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A régi helyén teljesen újjáépített rendelő
hűvös eleganciájával önmagán túlmutató
példája annak, hogyan lehetne a paneles
lakótelepek minőségi megújítását elképzelni. A megtartott és használható belmagasságúvá tett pince fölött az eredeti kontúrokon belül épült újjá a rendelő. Az épület
tömbszerű, de a bejáratoknál finoman modellált tömegében az új földszint fő funkciója változatlan maradt: fele részben felnőtt
beteg, fele részben beteg és egészséges
gyermekek ellátását szolgálja. Az alaprajzi elrendezés logikus, átlátható kialakítást,
tiszta térszervezést eredményezett. Az átriumos épület magjában létrehozott udvarról természetes fény jut a várókba, emellett
az üvegfalakkal közvetlen kültéri kapcsolat
is biztosított a belső térben várakozók szá-
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Bemutatkozás
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014ben tűzte ki célul a háziorvosi rendelő épületének átalakítását és
korszerűsítését. A meglévő elavult épület földszintjét elbontották,
helyébe belső átriumos térszervezéssel egyik oldalon a felnőtteknek, a másik oldalon a gyermeknek alakítottak ki rendelőegységet. Logikus, egyszerű térszervezésre törekedtek, összefüggésben
a bejáratokkal, homlokzatokkal, burkolati kiosztásokkal. Az épület körüli közterület is megújult.
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mára. Bár az udvarra nyíló eltérő használatú
várók nem teszik lehetővé az átrium szabad
használatát, a közvetlen vizuális kültéri kapcsolat kedvezőbb lehet majd, ha az udvar
ingergazdagabb módon növénybeültetést
kap. A homlokzat táblás szálcement burkolata visszafogott, ugyanakkor nagyvonalú
anyaghasználatú. Az épület korszerűsítése
mind formai megjelenésében, mind pedig
a kor színvonalát tükröző épületgépészeti
megoldásokban példamutató. Kisugárzik
mindez az épülettel egyidőben felújított
közvetlen környezetre is, amellyel az új beruházás kerek egészet alkot. A rendelő elegáns korszerűsítése egy menthetetlennek
gondolt, deprimáló környezetben álló, korábban lehangoló épületnek.

