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Legyen felnőtt, kisdiák, óvodás, nagymama vagy nagypapa, 
mindenki számára ismert, a legegyszerűbb természet adta 
játék a gyermekláncfű, a pitypang. Minden kisfiú és kislány 
biztosan rengetegszer segítette útjára a pihetollú ejtőernyős 
apró magokat, így vagyunk mi mindannyian kertészek. Játszva 
ültetünk élénksárga virágokat.
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Az előző félév során egy pályázat keretein belül gyermekmúzeumot terveztünk Veresegyházra a 
medveotthon mellé. A feladat folytatódik Komplex 1 és 2 tárgyak keretein belül, gazdagodik a terv, 
körvonalazódik az épület helye és formája, annak kertje és fogadótere.
A pályázat során az első és legfontosabb kérdés, amit megfogalmaztunk - hiszen gyerekeknek 
tervezünk - 
 MIT JELENT JÁTSZANI?

Talán még nem merültek feledésbe számunkra a gyermekkor gondtalan évei, az örökös játék és 
kalandozás.
A kérdésre akkor a válaszunk így szólt:

Legyen felnőtt, kisdiák, óvodás, nagymama vagy nagypapa, mindenki számára ismert, a legegyszerűbb 
természet adta játék a gyermekláncfű, a pitypang. Minden kisfiú és kislány biztosan rengetegszer 
segítette útjára a pihetollú ejtőernyős apró magokat, így vagyunk mi mindannyian kertészek. Játszva 
ültetünk élénksárga virágokat.

Ezt a gondolatsort vettük vezérelvül és fordítottuk át építészeti eszközökkel terekké és épületté. A 
hatalmas 16 hektáros terület, mint egy mező üresen áll, elvetjük a magokat, egy gyermekmúzeum 
magjait, ami gyökeret ereszt, kihajt, kivirágzik és élettel, gyerekekkel telik meg a mező.

A medvefarm kilátóját a jelenlegi bejárattal összekötve kapcsolatot teremtünk a két terület között. Ez 
a tengely segítséget nyújtott a múzeum elhelyezésében a hatalmas üres mezőn belül, rámutatva a 
meglévő bejáratnál lévő völgyre, ahol a múzeummagunk gyökeret eresztett.

Mostanra ez a mag már kihajtott és folyamatosan növekszik, fejlődik. Komplex félév során átgondoltuk 
korábbi tervünket, megtartottuk annak előnyeit, tovább gazdagítva a múzeum külső- és belső világát 
egyaránt.
Újra elkezdtük vizsgálni a helyszínt, annak tágabb környezetét, Veresegyházon belüli elhelyezkedését, 
a Sződ-Rákos patak mentén húzódó zöldfolyosót, a tavak körüli tanösvényt. 

A medveotthon és vele együtt a Csiribiri Gyermekmúzeum a zöldfolyosó részét képzi és egy új állomása 
lehet a tanösvénynek, gazdagítva a pihenést, kikapcsolódást és a hétvégi családi programokat nyújtó 
célállomások sorát.
A településen belül a gyermekmúzeum területe egy újabb, különálló világot jelent.

A pályázati munkák alapján körvonalazódott, hogy mit és hova képzelnek el a helyiek; múzeumot, 
játszóteret, arborétumot, erdei iskolát, csónakázó tavat és csillagdát. Ezeket a különböző állomásokat 
egy ösvényre fűzzük fel. Egy olyan ösvényre, ami végig vezet a mezőn, elvezet a múzeumhoz, a 
játszótérhez, az arborétumhoz, az erdei iskolához, majd megáll, felemelkedik és kilátó, csillagda lesz 
belőle. Innen belátható az egész kert kalandozásra hívó világával, látszik a tó, és a csodákat rejtő 
múzeum. 

Ez az ösvény a város felől lassan növekszik támfalból fogadóépületté, majd leereszkedve a földre 
gyalogosösvényként szalad tovább a belső világ felé. Fogadóépületként lesz belőle kisvasútmegálló, 
biciklitároló, étterem és jegypénztár, melyeket kapuk választanak el egymástól kijelölve a bejáratot. 
Bekúszó, íves öleléssel jelöli ki a múzeum előtti fogadóteret, egy olyan öblösödő teret, ami minden 
irányból kövér mosollyal fogadja az ideérkező kicsiket és nagyokat. A fogadóépület térfalai a 
medvefarmhoz vezető gyalogos ösvény tengelyét és a város felöli érkezés irányát veszik fel. Ezeket az 
irányokat követi a múzeum is. 

