TELEPÍTÉS, TÖMEGALAKÍTÁS, KÖRNYEZET
A Népház épülete helyi védettséget élvez. Ez a védett épület jelenleg kétféle minôséget
hordoz: az eredeti népház (a Népház) finom, részben elépített-elburkolt, dúsan tagozatolt
alaptömbjéét, és a hetvenes évek hozzáépítésének erkölcsileg és fizikailag is elavult
"snasszát".
Rekonstrukciónk alapja az eredeti maximális megmutatása úgy, hogy a funkcionális
igényváltozás miatti bôvítmény(ek) önálló, a meglévôhöz igazodó színvonalú, de azzal
nem konkuráló tömeg(ek)ként jelenjen(ek) meg. Ennek érdekében az alapterületbôvítést a
régit körülölelô, de attól elhúzott és annál nem magasabb egységekben valósítjuk meg. A
körülölelô tömegek derékszögû, egyszerû hasábok, de elmozdított falsíkjaik és nyílásaik
az eredeti ház szabályos szimmetriáját kontrasztozzák. A régi és az új kubusok között az
üvegfalú és üvegtetejû elôcsarnokrendszer biztosítja a transzparenciát.
A népházi, keresztalakú tetô egyenletes gerincmagasságú Manzard-formát kap (a tetôben
jól elfér a színpadtechnika). A mai tömbök felsô szintje is mindenütt tetôbe bújtatott, itt a
ferde, majdnem függôleges felületek jó bevilágítást adnak a szükséges helyeken.
A bôvítés során sehol nem lépünk ki a telek jelenlegi területérôl. A fô megközelítés a
szimmetrikus, szobrot körülölelô felhajtóval megmarad. Az épület körüljárhatóságát
megtartjuk, de a természetvédelmi terület felôli oldalon - erre a terhelésre méretezett
díszburkolaton - csak a tûzoltók és a díszletszállító kamionok járhatnak át. Így a ház ismét
közvetlen kapcsolatba kerül az erdôvel, a tóval. A távlatban elképzelt szabadtéri
színpadot is úgy javasoljuk kiépíteni, hogy természetesen simuljon a lejtôs terület
rétegvonalas helyszínrajzon is látható öblébe, és a használatán kívüli idôben szabadon
átjárható, szinte "természeti képzôdmény" legyen.
ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS, FUNKCIONÁLIS ELRENDEZÉS
Az építészeti kialakítás lényege, hogy az eredeti tömböt rekonstruáljuk. homlokzatait - az
elôcsarnokban visszaállíjuk, s ezektôl a homlokzatoktól elhúzzuk a többi beépítést. Ezzel
az architekturális célon túl az akusztikai igényeknek is jobban meg tudjuk feleltetni a
házat, mert az önálló funkcionális egységek önálló kubusban kaphatnak helyet, s a köztes
tereket az elôcsarnok csendes elvonulást biztosító, elkülönülô tereiként hasznosíthatjuk.
Ezzel a nézôtér három oldali körüljárhatóságát is megoldjuk.
A közönségforgalmi tereket igyekszünk vizuálisan átláthatóvá tenni, összekötni,
térélményt adóan sorolni, ugyanakkor a térsor széthúzásával az esetleges tömeg is
mérsékelhetô. miközben a vendégek által látogatható terek összefüggnek, elkülönítjük az
egyes részegységek forgalmát. A bejárat közelében, a szélfogból nyílik a pénztár és a
közönségszervezés, így ezek önállóan is nyitva tarthatnak. A jelenlegi átláthatatlan és
funkcionálisan is helytelen függôleges közlekedômagot elbontjuk, és széthúzzuk a két
oldalra. Így a bejárattal szemben közvetlenül a nagyterembe nyitható bejárat (síkban), a
bal oldalon a könyvtár, a jobb oldalon a kávéház közelíthetô meg. A központi vizesblokkot
és a ruhatárat az alagsorba helyeztük, de az emeleti önálló egységek is kaptak egy-egy
kis vizesblokkot. Az emeleten középen nyílik a karzat, a könyvtári oldal fölött a csoportok
termei, a másik oldalon a kamaraszínpad kapott helyet. A terasz felé a kiállítóterület
nyílik. Mindegyik közönségforgalmi egységnek önálló, de a tóbbivel összefüggô
elôcsarnokterületet biztosítunk. Az emeleti szint a két oldalon konzolos a nézôtértömeg
felé, így az eredeti épület a felülvilágított térben mindenünnen megcsodálható.

