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0_6 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETTÍPUSOK
Egy-egy épület is az épített örökség részévé válhat, ha
▶
▶
▶
▶
▶

munkás-lakótelepek ötlete. A népi szecesszió mestere, Kós Károly
tervezte Budapesten a Wekerletelepet, amelynek központja a főtér.
Körülötte változatos kialakítású otthonok, templom, boltok, óvodák
és iskolák vannak.

fontos történeti értékkel bír (Nemzeti Múzeum vagy az Országház)
egy stílus kiemelkedő példája (Iparművészeti Múzeum)
a városfejlődés szempontjából jelentős (az első felhőkarcoló)
új technológia felhasználásával készült (Nyugati pályaudvar)
vagy a hagyományos építészet példája (egy vályogház).

Keress olyan lakótelepet vagy lakóparkot, ahol jól működő közösségi terek vannak!

Milyen különleges, értékes épületek vannak a te lakókörnyezetedben? Szerinted ezek az épített örökség részét képezik?

ÚJ TECHNOLÓGIÁK
Városfejlesztési és esztétikai szempontból nem egyértelmű a lakótelepek megítélése. A paneles technológia mégis értékes újítást jelentett,
mert lehetővé tette, hogy a háború után nagy tömegek számára gyorsan épüljön elegendő lakás. Budapest legnagyobb panelházába, az
óbudai faluházba Hollókő teljes lakossága közel nyolcszor beleférne.

KÖZKINCSEK
Sok épület több kritériumnak is megfelel: egyszerre képvisel történeti és esztétikai értéket, mutat fel különleges technológiai újítást
vagy funkciót. Ezek ma jelentős középületek, kulturális, oktatási vagy
egyházi épületek. Például az Operaház, amely az egész Andrássy
útra jellemző történeti, neoreneszánsz stílus kiemelkedő példája, és
itt hallgatta I. Ferenc József császár a Bánk bán nyitányát.

Szerinted tekinthetjük-e az épített örökségünk részének a panel-házakat? Mi a legnagyobb kihívás a lakóépületek megőrzése során?

Keress a környezetedben olyan középületeket, amelyek több
szempontból is különlegesek!

ÚJ ÉPÜLETTÍPUSOK
A 19. században újfajta kereskedelmi épületek jöttek létre. A szabadtéri piacokat felváltották a fedett vásárcsarnokok, amit az akkoriban
felfedezett acélszerkezetek és üvegfelületek tettek lehetővé. Az Andrássy úton megépült az ország első modern áruháza, a Párisi Nagy
Áruház. Az áruház különlegessége az ötemelet magas, fedett üveggel fedett udvar és az üvegfalú felvonók voltak.

HÉTKÖZNAPI ÉRTÉKEK
A hétköznapi épületek is az örökségünk részét képezhetik – akár
a lakóépületek is. Az elmúlt 150 évben folyamatosan növekedő
Budapesten állandó kihívást jelentett a lakáshiány. A különböz
korokban más-más megoldások születtek. Először többlakásos,
öbbszintes bérházak épültek. Ezek elegáns történeti vagy díszes
szecessziós stílusban épültek, és meghatározzák a pesti belvárost. A vidékről felköltöző lakosok számára ezek túl nagyok, személytelenek voltak. Ekkor született meg a családias, kisvárosi hangulatú

Számodra mely kortárs üzletek jelentenek értéket és miért?
Szerinted mi az előnyük és mi a hátrányuk a mai bevásárlóközpontoknak? Szerinted hol és hogyan fognak az unokáid vásárolni?
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Lakótelep?

Bérház?

Falu?

Kertváros?

Lakópark?

Faluház?

Piac?

Áruház?

Pláza?

Vásárcsarnok?
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