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Szerkesztő úr kérésére, hogy próbál-
jam összegezni a bemutatott épület-
tel kapcsolatos hibákat, nehézségeket, 
két, az épület egészét befolyásoló 
körülményt tudok felmutatni melyek 

„kis magyar sajátosságaink” következ-
ményei:

Az első a hely, a választott telek. 
Furcsa, de a Szombathely nagyságú 
városban manapság nincs alkalmas 
környezet óvoda építésére az új épí-
tési területeken még elméletileg sem: 
az ok a telekspekuláció és a gyermek-
hiány. Az önkormányzatok a szabályo-
zási tervek nehézkességénél fogva 
tehetetlenek, ha egy közösség ma-
gánerőből, nem önkormányzati 
rendszerben működő óvodát kíván 
létrehozni. Ennek híján maradt a kiala-
kult kertvárosi telekosztás, a maga 
szabadonálló beépítési módja mellett 
húsz méteres szélességével, és száz 
méteres hosszúságával.

A tervezett óvoda alaprajzi kialakí-
tásának a kitisztított alaprajzok ellené-
re is észlelhető ellentmondásai ennek 
a körülménynek köszönhetőek. Az 
elnyúló alaprajz, a hosszú, oldalhatá-
ros beépítés-szerű északi homlokzat: 
mind a zsákban táncolás kényszeré-
nek következményei. 

A környezet is ennek a sűrű osztású 
telekszerkezetnek megfelelően alakul: 
a hajdani kiskertes erdős területen, a 
dombtetőn megakadályozhatatlanul 
épülnek a házak: az épülettől hat mé-
terre neobarokk manzárdtetős villács-
ka készül mintegy 300 m2-en – szeren-
csénkre a zárt északi hom lokzat felől. 

A képeken érzékelhető tágasság 
oka, hogy a déli szomszéd telek túlol-
dalán egy építőanyag kereskedés 
működik; így két tűz közé szorulva 
(tüzép és óvoda) eladhatatlanná vált, 
ezért – és a jó ismeretségnek köszön-
hetően is – használhatjuk. Mivel ez 

ideiglenes állapot, jobb bele sem 
gondolni, hogy mi lesz, ha valaki még-
is építeni akar majd erre a telekre is.

A másik, hasonló történet az anyag-
használattal kapcsolatos. Az önálló kis 

„ház-őskép”-ként megjelenő csoport-
szobáknál vályogszerkezetet akartunk 
használni kedvező élettani hatása és 
házilagos megépíthetősége miatt. 
Még a csoportszobák mennyezetét is 
tapasztott, boltozott kialakításúra 
terveztük. 

Ezért tisztán parabolaíves kialakítá-
súak ezeknek az épületrészeknek a 
nagy megnyitásai, íves formái, hiszen 
ha laikus, szülői munkával készül, talán 
így lehet a legbiztonságosabban 
megépíteni. 

A vályoggal viszont nem tudott mit 
kezdeni a helyi tűzoltóság szakértője, 
aki az óvoda épületkategória miatt 
nem volt hajlandó az ezeréves tapasz-
talatokra hagyatkozni (hisz ez nem 
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törvényi kategória), és egyedi éghető-
ségi minősítést kért a 70 cm vastag 
falszerkezetre. 

Természetesen erre sem pénzünk, 
sem időnk nem volt, és ez volt az a 
pont amikor az addig erős szülői kö-
zösség is elbizonytalanodott.

Kompromisszumként, megtartva a 
formavilágot, így alakultak a fő épü-
lettömeghez hasonlatosan bontott 
tégla burkolatossá a csoportszobák 
falai, és gipszkartonból készített para-
bola-szegmens boltozattá a mennye-
zetek. Az átalakulás drámáját jól mu-
tatja az egyik társunk által az átadásra 
készített montázs.

Azért nem ennyire rossz a kedvünk, 
nekünk szülőknek és építőknek, ami-
kor az épületet használjuk és működ-
tetjük, mint a fenti sorokból kitűnhet. 
Büszkék vagyunk rá és szeretjük. 
Mondjuk úgy, mint egy rózsát, amely 
árnyékban és rossz talajon nőtt, kicsit 
satnya is talán, de virágának színe és 
illata is van.
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