A közönségforgalmi és üzemi forgalmat szétválasztottuk és a szükséges helyeken,
mindkét oldalon megadtuk közöttük a kapcsolatat. A földszinti padlóvonalat a funkcióhoz és a környezô tereplejtéshez - igazítottuk: a közönségforgalmi területek a nézôtéri
síkpadlóval, az üzemiek a színpadsíkkal egyeznek.
A nézôtér számára visszaalakítjuk az erdeti, dongával fedett teret. (A donga a jelenlegi
elburkolás alatt ma is megtalálható.) A donga - valamint az oldalfalak - felületét,
díszítôfestését és díszeit, tagozatait visszaállítjuk, de a hosszfalak felé esô kis
keresztboltozatokat kibontva megteremtjük egy körbefutó munkakarzat beépítésének
lehetôségét. Ugyanígy hátul - a hang- és fényvezérlô fölött világítási pozíciót épírtünk ki.
(A hangvezérlô igény esetén a karzatra is kitelepüilhet.) A tirisztor is a tetôtérben kap
helyet. A dongafelület fölött minden matt feketére van festve, ezért nem látszik. A kissé
megemelt tetô alatt járható munkasíkot képzünk, melyen keresztül alkalmas raszterben
húzók törik át a dongát, lehetôvé téve ezzel a flexibilisen kialakított nézô-játszó tér
kiszolgálását. Így a térben bárhol világítási tartókat, hangterelôket, hangsugárzókat, vagy
akár díszletelemeket is le lehet engedni, esetleg az állandóra beépítetten túl egy másik
színpadkeretet kialakítani. A nézôtér padlósíkja a külön fejezetben leírt módon
változtatható, így kölönbözô nézôtéri bejáratok mellett síkpadlós rendezvény,
hagyományos színpadkeretes játék, térszínpad, vagy akár zenekari árok áthelyezéssel
csökkentett méretû nézôtér is kialakítható. Igény esetén a zenekari árok (elôszínpad),
vagy akár a színpad is üléssel telepíthetô s a játéktér is elhúzódhat a nézôtér felé. A
jelenleg is meglévô karzat az éppen aktuális elrendezés igényei szerint kapcsolódik a
használathoz, vagy azon kívül marad.
A könyvtár önállóan mûködô funkcionális egység, a földszinten, egy síkon kapott helyet.
Közönségforgalma kapcsolódik az elôcsarnokhoz, üzemi bejárata az északkeleti oldalon
nyílik. Olvasó és kölcsönzôterei átláthatóak, de bútorzatuk biztosítja a megfelelô
elkülönüléseket. Helyenként vizuálisan össze van kötve a nézôtéri oldalfolyosóval (át
lehet látni). A funkciót az adminisztrációs helyiségek és egy tömör könyvraktár egészíti ki.
A kávéház a földszint természetvédelmi terület felôli oldalán van, így belülrôl az
elôcsarnokból, és kintrôl önállóan is használható (terasz). Terét kis galéria osztja meg, s
teszi részben nyomottá, otthonosabbá.
A közmûvelôdési csoportok terei integrálódnak az épületbe, de használatuk elkülöníthetô
egyidejû igénybevétel esetén is. A csoportváróhoz kis büfé é vizesblokk tartozik. A zenei
próbaterem megfelelôen hangszigetelt, kamarakoncertek rendezésére is alkalmas. A
képzômûvészkör mûterme árnyékolható módon felülvilágított, így természetes
megvilágítása minden napszakban egyenletes lehet. A baletterem közelében helyeztük el
a csoportok öltözôit. Az ezek közelében nyíló ajtón keresztül a színházüzem felé adtunk
átjárást, a színjátszó csoportok számára. Az egyes funkciók számára illeszkedô, változó
belmagasságot biztosítottunk.
A kamaraszínpadot a közönség két oldalról is megközelítheti, így használata változatos
lehet. Közvetlen közelében színészöltözôket, kellék és jelmezraktárat adtunk. a teret négy
oldalról munkakarzat keretezi a kitelepülô technika számára megfelelô térbôvülettel.
Az akadálymentes megközelítés és belsô használat az egész épületben biztosított. A
fôbejáratnál alkalmas rámpák vannak, de oldalról - pl. a kávéház felôl - síkban is be lehet
jönni. Az egyes szintek közönségforgalmi területei egy padlósíkon vannak, nincs szükség
rámpára sem, a szintek között egy közönségforgalmi felvonó használható, mellette
minden szinten mozgássérült wc is van.

A színészbejáró a könyvtár üzemi bejáratával ellentétes oldalon, délnyugat felôl nyílik.
Mellette - a portával szemben - található a színészbüfé. Ennek terasza a kávéházzal
egyezô módon az erdô felé néz. Miközben használata, akár nyitvatartása elkülönül,
üzemeltetése közös lehet a kávéházi konyhával. A színészbüfé berendezése önálló kis
csoportok kialakítását is lehetôvé teszi.
A színpad - a nézôtérhez hasonlóan - három oldalról körüljárható. Két oldalszínpad
egészíti ki. A jelenlegi színpad nyomott belmagasságát az emelt tetôsíkig
megmagasítottuk, így tisztességes húzórendszer és munkakarzatsor alakítható ki. A
színpad a hátoldalon nagy tolóajtóval kapcsolódik a síkban lévô díszletfogadó térhez,
mely a szemközti üzemépületbôl tölthetô fel (az átszállítás a közúti ûrszelvény fölé
helyezett elôtetô védelmében történhet). A színpadpadlóba épített csapdán át
használható az alagsori lógódíszlet tároló, a rendezôi jobbon lévô oldalszínpad
padlósíkjába pedig az emeleti próbaterem és kamaraszínpad díszletellátását biztosító
hidraulikus emelôt sûllyesztjük be. A színpadot teljes felületû alsó színpad gazdagítja. A
színpad közelében helyeztük el a legfontosabb ide sorolandó helyiségeket: gyorsöltözôk,
egy-egy wc, fodrász, kellék stb. Az üzemi rész két oldalán egy-egy függôleges
közlekedômagon elérhetôen kaptak helyet az öltözôk és az egyéb kiszolgáló helyiségek
is. A - felülvilágított - varrodát - a jelmezraktárral együtt - szintén a fôépületbe telepítettük,
így nincs szükség a színészek vagy a jelmezek állandó mozgatására az üzemházba és
vissza.
A próbaszínpad az elsô emeleten kapott helyet, méretei a nagyszínpadhoz, kialakítása a
kamaraszínpadhoz hasonlít, így igény esetén akár önálló játékra is alkalmas (a közönség
is könnyen megközelítheti). Akusztikai okokból ez is önálló tömegû.
A rendezôi bal felôli függôleges közlekedôkön jutunk az irodahelyiségek szintjére, a
másikon a leginkább elkülönítendô helyiségek csoportját tartalmazó szintre. Itt van a
zenei próbaterem a zenészöltözôkkel, a hangstúdió, valamint a két, elkülönülést,
nyugalmat nyújtó pihenô.
Az alagsorból két oldalról közelíthetô meg a nézôtér alatti szerelôterület, mely az
emelôknek, a nézôtéri színpad- és épületgépészetnek ad helyet, s innen nyílik a zenekari
árok is (akár áthelyezett állapotban is). Ez a két folyosó az üzemi és a közönségforgalmi
tereket is összeköti a pinceszinten. Ezek közül az egyik kapcsolatot teremt a
parkológarázsba is, így a nézôk közvetlenül a ruhatár elôtti elôcsarnokba., a dolgozók
pedig az üzemi területre juthatnak a parkolóktól. (Az erre a folyosóra nyíló üzemi ajtók az
illetéktelenek távoltartása érdekében önállóan zárhatóak.) A másik alagsori üzemi
folyosóról az épülettôl kissé távolabb, a terepbe természetes ültetett szabadtéri
színházhoz adunk átjáró folyosót. Ennek fôleg az a jelentôsége, hogy így a szabadtéri
létesítményhez nem szükséges sok-sok kiszolgáló helyiséget telepíteni, csak a
nélkülözhetetleneket: a színházi emberek itt, a nézôk a felszínen - akár a színházi
kiszolgáló helyiségeket, kávéházat igénybe véve - közleíthetik meg azt.
Kidolgoztuk egy könyvtár nélküli megépítés változatát is. Ebben az esetben a földszint
közönséghasználata szimmetrikusabbá válik (bár a másik variációban is három oldalról
megközelíthetô a nézôtér). A kávéházzal átellenes oldalon egy nagyobb, akár önállóan le
is választható kiállítótermet képzelünk el. A zenei próbatermet - kiszolgáló helyiségeivel együtt szintén a fölszintre tettük (az akusztikai követelmények betartásával), így teremtve
a házban még egy lehetôséget a programgazdagításra (pl. kamarakoncert). Ebben a
változatban a varroda és a központi jelmeztár a második emeletre került, s a fóld alatti
parkolót is sikerült megnövelni.

