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Amikor a diplomatervem tÈm·j·t kiv·lasztottam, fontosnak Èreztem,
hogy szemÈlyes kˆtıdÈst Èrezzek a programhoz a funkciÛhoz vagy a
helyszÌnhez, megl·t·som szerint ugyanis ez·ltal nagyobb Èrtelemmel bÌr
majd a feladat a szememben Ès szenvedÈlyesebben vetem majd bele
magam a tervezÈsbe.

A t·nc m·r gyermekkoromtÛl kezdve az Èletem rÈsze volt. Sok Èvig
nÈpt·ncoltam, egy kicsit t·rsast·ncban is kiprÛb·ltam magam, jelenleg
pedig a skÛt t·nccal ismerkedem, Ìgy a T·nckˆzpont tervezÈsÈnek
gondolata m·r a kezdetektıl kˆzel ·llt a szÌvemhez.

A helyszÌnrıl, VeszprÈmrıl eleinte nem sokat tudtam, de ahogy
megismertem, elkezdtem megkedvelni a v·rost Ès a termÈszet adta
saj·toss·gait, a vÌz ·ltal kiv·jt dolomitdombokat, Ès m·ra m·r ak·r az
Èletemet is el tudn·m kÈpzelni ezen a helyen.

VeszprÈm Magyarorsz·g egyik legszebb tˆrtÈnelmi v·rosa, mely fontos
szerepet tˆlt be a tÈrsÈg Ès az egÈsz orsz·g kultur·lis ÈletÈben. 2023-
ban VeszprÈm lesz EurÛpa kultur·lis fıv·rosa, Ès az egyetlen v·ros,
mely ezt a cÌmet fogja viselni abban az Èvben. A v·ros erre az
alkalomra termÈszetesen nagyvonal˙ ÈpÌtÈszeti beruh·z·sokkal kÈsz¸l,
melyek cÈlja a kultur·lis Èlet felÈlÈnkÌtÈse. Egy t·nckˆzpont ÈpÌtÈse a
beruh·z·si projekt rÈszÈt kÈpezi.

MiÈrt T·nckˆzpont? VeszprÈmben mindig is nagy hagyom·nya volt a
t·ncnak, elsısorban a folklÛr ter¸letÈn, de m·s t·nclehetısÈgek is
(kort·rs, t·rsast·nc, balett) megtal·lhatÛak a v·rosban. ¡m az
infrastrukt˙ra nem kÈpes kiszolg·lni az igÈnyeket, tˆbb t·nccsoportnak
nincs megfelelı lÈtesÌtmÈnye, melyben prÛb·kat, elıad·sokat tudna
tartani. A T·nckˆzpont lÈtrehoz·sa ezen a helyzeten segÌtene.

A beruh·z·sommal szeretnÈm a t·nc ÈlvezetÈnek lehetısÈgÈt elvinni a
belv·rosba. A rendelkezÈsemre ·llÛ telket a lehetısÈgeknek
megfelelıen ugyanakkor a m·r meglÈvı ÈpÌtett Ès termÈszeti elemeket
tiszteletben tartva kihaszn·lni. SzeretnÈk egy kellemes beÈpÌtÈst
kialakÌtani Èrdekes tÈri helyzetekkel, Ès tˆbb zˆldfel¸lettel, melyek
egyfajta "titkos kertkÈnt" jelennek meg a ny¸zsgı belv·rosban.
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Az ÈpÌtÈsi telek VeszprÈm fıterÈnek, az ”v·ros tÈrnek a kˆzelÈben, a Vas Gereben utca, a Francsics
lÈpcsı Ès a Horgos utca hat·rolta ter¸leten tal·lhatÛ. A telek ÈrdekessÈge, hogy a dÈlnyugati
oldal·n egy t·mfal tal·lhatÛ, melynek a t˙loldal·n a terepszint kb. 9 m-rel alacsonyabban van. A
telek jelenleg beÈpÌtetlen, ahogy a mellette levı kÈt telek is.

A tervezÈsi folyamat elejÈn sok k¸lˆnbˆzı beÈpÌtÈsi prÛb·lkoz·s volt. A sok kÌsÈrletbıl elıbb-utÛbb
kialakult egy ir·ny, mely a Vas Gereben utc·val p·rhuzamos Ès az arra merıleges elemek
kombin·l·s·bÛl ·llt. Ezen elemek kombin·l·sa sor·n az elemek vastags·ga is elkezdett v·ltozni, Ès
Ìgy alakult ki egy sakkt·blaszer˚ beÈpÌtÈs, ahol az utc·val p·rhuzamos vastag elemek hol az
utcafronton, hol a telek h·tulsÛ rÈszÈben foglaltak helyet, Ès ezeket a vastag elemeket vÈkonyabb
nyaktagok kˆtˆttÈk ˆssze. Ezut·n a beÈpÌtÈs kicsit egyszer˚bbÈ, jobban ·tl·thatÛv· v·lt. A
sakkt·blaszer˚ elemek megmaradtak a T·nckˆzpont ·ltal elfoglalt telken, a mellette lÈvı telkeken
az utc·val p·rhuzamos elemek k¸lˆnbˆzı mÈlysÈgben ker¸ltek elhelyezÈsre. Kˆzben, ahogy az Èp¸let
megtelt a funkciÛval a nyaktagok elt˚ntek, Ès a sakkt·bla nÈgyszˆgei ˆsszeÈrtek.
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A -2. szinten van a bej·rat, ahol a tehersz·llÌtÛk be tudnak ·llni, Ès a
dÌszleteket le tudj·k pakolni. Tal·lhatÛ itt egy rakt·r is a dÌszletek
t·rol·s·ra, illetve egy tehersz·llÌtÛ lift is a dÌszletek szÌnpadra
juttat·s·hoz. Valamint itt kapnak helyet a gÈpÈszet helyisÈgei is.

