
www.meetthescientist.hu 1 | 26 

Minta Petra 

Power Point Címe    
Lorem ipsum dolor 
 
1. Nagy Konferencia 
Budapest, 2010. október 22-26.  

Fazekas Katal in
építészmérnök, BME 

Fulbr ight Látogató Kutató_2012-2013

Port landi  Ál lami Egyetem, Oregon

Szociál is épí tészetről



Miért aktuális szociális építéteszetről beszélni?



A Föld népessége 1900 és 2000 között 1,6 milliárdról 6,1 milliárdra nőtt.



UN becslése szerint a világ népességének 2/3-a városokban fog élni 50 éven belül.



Több mint 1 milliárd ember él bádogvárosokban...
....és ez a szám 2030-ra várhatóan 2 milliárdra fog növekedni.



Az efféle városi sűrűség társadalmi és mentális problémákat egyaránt okoz.



Több mint 1 milliárd ember él szegénységben. 
A nemzetközi szegénységi határ $1,25 naponta. 352 HUF



Körülbelül 1.02 milliárd ember fekszik le éhesen naponta.



Becsült adatok alapján Magyarországon 200,000 ember éhezik, többségük gyermek.





Hogyan lehet az építészeti eszközökkel segíteni ?
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SMALLER SCALE SITE DESIGN 
Enriching community spaces

KEY POINTS
-  Finish off overhangs with tin in two rings 
of cover.  Outer ring in corrugated metal 
and inner ring in metal louvers

- Metal roof section shades circulation and 
building all day.

- Louvers provide shade in same areas 
during critical points in the day but allow 
some light to filter down to rain gardens 
below.

- Rain gardens absorb rainwater runoff, 
provide a green buffer and provide cooling 
effects in the yard.

- Overhangs also provide areas to plant 
raised beds for agriculture with protection 
from the sun.

The current arrangements of dorms allow for private community spaces.  These can be shaded to create ideal, inhabitable space for play, gathering, chores, etc.  Mangoes can be establish as central visual elements in these yards to create visual 
hierarchy.  Overall, these will be looser spaces than those of the school or public community areas.  As the most private, they can also become the most relaxed.   The upper dorm yard also hold opportunity for a shaded laundry shelter, which can 
drain into a purifying garden of banana trees and other filtration plants.  Drying racks can be integrated into the structure, and it hold the benefit of closing off a third side of the otherwise exposed dorm yard.  Overall shading, gardens, and vegetation 
contribute to agricultural production and temperature regulation of spaces inside and out.

UPPER DORM YARD

SECTION TWO
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SMALLER SCALE SITE DESIGN 
Classrooms with identity

The classrooms cascading down the hillside create distinct outdoor zones that can be spatially associated with them.  As this community will soon be established as an 
orchard-growing establishment, the opportunity arises to enrich the distinct identity of these classrooms. Each of the four classrooms can be assigned their own species of fruit-bearing 
tree, to be planted in a row shading the building.  There is also room to establish a small grove next to each classroom, to catch major water flows.  Together these populations of 
trees can be cared for by and thus compliment the children's education, while strengthening their personal association with the school. 

SECTION TWO
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Located just south of Highway 1, at the entrance to the road leading to the 
orphanage, this site has the potential to serve as a ‘welcome mat’ for the community. 
It not only serves as a vendor for selling bread and water but becomes a landmark 
for all of Titanyen. The slight grade provides opportunity to terrace for water control 
and retension. This terracing can provide the community with a meeting grounds. 
A bioswale will seperate the pavilion from the road to reinforce the safety of the 
inhabitants. By carving an access road west of the pavilion, we offer an easy location 
for parking and deliveries.  

PERMANENT KIOSK 
Site Plan and Surroundings
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                              Fotó: Kemes Balázs
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Soltész László diplomatervéből



köszönöm a figyelmet!

katafazekas@yahoo.com
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