ANYAGHASZNÁLAT, ÉPÜLETSZERKEZETEK
Az épület anyaghasználatát a régi és az új kettôssége jellemzi. Az eredeti épület
szétfestett vakolatarchitekturáját rekonstruáljuk, a tetô fedôanyaga mûemléki pala a
nyílászárók mázolt faszerkezetek.
Az új épületrészek blokktégla felmenô falai fûrészelt, porózus, a meglévô rész
kváderezésére utaló vízszintes irányultságú, világos okkeres mészkôburkolatot kapnak. A
tetôk fedése itt szürke, korcolt fémlemez, a homlokzati nyílászárók fémszerkezetûek. A
két rész között - az átláthatóságot biztosítandó fémszerkezetû üvegfal és -tetô készül.
A ház belsô szerkezetei hagyományos épületszerkezetek, a válaszfalak téglából lesznek.
A födémeket úsztatjuk, az új szárnyak tetôfödémei szintén akusztikai okokból nehezek
(vb.). Mindenütt az adott funkciónak megfelelô, a nagy igénybevételhez igazodó
padlóburkolatokat alkalmazunk: parketta, szônyegpadló, a díszletezési igényeket
kielégítô színpadi fapadló, lapburkolatok, a földszinti és alagsori elôcsarnokban kô, az
üzemházban öntött ipari padló. A szükséges helyeken hangszigetelô, -elnyelô és -terelô
burkolatokat alkalmazunk.
TARTÓSZERKEZETEK
A színház magja az 1910-es években épült. Az eredeti épület mellé az 1970-es években
bôvítéseket építettek, átalakításokat végeztek. A rekonstrukció során megtartjuk és
felújítjuk az eredeti magot, a késôbbi bôvítéseket elbontjuk, és az eredeti rész mellé, attól
tartószerkezetileg lényegében függetlenül, 7 új, önálló vázszerkezetû egységet
terveztünk.
Az elôcsarnokban a funkciók szétválasztása miatt 2 új vasbeton lépcsôt terveztünk.
Ehhez a meglevô födémet kibontjuk és új, monolit vasbeton födémet irányoztunk elô. A
nézôtér felett az eredeti vasbeton dongát megtartjuk, a felette levô acél rácsos tartók
helyett - a meglévô anyag részbeni felhasználásával újakat készítünk. Az új tartókat
magasabbról indítjuk, ezáltal a tetôt kicsit megemeljük. A rácsos tartókat úgy méretezzük,
hogy a boltozaton keresztülvezetett ponthúzók terhelésére is megfeleljen. Ezen kívül a
rácsos tartók között kezelôpódiumot is kialakítunk. A színpad körüli teret vasbeton
falakkal határoljuk. A teret felülrôl a falakra átszerkesztett acélgerendás tetôszerkezettel
zárjuk. A tetô geometriája azonos a nézôtér feletti tetôvel.
A nézôtér alatt egy új vasbeton teknôt készítünk. Ebbe a teknôbe épül bele mindaz a
technika, amely a nézôtér és a színpad síkjának változtatásához szükséges.
A színpad mögött új pince létesül. Ennek egy része a színház üzeméhez kapcsolódó
helyiségek céljára szolgál, nagyobbik része pedig parkolóként mûködik. Tartószerkezete
monolit vasbeton pillérváz lemezalapozással és monolit vasbeton födémmel.
A színház régi magját 7 új blokk fogja közre. Ezek eltérô alaprajzi méretû, de azonos
tartószerkezeti elv alapján tervezett épületek. Szintszámuk földszint + 2 szint, a színpad
mögötti két tömb a fentebb említett módon alápincézett, a többi alápincézetlen. A
körítôfalak teherhordó szerkezetek, a terheléseknek megfelelôen téglából ill. vasbetonból.
A földszinti terek pillérsorral osztottak, a földszint fölötti födém vasbeton födém. A színpad
mögötti két tömbnél ez a szerkezeti rendszer a következô szintekben is folytatódik. A
nézôtér két oldalán levô blokkoknál a két felsô szint osztatlan, csak a falak mentén
elhelyezkedô munkakarzatok tagolják. A terek lefedése törtvonalú, tömörgerincû acél
keretszerkezetekkel készül, a megfelelô súly (akusztika, hôterhelés) biztosítása miatt

vasbeton lemezekkel kombinálva. Az egyes blokkok közötti szerkezeti összeköttetést az
elsô emeleti, a nézôtér felé kinyúló konzolos foyer és közlekedô adja. A színház és a
blokkok közötti tér lezárását az elsô emelet felett acél tartóráccsal kialakított üvegtetô
biztosítja.
Az épület tengelyében a pince végénél, a parkoló fölé épül az üzemház, monolit vasbeton
vázszerkezettel, merevítô falakkal, monolit vasbeton födémekkel. A színházi tömb és az
üzemház között acélszerkezetû, fedett átjáró készül.
ÉPÜLETGÉPÉSZET
Vízellátás-csatornázás
A vízellátás az ingatlanra csatlakozó vízbekötésrôl történik, új vezetékhálózat
kiépítésével. A vízvezetékek anyaga horganyzott acélcsô, menetes kötésekkel. A
létesítmény vízigénye: V = 3,5 m3/nap.
A vizes berendezési tárgyak kialakítása:
 WC-k: Konzolos kialakításúak, hátsó kiömléssel, falban elhelyezett tartállyal és
hátsófali nyomólappal.
 Mosdók: szabadon szerelt kivitel, egykaros keverôcsapteleppel.
 Pissoir-ok: falra szerelt kivitel, süllyesztett vízcsatlakozással és szifonnal.
 Mosogató: bútorba építve, rozsdamentes acéllemezbôl, egykaros, lengôcsöves
mosogató csapteleppel.
A melegvíz tárolására indirekt fûtésû tároló szolgál. A folyamatos melegvíz ellátást
cirkulációs vezetékhálózat biztosítja. A melegvíz és cirkulációs vezetékeket
párhuzamosan kell szerelni a hidegvízhálózattal. A cirkulációs vezetékhálózatban a víz
keringetésérôl állandó mûködésû cirkulációs szivattyú gondoskodik.
Az épületben mûködô kávézó, színész büfé és kisbüfé részére önálló hideg és
melegvizes vízmérôk felszerelését irányozzuk elô.
A tervezett épületben keletkezô szennyvizek a következôk:
 házi szennyvíz, melyet kezelés nélkül, az épület elôtt meglévô külsô
csatornahálózatba tervezünk bekötni,
 olajos szennyvíz, mely a pinceszinti parkolóban keletkezik, ezt a szennyvizet olaj
és iszapfogón keresztül tervezzük a külsô csatornahálózatba vezetni. Az olajiszapfogót a kültérben a földbe süllyesztve kell telepíteni.
A mélygarázsban a vízelvezetést padlószerkezetbe épített vonalmenti összefolyókkal
tervezzük biztosítani. A csatorna ejtôvezetékeket szerelôaknákban kell szerelni. A
csatorna vezetékek anyaga KA PVC és KG PVC mely a telek elôtt húzódó külsô csatorna
hálózathoz csatlakozik.
Tüzivíz hálózat
Az épületbe nedves tûzcsap elhelyezését tervezzük, melyek kiosztása a következô:
 A színpad mindkét oldalán 2-2 db,
összesen
4 db
 Az alsó színpad mindkét oldalán 1-1 db,
összesen
2 db
 A nézôtér mindkét oldalán 1-1 db,
összesen
2 db






