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Várostervezés  Volt kekszgyár területének beépítési javaslata  Végleges terv  Koncepció, metszetek, tömegvázlat  Pintér Sára | Sárdi Krisztina  mex   konzulensek: Stein Júlia, Szalánczi Gábor    2013/2014/I.

Győrsziget nevét fekvésének köszönheti. A múlt század elején még a Bercsényi-liget területén folyt a Rábca, így minden oldalát folyópart mosta. Győr városához 1905-ben csatolták, ekkor már a gyáripar is fejlődésnek indult. Az 1900-as századfordulón már hat gyártelep működött a községben: olajgyár, tészta- illetve piskótagyár,

két cukorgyár, és két ecetgyár. Az ország első kekszgyárát 1880-ban állították üzembe, amelyet Bach Hermann győrszigeti gőzmalmából alakítottak át. Bach az üzemet 1892-ben eladta Koestlin Lajosnak, aki akkor települt át Magyarországra az ausztriai konkurenciaharc elől, hat vagonban hozva magával bregenzi

biscuitgyárának összes gépét. A gyárat 1946-ban bérbe adták a Pesti Kereskedelmi Bank Rt. és a Leipziger Vilmos Szesz és Cukorgyár Rt. alkotta szindikátusnak, egy évre rá azonban a pénzintézetekkel együtt államosították. Évtizedeken át Győri Keksz és Ostyagyár néven, a szocialista édesipar egyik vezető

vállalataként működött, többször bővítették, gépeit modernizálták, 1985-ben új kekszüzemmel, 1988-ban ostyagyártó-, 1990-ben pedig cukorkagyártó részleggel bővült. Az édesipari gyárak közül elsőként privatizálták 1991-ben, a brit United Biscuits vette meg, s korszerű berendezések üzembeállításával, új burgonyachipsüzem

felépítésével fejlesztette a gyárat. 1997-ben a cég székhelye Budaörsre költözött. Először a francia Danone vette meg a Győri Kekszet 2000-ben, majd 2007-ben a Kraft Foods vásárolta fel a céget. A cég székhelye jelenleg Székesfehérváron található, de a termelést az ország határain kívül végzik.

A beépítési javaslatunk koncepcióját arra a tényre szeretnénk alapozni, hogy Győrnek szüksége lenne a kultúrális élet felpezsdítéséhez megfelelő helyszínekre. Úgy látjuk, hogy a volt Kekszgyár területe alkalmas lenne erre a célra, amit a jó elhelyezkedésének köszönhet. Sziget egy olyan része a városnak,

ahol folyamatos fejlesztések zajlanak, jó kapcsolata van a Belvárossal és Révfaluval, ami az egyetemi élet színhelye. Ebből kiindulva szeretnénk a terület fejlesztésére egy olyan javaslatot tenni, ami több funkciót is magában foglal. A terület egyik felén egy kultúrális központot, a másik felén pedig lakóparkot

létesítenénk. A két funkció elválasztásaként egy új út építését is javasoljuk, mert a terület nagysága szerintünk ezt indokolja az új létesítmények jó megközelíthetősége érdekében. Az út mellett fasort alakítanánk ki, még inkább kihangsúlyozva a két különböző funkciójú terület határát. A kultúrális központ kialakításánál a budapesti Millenáris

Park szolgált előképként. Hasonló a két eset abból a szempontból, hogy volt ipari épületek újrahasznosításáról van szó. Az elbontástól megkímélt két épület közül a raktárépületet találtuk átépítésre alkalmasnak, a régi irodaépületet elbonatnánk Ez a hatalmas ötszintes tömb jól működhetne egy multifunkcionáis épületként, ami a

különböző művészeti ágaknak adna otthont. Kialakítható lenne például black-box jellegű színházterem az egyik felső szinten, művészmozi-terem, illetve koncertterem is az alagsorban, a hozzájuk kapcsolódó próbatermekkel, műtermekkel, stúdiókkal. Működhetne kávézó és étterem a földszinten, vagy akár a tetőn

kialakított panorámás teraszon is. Az ezt követő (1.) szintet művészeti szintnek szánnánk, kisebb-nagyobb műtermekkel, alkotóhelyiségekkel. Az itt készített tárgyakat árulhatná lent a földszinten egy ajándékbolt is. Az épület környezetét parkosítanánk, az előtte levő teret utcabútorokkal dobnánk fel, szabadtéri

rendezvényekhez színpadot létesítenénk a KultúrKex mellett kialakított mesterséges tavon,  amely tavon a stégekről, vagy a fűbe leheveredve is élvezhetjük az előadásokat. A terület másik felére lakóparkot terveznénk, játszótérrel, utcabútorokkal. Aktuális probléma Győrben, hogy az egyetemisták nehezen találnak

megfizethető albérletet. Ezért indokoltnak érezzük új lakóházak építését, (ezek tömegükben a kekszgyár raktárépületét idézik), s melyek az egyetemisták igényeire vannak szabva. Az általunk elképzelt két funkció így szimbiózisban élhetne egymással és szervesen kapcsolódna a városi

szövetbe.
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