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Érdekel a közösség, akinek tervezel? Olyan tervezési
stratégiákról szeretnél gondolkozni, amelyek segítik a
helyi közösségek életét? Nyitott tervezési folyamatokban
gondolkozol? Fenntarthatóság? Újrahasznosítás? Takarékosság?
Ésszerűség? Szeretnéd, ha ezekben erős lenne a terved és
építészeti gondolkodásod? Itt a helyed!
Tervezési helyszínek és programok

Mit jelent a fenntarthatóság és annak elsősorban közösségépítő dimenziója? Válhat-e
erénnyé, lehetőséggé az anyagi szűkösség? Stúdiónk szerteágazó kutatási területein
belül ebben a szemeszterben – a tanszék korábbi kutatásához kapcsolódóan – Monor
közösségével foglalkozik. A közösséggé válás lehetőségeit biztosító építészeti
kereteket keressük több helyszínen, kisebb beavatkozásokkal, közösségi épületekkel.
Különböző helyzeteket és azok szorosabb, vagy lazább összefüggéseit vizsgáljuk a
városban, ahol a mélyszegénységben élők, lokálpatrióták és agglomerációs betelepülők
heterogén, sokszor inkább csak egymás mellett élő párhuzamos világa érzékelhető.
1. Monor eldugott északi csücskében, a Tabán telep közelében található az
Ilzer ipartelep. A terület geopolitikai helyzete a következő hónapokban
radikálisan meg fog változni. A Monort elkerülő, hamarosan elkészülő 4-es útról
a város új főbejárata az Ilzer melletti útvonal lesz. Az átértékelődő terület
fejlesztésének lehetséges irányait vizsgáljuk. Mit adhat az itt elhelyezendő
sportközpont a városnak, a közeli szegregátumnak és vonzáskörzetben élőknek?
2. Jelenlét a telepen. A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja 15 éves
múltra tekint vissza a Tabán-telepen. Elért sikereik, megtapasztalt kudarcaik
mentén újra meg újra stratégiát kell alkotni. A jelenlegi „közintézmény hálózatuk”
is számos ponton kinőtte magát, előremutató aktualizálásuk időszerű. A Telep
peremén több összefüggő telken működik a jelenlegi tanoda, gyermekház, sütöde és
szociális iroda. A továbblépés iránya az integráció lehetőségeit is figyelembe
véve alakul. Izgalmas és szociálisan nagyon érzékeny beavatkozás szükséges
ezen a területen. Az építészetnek a mélyszegénység határán is van értelme,
küldetése. Erről szól ez a feladat egy kisléptékű óvoda megfogalmazása okán.
3. Kossuth utcai iskola koncepcionális rendezése, új tornateremmel való
kiegészítése. Az iskola a városközpont elnyúló főutcájának lezáró eleme.
Jól kitapintható városszöveti kapcsolatai még szembetűnőbbé teszik
jelenlegi hibáit. Jelenleg ez az iskola fogadja be a szegregátum tanköteles
gyermekeit. Az új tornaterem a terem határain túlmutatóan lehetőséget
biztosít az iskola szellemi irányultságának finomhangolására.
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Monor városáról kiadvány
Monor város kisfilm
Monor Tabán Jelenlét programról
Szociális építészet online lista
Kemes Balázs DLA értekezése 2016-Nyitottság és integráció az alkotói munkában
Fazekas Katalin DLA értekezése 2017-Közösség és építészet.
Biobrikett- szárító történetéről kiadvány
Biobrikett-szárító kisfilm

A félév során meghívott vendégünk lesz Borsos Melinda DLA és Dimitrijevic
Tijana DLA építészek, akik a Micromagdolna projekt és a Közösségi
tervezés konferencia szervezői is voltak. Továbbá vendégink lesznek a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezető munkatársai, illetve az MMSZ volt
és jelenlegi monori munkatársai, Bátki Márton és a Juhász Kata is.
További programok:
Micromonor „vággyűjtő workshop” 2020 tavaszán.
Monori és Perbáli Építőtáborok 2020 nyarán.

A stúdió konzulensei

Fazekas Katalin DLA egyetemi tanársegéd
Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus
Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus
Major György DLA egyetemi docens
de egyedi megbeszélés alapján a tanszék bármely oktatója

A stúdió meghívott konzulense

Dévényi Tamás Ybl-díjas építész (Budapesti Műhely). Tamás monori helyismeretével
és kísérleti szemléletű építészetével segíti majd munkánk elmélyülését.

A stúdió témájához ajánlott, a tanszék
által gondozott (kötelezően) választható
tárgyak

A Kultúra és építészet tárgyunk kurzusa keretében végezzük el az érdeklődőkkel a 2020as nyári építőtáborok tervező, előkészítő lépéseit.
A monori helyszínen lévő iskolába készülnek betontárgyak az S39-cel közös BETON kurzus
alkalmai során.

Tanszékhez kötődő előzmények

Oktatóink tervezési praxisában számos megépült, a témához kötődő épület
valósult meg, például a Perbáli Gyermekotthon, a Valkonyai Pajtaszínház,
a Kazári Bábszínház, a Perbáli Gyermekotthon felújítási munkái, a Perbáli
Gyermekotthon - Terápiás Kert, a Perbáli Gyermekotthon – kukoricagóré,
Monori Biobrikett-szárító, a Perbáli Gyermekotthon - Járda és tűzrakó, a
Perbáli Gyermekotthon Közösségi Műhelye, a Monori Elfogadás Sütöde.
Kiemelkedő hallgatóink diplomamunkáikban is foglalkoztak a közösség építés
gondolatkörével, így Holczer Veronika Markóci Közösségi ház munkája, Bánsági
Dávid Tanyarehabilitáció Gátér, Lajos Major c. terve, Soltész László Otthon
a telepen, Monor c. munkája, Bordás Mónika Kargala – Iskola a határon
c. terve vagy Ostoróczky Nóra berceli kenderbeton manufaktúrája.