A pinceszinti folyosókon
összesen
A pinceszinti mélygarázsban
a többi szinten lévô folyosón 6-6 db,
összesen
Összesen a beépített nedves tûzcsapok száma:

4 db
2 db
12 db
26 db

A színpad részére SPRINKLER berendezés, a vasfüggöny részére vízzel történô hûtés
felszerelését irányozzuk elô. A nyomásfokozó berendezéseket és a tárolótartályokat a
pincében tervezzük elhelyezni. A nyomásfokozó berendezés elektromos teljesítménye: 5
kW. Csôhálózat anyaga : horganyzott acélcsô, menetes kötésekkel. Az épület tüzivíz
igénye: 450 l/p 3 db tûzcsap egyidejû mûködésénél.
Központi fûtés
Az épület hôellátása a fôépületben lévô kazánházból biztosított. A hôellátásról 2 db
atmoszférikus, öntöttvas tagos kazán gondoskodik. Az egyes fûtési körök ellátása a
kazánházban elhelyezett osztó-gyûjtôrôl történik.
Az épület hôigénye a következô:
Radiátoros fûtés
Fan coil
Légtechnika hôellátása
Összesen:

Beépített
150
kW
250
kW
900
kW
1.300
kW

Az összesítésben a HMV készítés nem szerepel, mert elônykapcsolással lehet kialakítani
szabályozását.
Az épületben az alábbi fûtési körök kialakítását tervezzük:
 Radiátoros fûtés
 Fan coil hôellátása
 Légtechnikai rendszerek önálló szabályozása
 HMV készítések önálló szabályozása
A hôleadók:
Radiátoros fûtés a WC csoportokban, lépcsôházban, raktárakban;
Fan coil készülékek színész öltözôkben, irodákban.
A radiátoros fûtési hálózatban a külsô hômérséklet függvényében szabályozott víz kering,
szivattyú segítségével. A Fan coil készülékekhez 50/40 °C hôlépcsôjû víz jut, melynek
mennyiségét a készülékekbe épített szabályozószelep változtatja az igényeknek
megfelelôen. Csôhálózat anyaga: fekete acélcsô hegesztett kötésekkel, hôszigetelve.
Hûtés
Az épületben az FC készülékek és a légtechnikai berendezések részére kell hûtést
biztosítani.
A hûtési hôigény a következô:
Beépített

Fan coil
Légtechnika hôellátása
Összesen:

350
300
660

kW
kW
kW

A hûtôgép felszerelése a pincében lévô gépházban, a léghûtéses, centrifugal ventilátoros
kondenzátor zajvédelmi okok miatt az üzemházban kerül felszerelésre. A 220 kW
elektromos teljesítményû hûtôgép R407c hûtôközeggel üzemel. Az elôállított hûtôvíz
6/12°C hôlépcsôjû. Csôhálózat anyaga: fekete acélcsô, ARMSTRONG hôszigeteléssel.
A nézôtéri hangvezérlô, fényvezérlô, a tirisztor, a szünetmentes áramforrás helyiség, és a
hangstúdió helyiségek részére önálló SPLIT klímák felszerelését tervezzük, téli-nyári
üzemmel.
Szellôzés
Az épületben az alábbi szellôzési rendszerek kialakítását tervezzük:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Elôcsarnok
Nézôtér
Színpad
Kávézó
Színész büfé
Zenekari árok
Zeneterem
Képzômûvészkör
Baletterem
Kamaraszínház
Próbaterem
Zenei próbaterem és
hangstúdió
Öltözôk, mosdók elszívása
WC csoportok elszívása
Mélygarázs hô- és
füstelvezetése
Nézôtér hô- és
füstelvezetése
Összesen:

Térfogatáram
20.000 m3/ó
20.000 m3/ó
10.000 m3/ó
4.000 m3/ó
2.000 m3/ó
2.500 m3/ó
2.000 m3/ó
500 m3/ó
2.000 m3/ó
5.000 m3/ó
4.000 m3/ó
300 m3/ó

Elektromos Telj.
14,0 kW
14,0 kW
7,0 kW
5,0 kW
3,0 kW
3,0 kW
3,0 kW
0,5 kW
3,0 kW
5,0 kW
5,0 kW
0,5 kW

26.500 m3/ó

5,0 kW
3,0 kW
8,0 kW

gravitációs
72.300 m3/ó

79,0 kW

Az elôcsarnokba, a színpadra, a próbaszínpadokra és a zenekari árokba elárasztásos
légvezetést megvalósító szellôzés kialakítását tervezzük.
A nézôtéren az ülések alatt történik a frisslevegô beadása. A süllyeszthetô nézôtéri
színpadtechnika miatt a nézôtér alatti légtechnika gerincvezetékekbôl flexibilis
légcsatorna vezetékeken keresztül jut a frisslevegô az ülések alá. Mivel a nézôtér
padlómagassága három széket tartalmazó csoportokra osztva függetlenül emelhetô, így
egy három székes csoportra jut egy flexibilis légcsatorna bekötés és egy befúvó
padlórács. A levegô elszívása a mennyezet alatt történik.
A színpad és a hátsó színpad részére önálló, csak a színpadhoz és csak a hátsó
színpadhoz csatlakozó – mivel önálló tûzszakaszok – szellôzô rendszer kialakítását
tervezzük.

