában. Az épület
köré műkő térburkolatot terveztem. A telek 43%-a került beépítésre így marad, elég szabad hely a funkció méltán fontos kerthelyiség
kialakítására. A kertben ké5éle füvet telepíte"em, illetve az épület külső burkolatával megegyező anyaggal lá"am el egy kisebb felületet,
ezzel is változatossá téve az udvar textúráját/megjelenését.
Az intézmény teljes felületén, falakon, tetőn is fehér (egészség, %sztaság, véde"ség érzetét kel%) ÁDH-lapokkal burkolt fém tartószerkeze"el
rögzítve. A lapok előnye szabad formálhatóság, környeze% hatásoknak jól ellenálló, így kül- és beltérben egyaránt alkalmazható, s a korábbi
változatokhoz képest ennek a fényáteresztőképessége sokkal jelentősebb. Így az utcai nyílászárókat e mögé rejte"em, ezzel a beltérben
megjelenő árnyakat eredményezve. Éjszaka ezek az ablakok valósággal világítanak az es% belső világításnak köszönhetően. Az emele%
közlekedő, társalgó tér nem marad természetes fény nélkül sem, hiszen a DNY-i homlokzatról ez biztosíto" számára. Az épület gazdasági
szakasza ÉNY-ról kapja a fényt, az elhelyeze" teljes üvegfelületen keresztül.
Az utcai „terelő” fal 2 méterenként oszto" üvegfelület, ami az emelet alá kanyarodva véget ér. E felület elő" árnyékolás és az in%mitás vége"
ÁDH-ból kialakíto" lamellák futnak végig, ugyanúgy az épület alá kanyarodva, ám ez kerítés funkciót betöltve tovább folytatódik a telek
határán.

Belső térben is alkalmaztam ezt a burkolóanyagot, a földszin% táncteremhez rendelt öltöző szekció le" ily’ módon kialakítva. A falai nem
szintmagasak, külön födémmel zártam le, így nyerve el doboz formáját. A táncteremre eső oldalán a fal és burkolat közö" ledek alakzatba
rendezésével te"em egyedivé a felületet, melyek az ÁDH lapokat átvilágítva egy felszabadultan táncoló párt formálnak.
A táncterápia fontos elegye többek közö" a természetes, energe%záló fény jelenléte. Ennélfogva nyito"am meg teljes üvegfelüle"el (falakon,
tetőn) az épület egy 3,5 méteres szakaszát. Az üvegfelület ráégete" dekor mintázatot kapo", hogy bár a fényt beengedve, az ado"
helyiségek in%mitását mégis megőrizve ezzel.
Az épület funkcionálisan tagolt. A földszinten található porta és információs rész, az árkád másik oldalán belépve a bejáraton a közlekedő,
lépcsőház, érkezés helyszíne, tovább haladva, az öltözőkön át a táncterem látható. Ez az épület rész az emeleten ismétlődik. Árkád fele"
terápiás szobák, majd a porta felé érve a funkcióban azonos egy-légterű iroda található. A tetőtérbe érve találjuk a mozgásterápiás termet,
mely felváltva ad helyet a csecsemőtornának is.

E g é s z s é g h á z   tervezése      2010

01/05

épülettervezés IV. konzulens: dr. medvegy gabriella

Fekete Szilvia