Három különböző világot rejtő tömbként fogalmaztuk meg az épületet, melyek között kapukon keresztül 
juthatunk a múzeumkertbe. Három tömb, de mégis egy egység, ami szükség esetén különállóan is tud 
működni, egymástól független programokkal várva az idelátogató felnőtteket és gyerekeket.

A múzeum működéséhez szükséges terek és funkciók csoportosítása során a három tömb világa a 
várostól a macifarm felé haladva egyre szabadabbá, a játék terévé alakul, melynek végpontjaként 
jelenik meg a vizes játszótér. A múzeum tömbjeiben kialakított kertek és udvarok is ezt a felszabadulni 
törekvő, nyüzsgő, gyermekzsivajjal teli világot követik, más és más minőségben. Ezek az általunk ’befolyó 
zöldekként’ nevezett kiskertek a természet közvetlen jelenlétét erősítik, így teremtve kapcsolatot a 
patak mentén húzódó zöldfolyosóval. 

A terekben zajló mozgások és cselekvések jellege is ezt a gondolatot követi. A város felöli tömbben 
az előadó, a könyvtár- és meseolvasó, az irodák kaptak helyet. Az előadóban és könyvtárban még 
nyugodtan ülünk egy helyben, a kiállítótérben már egy szervezett útvonalon terelnek minket a falak és 
a játszóházba átérve pedig felszabadultan kalandozhatunk tovább, akár a benti, akár a kinti világban. 

A város felöli tömb funkciói szigorúbb szerkesztést kívánnak, nem lép ki a raszterből, derékszögű marad 
a rendszere. A falak inkább befelé, a belső udvar felé fordulnak, ott akarnak létrehozni egy zárt világot 
a csendesebb tereknek, mint a könyvtár, az előadóterem és az irodák. 

A középső tömbben található nagykiállító időszakos és tematikus kiállításoknak ad helyet, kiegészülve 
egy a kiállítóteret körül ölelő rámparendszerrel. A rámpa végigvezet minket a térben, különböző 
nézőpontokból mutatja meg a kiállítást. A galéria kisebb, állandó kiállítások színtere, az interaktív 
előadó terében pedig a modern kor eszközeivel játszva tanulhatnak a gyerekek. A főhomlokzaton, 
kirakatként megjelenő látványtár jellegének fő szervezője a csarnok tartószerkezete. A faltartók között 
kapnak helyet a különböző játékokat bemutató vitrinek. Az előcsarnokba belépve elénk tárul a belső 
udvaron átszűrődő kiállítótér, sejtetve világát, felfedezésre hívogat.

A gyermeki világ, a játék terei kapnak helyet a harmadik tömbben. Szabad, kalandozásra hívó belső 
tereivel várja játszótársait. Az üvegfelületeknek köszönhetően átlátható, szinte az összes sarokból 
ellátni a messzebb lévő terekbe, azonban alaprajzi szervezése miatt összetett, a tényleges felfedezés 
lehetőségét nyújtja a gyerekeknek. A falak két kisebb belső udvart, belső játszóteret jelölnek ki. Kacagva 
vezet át minket a játszótérre, vezet tovább a múzeumkertbe, a macifarmra.

A közlekedési rendszer fontos szervezője a tömegnek, a homlokzatnak és a belső világnak egyaránt. 
Az összekötő hidak vonalában futnak végig azok a folyosóterek, ahol tovább haladhat a látogató egyik 
térből a másikba. Hol lépcsőként, hol rámpaként szalad tovább és szervezi a tereket, segítségévével 
fedezhetjük fel az épületet, aki nap, mint nap, reggeltől estig tartó lelkesedéssel várja, hogy gyerekek 
vidám kacagása töltse meg tereit.
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Köszönjük a figyelmet!

Nagy Mercédesz Erika
Szloboda Gergő János