A kávézóban és a színészbüfében a befúvás és elszívás az álmennyezeteken keresztül
történik.
A zeneterembe, a képzômûvészkörbe, a baletterembe, a kamaraszínházba, és a
próbaterembe alacsony zajszintû elárasztásos szellôzés kialakítását tervezzük. Az
elszívásról mennyezet alatti elszívó anemosztátok gondoskodnak.
A színészöltözôknél és a hátsó WC csoportoknál a levegô elszívása villanykapcsolókról
mûködtetett elszívó ventilátorokkal történik.
A pincei mélygarázsba, az ott keletkezô füstgáz miatt elszívásos szellôzést tervezünk. Az
elszívó légcsatorna rendszer az elszívott levegô 2/3-át a mennyezet alatt, 1/3-át a padló
felett szívja el. A mélygarázsba CO-érzékelô telepítése szükséges, amely a kritikus
koncentráció elérése esetén indítja a szellôzô berendezést. Az elszívott levegô
térfogatáram: 300 m3/ó/gépkocsi, összesen: 21600 m3/ó. Az elszívó ventilátort a pincei
gépházba tervezzük telepíteni, az elhasznált levegô kidobása a tetôgerinc fölött történik.
A füstgázt elszívó üzemi szellôzés biztosítja hô és füstelvezetést is. A tûzjelzô hálózat
által kiadott jelre a ventilátor magasabb fordulatszámra vált és így megvalósul a
szükséges 26500 m3/ó levegô elszívása. A ventilátor teljesítménye: 3,5 kW.
A nézôtér hô- és füstelvezetése gravitációs rendszerû. A füstelvezetésrôl a tetôtérbe
épített légcsatorna vezetékek gondoskodnak. A füstelvezetô légcsatorna hálózatba hôálló
motoros zsaluk beépítése szükséges, amelyek alapállapotban zárva vannak, így
megakadályozzák a külsô térbôl a hideg levegô bezuhanását a nézôtérre. A tûzjelzô
hálózat által kiadott jelre leáll az üzemi szellôzés, és nyitnak a gravitációs légcsatornába
épített motoros zsaluk.
A központi légkezelôk elhelyezése a pincében lévô szellôzô gépházban történik. Az
elszívó ventillátorok részben a szellôzô gépházban, részben álmennyezetekben kerülnek
elhelyezésre.
A szellôzô berendezések tiszta frisslevegôvel üzemelô, szûrt, fûtött és hûtött levegôt
elôállító berendezések. Vezetékhálózat anyaga: horganyzott acéllemez.
Automatika
Az épületben az egyes rendszerek szabályozására, a beállított értékek esetleges
hibáinak kijelzésére, távállítási lehetôségek biztosítására, valamint bizonyos
szervízfeladatok, karbantartások jelzésére szolgáló épületfelügyeleti rendszer beépítését
tervezzük.
Az épületfelügyeleti rendszer a következô elemekbôl áll:
 központi szabályozó egység
 vízhômérséklet és léghômérséklet érzékelôk
 szabályozószelepek, motoros zsaluk
 monitor kapcsolási rajzokkal, egységes jelekkel felépítve
 nyomtató
Az épületben a szellôzô berendezések, központi fûtés és a HMV készítés részére kell
automatika berendezést kialakítani. A fûtési és a szellôzési rendszerekhez minôségi

szabályozást tervezünk, ami azt jelenti, hogy a hôleadókban állandó vízmennyiség kering
és az áramló víz hômérséklete változik a bekeverés hatására.
A légtechnikai berendezéseknél értéktartó szabályozást tervezünk, ami azt jelenti, hogy a
befújt levegô hômérsékletét állandó értéken tartja a szabályozó berendezés.
A klimatizált tereknél a befújt és az elszívott levegô hômérsékletének függvényében
változik a befújt levegô hômérséklete.
A légtechnikai rendszerek fagyvédelmét a következôk szerint kell kiépíteni: a légtechnikai
kalorifer után egy fagyvédô termosztátot kell elhelyezni. Ha a fagyvédô termosztát +5°C
értéket érzékel, akkor a ventilátor leáll, a frisslevegô zsalu bezár, a szabályozószelep
teljesen kinyit, a szekunder szivattyú elindul, ha nem járt.
A központi rendszer valamely elem meghibásodásakor, vagy karbantartás elvégzésére
utaló jel esetén a megfelelô információt kinyomtatja. Az épületfelügyeleti rendszer
központi szerver gépét a színészbejáró portájánál tervezzük elhelyezni.
ELEKTROMOSSÁG
Energiaellátás
Az épület energiaellátása az Áramszolgáltató közterületi hálózatáról, földkábelen, 10 kVos feszültségszinten, történik. A fogyasztásmérés szintén a 10 kV-os oldalon tervezzük.
Az épület kettôs funkciójára való tekintettel, a színház rendelkezne az elszámolási
fogyasztásmérôvel, a könyvtár energiafelhasználását almérô mérné. Az épület zavartalan,
biztonságos villamos energiaellátására az épületen belül 2 db 10/0,4 kV-os, 640 kVA
teljesítményû transzformátor telepítése szükséges. A transzformátorok mûgyanta
szigetelésû, ún. száraztranszformátorok, vagy csökkentett olajterû olajhûtésû
transzformátorok lehetnek, a konkrét transzformátor típus kiválasztása késôbbi tervfázis
feladata, mivel errôl Áramszolgáltatói konzultáció után lehet csak döntést hozni. A
transzformátorállomás rendelkezik 10 és 0,4 kV-os kapcsolóberendezéssel. A 10 kV-os
kapcsolóberendezést, valamint a 0,4 kV-os kapcsolóberendezést külön-külön helyiségben
helyezzük el.
A 0,4 kV-os fôelosztó, korszerû, modul rendszerû, mezôs elrendezésû
kapcsolóberendezés felhasználásával készül. A két transzformátorhoz tartozó 0,4 kV-os
kapcsolóberendezés sínbontóval összekapcsolható. A normál üzem alatt, amikor
mindegyik transzformátor üzemképes, a sínbontók nyitott helyzetben vannak, (a
transzformátorok párhuzamos üzemeltetése nem megengedett) amennyiben egy
transzformátor meghibásodik, megfelelô kapcsolási mûvelet után a szükséges sínbontó
zárásával a hibás transzformátoron lévô fogyasztók átterhelhetôk egy másik
transzformátorra. A 0,4 kV-os kapcsolóberendezés az épület fôelosztójaként müködik,
ennek lekapcsolásával a teljes villamos berendezés leválasztható a villamos hálózatról.
A könyvtár részére egy külön fôelosztó telepítését tervezzük, a 0,4 kV-os
kapcsolóberendezésben csak egy leágazást biztosítanánk erre a célra. Ennek a
leágazásnak az energiafelhasználását mérné az almérô.
A 0,4 kV-os kapcsolóberendezés lekapcsolásának lehetôségét az épület egy állandó
felügyelet alatt lévô portájáról is biztosítjuk (színészbejáró). A 0,4 kV-os
kapcsolóberendezés viszonylag kevés leágazást tartalmaz, mivel a különbözô villamos
berendezések részére, azok telepítési helyén tervezünk, az adott egység, illetve
épületrész részére egy-egy elosztóberendezést. Ez nagymértékû szelektivítást tesz

