
plore!



Az

2022-es TDK témái

STRATÉGIA STÚDIÓ



KABINOZÓ
horgásztó Cegléden

Összefoglaló:

Cegléd városa az Alföld kapuja, kiemelten fontos szerepet tölt be földrajzilag és
gazdaságilag egyaránt. A település Budapesthez való közelsége miatt a lakosság
nagy része ingázik a két város között. Cegléden ágazik el a déli és keleti
országrészt ellátó vasútvonal-hálózat. A településen közel 40 ezren élnek, s az
ingázás miatt a településen tartózkodók száma  mind a munkavégzés, mind a
kikapcsolódás időtartamaiban dinamikusan változik. A település fontos
célkitűzése, hogy lakosait megtartsa, élhető, jól működő várost biztosítson
számukra.

Ezért Stratégia Stúdiónk komplex és diploma tárgyai keretében a település
gazdasági, kulturális és sportcélú beruházásainak építészeti terveit készítettük el:
Nyitott Városháza, Irodaház, Könyvtár, Sportmúzeum.

Jelen TDK kínálatunk célja az itt élők kikapcsolódási lehetőségeinek fejlesztése, a
nagy hagyományra visszatekintő Horgásztó környezetének megújítása.

A beérkezett munkákat a hazai szakmai és egyetemi élet ismert zsűritagjai
mellett Cegléd Város Főépítészi képviselőiből álló bizottság bírálja majd el.



A tervezési helyszín:

Ceglédi horgásztó
A Horgásztó a város közvetlen közelségében, abba beágyazottan helyezkedik el, a
város központjától keletre kb. 3 km távolságban. A Horgásztó együttes négy
nagyobb és több kisebb mederből áll.

A terület erőssége a város közelsége, hiszen autón kívül az itt oly gyakori
kerékpáros közlekedéssel is elérhető a helyszín.

A horgásztó célközönsége a ceglédi valamint a környékbeli lakosság. Emellett
kiváló hely ez a távolabbról érkezők számára is, hiszen a horgászok
családtagjainak is kínál a város további programokat, míg a horgászok bojliznak,
figyelik a kapásjelzőt és rendezik a pontypaplant és pontybölcsőt.



A terület évtizedek óta kedvelt helyeiek számára, erről tanúskodnak a FORTEPAN
képei…



A tervezési feladat:

Feladat a Halastó bejárata mellett a Halőr házának megtervezése, amely központi
épületként funkcionál. Itt tartózkodik a halőr, aki ellenőrzi a területet,
horgászjegyet, horgászfelszerelést, alap élelmiszert (üdítő, előre elkészített
szendvics) árusít. A Halőr házához nagyobb méretű terasz csatlakozik.

A horgásztó mellett kisebb kabinok kerülnek elhelyezésre. Ezek az épületek
lehetnek fixek, vagy mozgathatók. Funkciójuk: a horgászó kibérelheti, tárolhatja
benne felszerelését, aludhat benne. A kabinban vizesblokk nem készül.
A kabinokhoz horgász stég, bográcsozó tartozik.

A kabinokat lehet egyénileg és családdal vagy kisebb társasággal is használni.
A mozgatható kabinok lehetősége éppen ebben a változatosságban rejlik.
A kabinok megtervezésének másik kulcspontja a kabinok rendszere:
egyformasága  és különbözősége. Az elemrendszere, amely egységessé,
rendezetté, mégis változatossá teszi azokat.

A horgásztavon éjszaka is lehet horgászni.

A horgászok számára kisméretű közös vizesblokk készül a Halőr házával
összeépítve, vagy annak közelében.

A horgászok gépkocsival megközelíthetik a területet és a horgászhelyüket.
Horgászhelyenkét egy parkoló autó állhat a stég  közelében. A többi autó a bejárat
mellett parkol.



Program:

- halőr háza, benne: 40 m²
- büfé/kávézó (fogyasztó tér)
- vizesblokk
- személyzeti helyiségek
- raktár

- kültéri fogyasztótér 30 m²
- kabinok 15 m²
- kabinokhoz tartozó horgász stég

(a felsorolt funkciók és alapterületek irányadók, azoktól a témavezetőkkel egyeztetve megengedett
az eltérés, amennyiben az építészeti koncepció ezt indokolttá teszi)

- A funkciókat úgy kell kialakítani, hogy a terület négyévszakos használata
biztosítható legyen, ugyanakkor a téli (október-április) időszakban
csökkentett üzemmódban is elképzelhető a működés (pl. csak hétvégi
nyitva tartással).

- A program egyes elemei tetszőleges összevonhatók, de el nem hagyhatók.
- A program tervezői koncepció szerint tetszőlegesen új funkciókkal

bővíthető.
- A kiíró a tervezett épületek anyagi-, szerkezeti megjelenését nem kívánja

megkötni, de különös figyelmet kell fordítani a környezet sajátos
léptékéhez és anyagiságához való illeszkedésre.



Fontos tudnivalók, határidők:

- Jelentkezi egyénileg, illetve maximum 3 fős csapatokban van lehetőség.
- A jelentkezés feltétele, hogy a pályázó (pályázók) a jelentkezési szándékukat

a tanszéki TDK titkárnak, a választott stúdió felelősének és a választott
konzulensnek (~eknek) az absztraktok feltöltését megelőzően legalább két
héttel jelezzék!

- Konzulensként/témavezetőként a tanszék minden főállású és meghívott
oktatója, valamint a tanszéki doktoranduszok szabadon választhatók.
Külsős (nem a tanszékhez kötődő kari oktató, vagy karon kívüli
szakmagyakorló építész) konzulens felkérése esetén a tanszékről
társkonzulens/társ-témavezető felkérése szükséges!

- A jelentkezés az absztraktok hiánytalan feltöltésével és tanszéki, illetve kari
jóváhagyásával válik véglegessé!

Jelentkezés módja:

Jelentkezni lehet a választott Stúdió és téma és konzulens (~ek) megjelölésével
ímélben:

Sági Gergely
tanszéki TDK titkárnál (gergely.sagi@gmail.com)

Terbe Rita
a STRATÉGIA Stúdió témafelelősénél  (terbe.rita@epk.bme.hu)

és

a tanszéki központi jelentkezési felületen

https://tinyurl.com/2cwrab24

Határidők:

- 2022. szeptember 05. Első tanítási nap
- 2022. szeptember 30. 12:00 Absztraktok beadása
- 2022. november 02. 12:.00 Kész pályamunkák feltöltése
- 2022. november 17. Konferencia

További információ:

Sági Gergely
tanszéki TDK titkár (gergely.sagi@gmail.com)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a pályázóknak sok sikert kívánunk!
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