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ATörökkoppányi Polgármesteri Hivatal, valamint
a Kós Károly Egyesülés szervezésében épült a nyár
folyamán Törökkoppány faluban egy játszótér.
Törökkoppány a Somogy megyei Koppány-völgy
nek valaha jelentős, központi helye volt. Jelenleg
egy megbúvó, szegény kis falu a Dél-Dunántúlon.
Ezen kis falu lelkes és bizakodó polgármestere
több jelentős lépést tett a falu fejlődésének, szépí
tésének érdekében. Az egyik ilyen kezdeményezése
volt a játszótér építése.
A játszótérhez a falu központjában, az iskolával
szemben lévő gazos, elhanyagolt területre esett a
választásunk. A játszótér terveit az Egyesülés
vándorépítészei készítették egy házi tervpályázat
keretében.
A tervpályázat 6 terve közül Litkei Tamás „Nap
vár - Holdvár" tervét találtuk a legjobbnak a
magvalósításra. A várat egy tábor keretében július
ban építettük, a BME I. éves építészhallgatói és a
terveket készítő vándorépítészek. Az építéshez
szükséges építőanyagokat, valamint szerszámokat
és gépeket az Önkormányzattól, a helyi TSZ-től és
Erdészettől valamint a falu lakóitól kaptuk. A tábor
3 hete alatt előadások, beszélgetések színesítették
az estéket. Előadást tartott L. Szabó Tünde (So
mogy megye főépítésze), Lörincz Ferenc (KAPÓSTERV), Kampis Miklós (KAPOSTERV), Tusnády
Zsolt (AXIS, Visegrád-csoport) és Salamin Ferenc
(AXIS).
Varga Csaba, Törökkoppány megbízott főépítésze
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Miért pont játszótér?
1990 őszén, amikor Törökkoppány községe polgármesterének megválasztott, egy elöregedő félben
lévő, hivatalosan is, önhibáján kívül is hátrányos
helyzetben lévő, mezőgazdasági földjeit tekintve
rossz termőhelyi adottságú falu gondjai szakadtak
a nyakamba.
Holdvár részlete, jobbra a tervek
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CSENGER
A csengeri új városközponthoz tervezett épületeket 1991/3.
számunkban mulattuk be. Azóta az építkezések ja v a befejező
dött és az általános iskola átadásakor (augusztus 31.) egyúttal
az egész városközpont megszületését ünnepelték a város
polgárai A borítón és a 49-58. oldalakon az általános iskola és
művelődési ház együttesét (Csernyus Ijörinc), a szolgáltató és
lakóházat (Túri Attila) és a sportcsarnokot. (Vincze László)
mutatjuk be. Az 57. oldalon a háttérben az új református imaház
(Csernyus Ijörinc) látható.

Varga

Mint „gyüttment”, azaz nem született törökkoppányi, azt hiszem, mindig is más szemmel néztem
az immáron két éve otthonomnak érzett falut.
Ennekelőtte Budapest, Siófok, Pécs voltak a lakó
helyeim, s mint városlakó, élt bennem egy hamis
illúzió a falu „tisztaságáról, nemességéről”.
Naivitásomból gyorsan kigyógyultam. Rá kellett
ébredjek, hogy hihetetlen károk származtak a falu
„szocialista átépítésének” eszméjéből. Á szellemi
elsivárosodást a falu képének, utcáknak, tereknek,
épületeknek az elrondulása kísérte.
Támogatva a falu kisebb-nagyobb csoportjainak
összeszervezödését is, szerettem volna a környeze
tet is szebbé tenni. A szűkös költségvetés nagyobb
tervek megvalósítását nem tette lehetővé, de ap
róbb dolgokat sikerült megoldanunk. Amikor azon
ban a falu főutcájának csúfsága, a félig romba
dőlt, egyen betonelemekből épült közúti híd helyére
építész tervezte míves fakorlát került, az emberek
azt kérdezték tőlem, hogy mi a fenének kell ilyenre
pénzt költeni, hisz a betonnak sem ment neki
senki, úgy gondoltam, hogy a szépre nevelést, a
környezetünk és az egymással szembeni igényessé
get a gyerekek nevelésével kell kezdeni.
Itt is szorít az idő. Már feldübörögtek a G.I.Joe és
a Tini Ninja Teknöcök bárgyú robotszömyei. Hát
ezért a játszótér. Köszönet érte mindazoknak, akik
segítettek a „játszótér" felépítésében. Azért az
idézőjel, mert ez már régen nem csakjátszótér ügy.
Grúber Attila, Törökkoppány polgármestere
G eleta

Fent: Napvár, lent: Holdvár

Makovecz Imre: Baptista imaház
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