lehetôvé a villamos hálózaton. Valamennyi helyi elosztót fôkapcsolóval látunk el, így az
adott hálózatrész egy esetleges hiba esetén viszonylag kis területen kell lekapcsolást
végezni.
Energiaigény

üzemi általános és tartalék világítás
szcenikai és közönségforgalmi terek világítása
külsô, hatás/dísz világítás
épületgépészeti erôátvitel
(légtechnika, fûtés, hûtés, felvonók, büfé, stb.)
elektroakusztikai, video rendszerek
színpadgépészet
TV közvetítés
egyebek
Összesen:

Pbeépített (kW)

Pegyidejû (kW)

160

130
450

180

20

20

950
40
100

450
40
40
60

150
1.930

60
120
1.040

Fenti becsült energiaigényt figyelembevéve, az egyes fogyasztói csoportok közötti
egyidejûséget is számítva az épület becsült csatlakozási teljesítménye: 990 kVA
Kiemelt biztonsági fogyasztók
A kiemelt biztonsági fogyasztókat kétoldalról látjuk el energiával, ez egy folyamatos, de
nem szünetmentes ellátást jelent.
A kiemelt biztonságú fogyasztók kategoriájába az alábbiakat soroljuk:








porta
diszpécser központ (itt kerülnek elhelyezésre az épület felügyeletét ellátó
berendezések központjai)
nézôtéri, színpadi, gépkocsitároló füstelszívás
vasfüggönyrendszer
tûzivíz nyomásfokozó
különbözô helyeken lévô hûtôk
kazánház

Belsô, üzemi világítás
Az épület területén a szabványokban és elôírásokban rögzített világítástechnikai értékek
szerint méretezett világítást tervezünk. Az alkalmazásra kerülô világítótestekben
energiatakarékos, korszerû fényforrások kerülnek beépítésre. A világítási berendezés
tervezésénél a létesítésre vonatkozó MSZ 1600/13-82 sz. szabvány elôírásai szerint
járunk el, figyelembe vesszük az épület jellegébôl adódó különleges követelményeket is.
A szcenikai, nézôtéri, közönségforgalmi területek világításánál, az egyes területek
többféle funkciójának ellátására is tekintettel lévô, megfelelô világítási berendezést
tervezünk.

Az épület területén kialakításra kerül egy központi akkumulátorról ellátott biztonsági és
kijáratjelzô világítási hálózat. Az alkalmazásra kerülô akkumulátortelepet zárt rendszerû
elemekbôl állítjuk össze. A tervezett akkumulátortelep üzemi feszültsége 230 V DC.
Épületgépészeti erôátvitel
Az épületgépészeti fogyasztók energiaellátására külön, erôátviteli hálózat készül. Az
erôátviteli hálózat több elosztót tartalmaz, ezeket fogyasztói csoportonként telepítjük,
figyelembevéve a tûzszakaszokat.
Valamennyi elosztót fôkapcsolóval látjuk el, ezek segítségével az adott erôátviteli
hálózatrész, illetve a fogyasztók adott csoportja egy esetleges hiba, vagy karbantartás
esetén szelektíven leválasztható a hálózat Az épületgépészeti fogyasztók teljes körét egy
épületfelügyeleti rendszer müködteti és ellenôrzi.
Technológiai erôátvitel
A színpadgépészeti berendezések ellátására, a nagyszínpadot kiszolgálva és külön a
stúdiószínpadot kiszolgálva technológiai erôátviteli hálózat készül. A színpadtechnikai
leírásban szereplô berendezéseket kell ellátni az energiamérlegben szereplô mértékû
energiával.
Elektroakusztika - video rendszerek
A színház jellegénél fogva, tekintettel a két színpadra és a hozzájuk tartozó nézôtérre,
elôterekre, figyelembevéve, hogy az épület egyes részei több funkció ellátására is
képesek, egy összetett többcélú elektroakusztikai berendezés telepítését tervezzük.
Ennek a berendezésnek szelektíven képesnek kell lenni fenti feladatok kielégítésére. Az
elektroakusztikai rendszer a konkrét igények szerint, a jelenleg is meglévô berendezések
lehetôség szerinti alkalmazásával késôbb tervezhetô.
Az elektroakusztikai rendszert video rendszer egészíti ki. Az elektroakusztikai és video
rendszerek hálózati ellátásánál a lehetô legkisebb hálózati zavar elérése céljából
speciális megoldást alkalmazunk.
Informatikai rendszerek
Az épület funkcióinak figyelembevételével korszerû informatikai rendszer telepítését
tervezzük, mely magába foglalja a tolmácsrendszert, valamint alkalmas arra is, hogy
különbözô hang, kép egyéb adatot továbbítson épületen belül és kívül. Ennek a
rendszernek lehet része pl. az épület külsô reklám és hirdetési, mûsorközlô
berendezései, valamint a személyhívó rendszer is.
Villámvédelem
Az épületre, a vonatkozó MSZ 274 sz. szabvány elôírásainak figyelembevételével a
megfelelô fokozatú villámvédelmi berendezést tervezzük. A villámvédelmi berendezés
része lesz az alapozási földelô rendszer, a felsô felfogó és levezetô rendszer.
Az épület jó esztétikai megjelenését elôsegítve a villámvédelmi berendezés egyes
elemeinek elhelyezésénél lehetôség szerint a külsô elhelyezést kerüljük. Ennek
érdekében a tetôtéri fémszerkezeteket, fémhéjalásokat természetes felfogóként
használjuk, a levezetôket a pillérekben süllyesztetten vezetjük.

