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Bemutatkozás
A Vizafogó lakótelep tízemeletes panelépületei között álló 80-as évekbeli típusóvoda a modernizálással és bővítéssel új identitást és megjelenést kapott.
A csoportszobák a kert felé bővültek, eléjük egy kétszintes, fedett-nyitott fa
szerkezetű játszó- és pihenőterasz épült. A lépcsőn és csúszdán a felső szintekről is közvetlenül ki lehet jutni az udvarra. A fa homlokzatburkolat a teraszon
lamellákká alakul, az épület megnyílik, ellenpontozva a panelházas környezet
zárt és rideg hangulatát.

Laudáció
Az angyalföldi Vizafogó Óvodában minden
együtt van. Adott az építtető Önkormányzat, aki
óvodahálózatát progresszíven fejleszti és szisztematikusan megújítja. Adott az óvodavezetés, aki
elvárta a tervezőktől az előremutató szemléletet, és valódi partneri viszonyban vált részesévé
a megújulásnak. És adott volt az építész csapat,
amelyik jól adagolt kísérletezőkedvvel, arányérzékkel, nyitottsággal és frissességgel, ráadásul
némi humorral állt a feladathoz. Kitűnően teljesítettek. A 80-as évek paneles építésének termékeként létrejövő eredeti épületet nem lebontották,
hanem okos vizsgálat alapján részben megtartották. E tett önmagában üzenetértékű egy középület esetében, itt azonban nyoma sincs az ebből
származó esetleges kompromisszumoknak. Az
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egykori középső traktus kibontásával létrejövő új
bejárat és átrium szervezi az új belső térstruktúrát. Az egyszerre otthonos és tágas belső terekhez
kétszintes fatornác épült, amely mind a földszinti,
mind az emeleti foglalkoztatóknak közvetlen és
nagyvonalú szabadtéri kapcsolatot biztosít. Nincs
felesleg. Minden akkora és akképp megfogalmazott, hogy arányos maradjon, ugyanakkor a minden részletre kiterjedő figyelem a gyerekek léptéke felől is érezhető gondoskodásként sugárzik
mindenhonnan. Az a harmónia és kerek egész,
amelyet ez az épület megtestesít az építtetői háttértől és elvárásoktól a proaktív építészeti hozzáállásig, példaszerű, s léptéktől függetlenül mintaként állítható az eljövendő fővárosi köz- vagy
éppen magánberuházások elé.
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