A -1. szinten tal·lhatÛk a prÛbatermek, az elıadÛterem, mely egy kÈtszintes
helyisÈg, valamint a legtˆbb kiszolg·lÛ funkciÛ, mint ˆltˆzık, vizesblokk. Az
elıadÛk errıl a szintrıl tudj·k h·tulrÛl megkˆzelÌteni a szÌnpadot.

A 0.szinten (fˆldszinten) tal·lhatÛ a bej·rat ruhat·rral, b¸fÈvel, valamint a
vezetısÈgi iroda. A nÈzıkˆzˆnsÈg errıl a szintrıl kˆzelÌti meg az elıadÛterem
nÈzıterÈt. Illetve errıl a szintrıl kÈt k¸lˆnbˆzı udvarba is ki lehet jutni.

A tervezÈs sor·n mindig is szempont volt, hogy lehetıleg minÈl tˆbb
zˆldter¸letet hozzak lÈtre. EzÈrt a nagyobb lapostetıfel¸letek zˆldtetıvel
vannak ell·tva, illetve az Èp¸lettel egy¸tt h·rom kert Ès kÈt kisebb kˆztÈr is
megvalÛsul. Az udvarok kˆz¸l mind a h·romnak k¸lˆn karaktere Ès funkciÛja
van.
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Egy belsı udvar m·r kezdetekkor a terv rÈszÈt kÈpezte. Az udvar egyrÈszt bevil·gÌt·st ad a
kˆr¸lˆtte tal·lhatÛ helyisÈgeknek, m·srÈszt egy kellemes, nyugodt, pihenı tÈr jˆn lÈtre. A
belsı udvar a "t·ncosok udvara"-kÈnt funkcion·l, Ès arra szolg·l, hogy a t·ncprÛb·ra vagy
elıad·sra Èrkezı t·ncosok kikapcsolÛdjanak.

Ez a metszet hivatott bemutatni az elıadÛterem belsı elrendezÈsÈt. A tervezÈs sor·n sok
elıkÈpet nÈztem, Ès k¸lˆnbˆzı nÈzıtÈr kialakÌt·sokkal tal·lkoztam. LÈteznek olyan nÈzıtÈr
kialakÌt·sok, amiknÈl a szÈkek t·ml·ja lecsukhatÛ, Ès a sorok betolhatÛk egym·s al·.
Tervemben egy ilyet szeretnÈk megvalÛsÌtani, Ìgy ugyanis a megnˆvelt terÈvel az elıadÛterem is
prÛbateremkÈnt funkcion·lhatna.

A kˆvetkezı udvar a b¸fÈhez kapcsolÛdik, Ès arra szolg·l, hogy az Èp¸letbe Èrkezı l·togatÛk
ide ¸ljenek ki, mikˆzben fogyasztanak. KarakterÈt tekintve ez az udvar zajosabb, ny¸zsgıbb,
mint a "t·ncosok udvara". A harmadik udvar a v·ros felÈ nÈz, Ès a vˆlgyre kÌn·l kil·t·st. A
terep itt lÈpcsısen van kialakÌtva, Ìgy az ide tÈvedık le tudnak ¸lni, Ès nyugodtan Èlvezhetik a
panor·m·t.

Az egyik fontos anyag, mely az Èp¸let homlokzat alakÌt·s·ban szerepet j·tszik, a kı. Erre
onnan kaptam az inspir·ciÛt, hogy a telket kˆr¸lvevı t·mfalak is kıbıl (nÈhol tÈgl·val
kiegÈszÌtve) vannak kialakÌtva. A kıt·mfalak kˆzrefogj·k az Èp¸letet, Ès az Èp¸let l·bazat·t
adj·k.

A kı csÌk fˆlˆtt a homlokzatot az egyszer˚ vakolt fel¸letek, illetve a kopolit¸veg nyÌl·sz·rÛk
v·ltakoz·sa adja meg. A kopolit¸veg azÈrt ker¸lt alkalmaz·sra, mert ez ·ltal az Èp¸let
kˆnnyedebbnek t˚nik, valamint Ìgy a nyÌl·sz·rÛ fel¸letkÈnt jelenik meg, Ès a tˆmeg nincs
felszabdalva kis nyÌl·sokkal. A kopolit¸veg felfut egÈszen az attik·ig, ez is a kˆnnyedsÈget
hivatott elısegÌteni.

Ezen a rajzon a bej·rati rÈsz l·tszik. A bej·rati tˆmeg esetÈben a kı alsÛ l·bazat elt˚nik, a
homlokzatot a vakolat Ès a nyÌl·sz·rÛk hat·rozz·k meg. A tˆmeg visszaugr·sa itt megsz˚nik ez
·ltal hangs˙lyozva a bej·ratot.
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