Az épületben beépítésre kerülô nagymennyiségû és nagyértékû elektronikus berendezés
védelmére a külsô és belsô villámvédelemmel összehangolt, háromlépcsôs túlfeszültség
elleni védelmet tervezünk. Az elsô lépcsô a fôelosztóban, a második az alelosztókban a
harmadik lépcsô az egyes készülékek, illetve berendezések hálózati csatlakozásánál
kerül beépítésre.
Érintésvédelem
A villamos berendezés érintésvédelmi rendszere nullázás, TN rendszer. Az
érintésvédelmi rendszer kialakításánál az MSZ 2364 vonatkozó elôírásai szerint járunk el.
Külön, a fokozottabb biztonság elérésére, általában a dugaszoló aljzatokat ellátó
áramkörökbe áramvédô kapcsolók beépítését tervezzük. Külön gondot fordítunk az épület
EPH hálózatának kialakítására, melybe az összes nagykiterjedésû fémtárgyat, fém
anyagú csôvezetékeket is bevonjuk.
Biztonsági berendezések
Az épületbe korszerû, nagy üzembiztonságú biztonsági berendezések beépítését
tervezzük. Ezek: a tûzjelzô, a vagyonvédelem, a CO-védelem, a beléptetô rendszer.
Tûzjelzés
Az épületben korszerû, címezhetô inteligens tûzjelzô berendezés telepítését tervezzük. A
tûzjelzô hálózat jelzésadói: kézi, ionizációs füstérzékelôk, hôsebességérzékelôk és lineár
füstérzékelôk. Esetleges riasztáskor az épület területén a szükséges számú akusztikus és
optikai jelzôberendezés biztosítja az épület gyors kiürítését. A tûzjelzô hálózat központja a
színészbejáró portáján kerül elhelyezésre, közvetlen kapcsolattal a kerületi tûzoltó
parancsnoksággal. A tûzjelzô hálózat szabotázs elleni védelemmel is el lesz látva.
Vagyonvédelem
Az épület vagyonvédelmi hálózata összetett, több alrendszerbôl összeállított inteligens,
címezhetô berendezés. Az épület többféle funkciója, eltérô üzemeltetési ideje, az egyes
bejáratok eltérô nyitvatartása, illetve az egyes épületrészek változó felügyelete indokolja
ezt.
Terveink szerint videos figyelôrendszer felügyelné a mélygarázsi szintet, valamint az
épület külsô környezetét. Az egyes épületrészek zárását követôen élesíthetô az adott
terület behatolás elleni védelmi rendszere, melyben mozgásérzékelôk, nyitásérzékelôk és
üvegtörésjelzôk együttese adná a védelmi rendszert.
A vagyonvédelmi rendszer jelzôközpontja a színészbejáró portáján kerül elhelyezésre,
közvetlen kapcsolattal a rendôrséggel. A vagyonvédelmi rendszer hálózata szabotázs
ellen védett.
CO-érzékelô
A
garázsszint teljes területén CO-érzékelô detektorok felhasználásával, érzékelô
rendszer telepítését tervezzük. Az érzékelô rendszer közvetlenül vezérli a garázsok
füstelszívó berendezését a szennyezettség mértékének megfelelôen. A veszélyes
légszennyezettségi érték elérésekor hang és fényjelzéssel hívja fel a figyelmet, hogy a
területen lévô járó gépjármûmotorokat állítsák le.

A CO érzékelô rendszer központja a színészbejáró portáján kerül elhelyezésre és
közvetlen összeköttetésben áll az épületfelügyeleti rendszerrel.
Beléptetô rendszer
Az épület biztonságos üzemeltetését nagymértékben segíti egy korszerû beléptetô
rendszer használata. A beléptetô rendszer lehet mágneskártyás, vagy infrakártyás. Ezt a
rendszer ki lehet terjeszteni a gépkocsitárolókra is, ezzel nagymértékben meg lehet
könnyíteni az ellenôrzést. A beléptetô rendszer konkrét típusának meghatározására - az
üzemeltetési rendszerek figyelembe vételével - késôbbi tervfázisban nyílik csak
lehetôség.
Külsô tér és útvilágítás, díszvilágítás
Az épület személy és gépkocsi forgalmát lebonyolító útvonalak külön megvilágítást
kapnak. Ennek a világításnak egy része kapcsolódik a környezô közterületek meglévô
közvilágításához, ezt a részt ezek bôvítéseként kell kezelni, lehetôség szerint hálózatilag
és kapcsolásilag is csatlakoztatni kell.
Az épület közvetlen környezetét már a színház részeként, részben a funkció
figyelembevételével, de részben bizonyos fokig hatásvilágításként tervezzük. Külön
rendszer látná el a szabadtéri színpad igényeit. Az épület külsô homlokzatait kiemelô
díszvilágítással kívánjuk ellátni, az esti látványosság céljainak megfelelôen. A színházhoz
tartozó külsô és díszvilágítási rendszerét korszerû, programozott automatika beépítésével
tervezzük müködtetni.
SZÍNPADTECHNIKA
A pályázati terv kialakítása során abból indultunk ki, hogy a színházteremnek egy
funkcionálisan mûködô hagyományos elrendezés formai és technikai igényeit
maradéktalanul ki kell elégíteni, ugyanakkor ez az elrendezési forma legyen gazdaságos
technikai eszközökkel sík padozatú teremmé átalakítható. Ebbôl a sík padozatú neutrális
térbôl kiindulva tetszôleges formájú színháztér kialakítására van lehetôség, ugyancsak
jelentôs élô munka alkalmazása nélkül.
A hagyományos színházi elôadások megtartásához az ajánlott építészeti átalakításokkal
javítottuk az építészeti feltételeket. A magasított színpadtorony már igényesebb
vendégjátékok fogadását is lehetôvé teszi. A környezeti adottságok a legkorszerûbb
színpadgépezet fogadását is lehetôvé teszik, ugyanakkor takarékos mûszaki
megoldásokkal is teljes értékû színpadként használható.
A játéktér alatt egy már szcenikailag jól hasznosítható alsószínpadot alakítottunk ki. A
padlóba egy mobil forgó tárcsa van építve amely az alternatív színházi elrendezéseknél a
terem egyéb helyein is használható, illetve kigördítve más típusú alsószínpadi használatot
tesz lehetôvé a színpadpadló különbözô mértékû megnyitásával, esetleg mobil süllyedôk
alkalmazásával.
A színpadot a nézôtértôl egy biztonsági függöny zárja le, amely egyúttal térelválasztó
szerepet is betölthet a nézôtéri részen kialakított térszínpad hatékony lerekesztéséhez.
A színpad pereme elôtt zenekari árok süllyedôk beépítését javasoljuk. Ezek a mozgó
felületek szintkiegyenlítô szerepet töltenek be, ugyanakkor szükség esetén zenekari árok

kialakítását teszi lehetôvé. Az alsó színpad padlószintjéig lesüllyedô felületek transzport
feladatot is ellátnak az alsó színpad térben összeállított díszlet alépítmények vagy
tribünelemek szállításával.
A nézôtér alatt 2 db 5,0 illetve 6,0 m mély süllyedô pódium beépítést javasoljuk, amelyek
további másodlagos kézi mozgatású plusz emelvényekkel vannak kiegészítve. A gépi
süllyedôk a nagy szintkülönbségek kialakítását teszik lehetôvé, ezen belül a
lépcsôzéseket illetve tetszôleges helyen létrehozandó kiemelt játékfelületeket vagy
süllyesztékeket már kézi erôvel a kis felületû ollós pódiumok mozgatásával gyorsan és
egyszerûen lehet létrehozni. Az így kialakított süllyedô rendszer a legtöbb stúdiószínpadi
elrendezési forma kialakítására önmagában elegendô. A még nagyobb flexibilitás
kiszolgálásához a forgó kazettához hasonló technikával elúsztatható teleszkópikus
tribünök beszerzését is javasoljuk pl. a derékszögû rendszertôl eltérô szögben lévô
nézôtéri elemek kialakításához.
Az alternatív színházi játéktereket a színpadtérhez hasonló színvonalon kell
világítástechnikával kiszolgálni és a díszletezhetôség feltételeit is biztosítani kell. A
nézôtér mennyezetének a pillérállások közötti megnyitásával jelentôs mennyiségû
fényvetô jó pozícióban való elhelyezését tesszük lehetôvé. Ezeket a fényvetôket ki lehet
egészíteni a terem légterébe pontszerûen vagy alkalmi világítási tartók alkalmazásával
beemelt fényvetôkkel. Az emelôket a padlástérben elhelyezett, végig járható technológiai
rácson helyezzük el. Az emelô kötelek szabályosan kiosztott nyílásokon keresztül
engedhetôk a terem légterébe. Feladatuk a térszínpad kiszolgálásán túlmenôen a keretes
színpad világítási eszközeinek felemelése, de az elôszínpad közel 5,0 m mély zónájában
bárhol második színpadnyílás beemelését is lehetôvé teszik felsô takarás és az alá
függesztett elôfüggöny segítségével.
A
nézôtéren,
színpadon,
próbateremben
és
kamaraszínházban
beépített
munkakarzatokat, munkaszinteket, világítási pozíciókat, valamint a nézôtér néhány
elrendezési változatát a tervek tartalmazzák, az egyéb tényezôk az építész leírásban
szerepelnek.
A csatlakozó, az üzemi területrôl közvetlenül, föld alatti folyosón keresztül megközelíthetô
szabadtéri színpad felszerelése a színház készletébôl települ ki.
KÖZLEKEDÉS, ÚTHÁLÓZAT, KERTRENDEZÉS
A Népházhoz tartozó terület rendezése, az úthálózat, egyáltalán a mesterséges
"képzôdmények" megjelenése szigorúan a jelenlegi telken belül várható. Ez alól két
kivételt tesz a tervünk: a szabadtéri színpad üzemi kapcsolatát a tereplejtéshez jól
igazítható alagúttal oldjuk meg a ház felé, az üzemház mögötti oldalon pedig, a
parkolókhoz a Ligetsor felé kell egy rámpát építeni a telekhatáron kívül, a jelenlegi
lehangoló garázssorok közötti sávban.
A gépjármûközlekedés fô megközelítési iránya - miként a gyalogosközlekedésé is - a
Népház utca. A jelenlegi felhajtó megmarad, és továbbra is biztosítjuk az épület
körüljárhatóságát, de csak speciális esetekben: a díszletszállító kamionok és a tûzoltási
felvonulás számára lehetôvé tesszük a ház és a természetvédelmi terület közti
áthaladást, valamint innen tölthetô fel a kávéház és a színészbûfé konyhaüzeme is. A
kávéház elôtti, ide nyíló terasz és a térburkolat kialakítása ehhez igazodik.
A többi gépkocsi - esetleg a fôbejárat elôtti megállás után - a ház túloldalát követve jut el
a terepszint alatti parkolóig. A mozgássérültek és az alkalmi, napközbeni vendégek

számára ezen az oldalon néhány felszíni parkolót is adunk. A mélygarázs forgalma a
biztonsági hálózaton ellenôrizhetô, a behajtás a dolgozók számára állandó, a
vendégeknek pedig alkalmi - pl. a színházjegy mellé adott - mágneskártyával lehetséges.
A kihajtást - enyhítendô a lökésszerû forgalomból adódó terhelést - hátrafelé, a Ligetsor
irányába is lehetôvé tesszük. A buszok - ahogy azt a pályázati kiírás is említi - a
közelben, de a területen kívül parkolhatnak.
Az épület környezetében többféle út- és járdaburkolat készül. A gépkocsiforgalom
jellemzô területei aszfalt burkolatúak. Ugyanilyen a fôépület és az üzemház közötti rész
díszletmanipulációs célú felülete. A járda az alárendelt oldalakon szintén aszfaltozott, de
a fô gyalogos helyeken, elsôsorban a természetvédelmi terület felé a környezethez
illeszkedô térburkolatot képzelünk el, mely egyben a kávéház illetve a színészbüfé
teraszának felületét is adja. Ez a díszburkolat vezeti át a vendégeket a szabadtéri
színpadhoz és a tóhoz is. (Ez az átvezetés csak szinte jelképes, keskeny, ösvényszerû.)
A ház környezetében mindenütt megtartjuk a meglévô nagy fákat, s természetesen a
természetvédelmi terület fáihoz sem nyúlunk. (A szabadtéri színpad pontos helyének
kitûzése - a magassági viszonyok elemzésén túl - a meglévô fák geodéziai felmérése után
lehetséges.) A telken belül minden lehetséges helyen gyepesített zöldterületet alakítunk
ki. A házhoz közelítve egyre intenzívebb növénytelepítést képzelünk egynyáriak és évelôk
kombinációjával.

