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Л B&D Műterem Kft-t 1993-ban alapítottuk Szolnokon. A társaság 
alapító okiratában tevékenységi körként az építészeti és belsőépíté
szeti tervezést jelöltük meg, lévén az alapító tagok -  Blazsek 
Gyöngyvér, Dorozsmai Annamária és Deák László -  építészek és 
iparművész belsőépítészek. A cégalapításhoz anyagi támogatóst 
nyújtott és a megélhetéshez megrendeléseket szerzett társunk, a 
jászberényi Célgépterv gazdasági munkaközösség, és tulajdonos 
képviselője, Pctró Tibor. Specialitásunk: könyvtárak, szállodák és 
vendéglátóhelyek technológiai, belsőépítészeti cs cpüietgrafikai 
tervezése, irodák berendezése, üzletek, üzletportálok, épület felira
tok. információs rendszerek, egyedi tárgyak tervezése, egységes 
arculatteremtés, és szükség esetén mindezek kivitelezése.

A vállalkozás révén ismét tagok vagyunk a Kos Károly Egye
sülésben, melynek a Profil Kisszövctekezettel alapító tagjai voltunk. 
Az Egyesülésbe Pécsről vezetett az utunk, ahol a magyar organikus 
építészet egyik fonásánál, a Pécsi Tervező Vállalat Ifjúsági Irodájá
ban kezdtük munkásságunkat. Ennek egyre inkább múló emléke 
Pécsett az Elefántos tömb-beli IBUSZ-iroda, a Széchenyi lén szál- 
lodacgyütlcs sörözője és cukrászdája, a Vasarely Múzeum, a Megyei 
Könyvtár, a Nevelési Központ; Fadd-Domboiiban az üdülő, cs szá
mos mohácsi, szekszárdi, kaposvári, siklósi és paksi épület.

Pécs után Szolnokon dolgoztunk; üzletfoldszintű lakóházat, 
számítóközpontot, gyermekkönyvtárat, cukrászdát, éttermeket, Me
zőbank-fiókot, családi- és társasházakat terveztünk. Reszt vettünk 
a  szolnoki Tubán rekonstrukciójában és a városközpont egyes 
területeinek rendezési munkáiban. Ekkor készült a debreceni kre
matórium, a kunhegycsi könyvtár, az abádszalóki házasságkötő 
terem, a kecskeméti Robinson Disco belsőépítészete és a budapesti 
Aranyszarvas étterem felújítása.

Eveken keresztül részt vettünk a zalaegerszegi képző- és 
iparművészeti alkotótábor munkájában. Az itt kötött ismeretségek,

barátságok meghatározó szerepűek életünkben és munkáinkban. 
Ezek a kapcsolatok eredményezték a zalaegerszegi, keszthelyi 
munkáinkat az Aranybárány cs a Helikon szállóban: a szombathelyi 
Mezőbank fiókot és Zalászéntgióton Simon László lakóházát.

Talán eddig szám it hu tjük azt a korszakot, amelyikben lehető
ségünk volt az organikus építészet iránti elkötelezettségünknek 
maradéktalanul megfelelni. Sajnáljuk, hogy teiveink közül sok nem 
valósult meg; még jobban azt, hogy néhány -  és közöttük igen ér
tékesek -  már csak felvételeken léteznek. E korszak elismerése 
Blazsek Gyöngyvér Fcrcnczy Noéi ni-dija. és Makovecz Imre meg
tisztelő felkérése hogy Deák László irányítsa a sevillai magyar 
pavilon kivitelezését. Ez időszakban dolgozott műteimüukbcn En
gelmann Tamás és Ráez Tamás vándorépítész.

A B&D Műterem működése már a rendszerváltozás utáni 
környezetben kezdődött. Ez az időszak alapvetően más feltételeket 
diktál a mi számunkra is. Id fogyni látszik a művészi értékű belső 
terek iránti igény és az erre áldozott pénz; hódít a technokrácia és 
a kézművességet kiszorítja a design. Életünk a megélhetésért ledol
gozott hétköznapokra cs az elhivatott alkotás ünnepnapjaira oszlik. 
Az ünnepeken születettnek élezzük a tiszafüredi kormoiánház 
berendezését, a szolnoki hősi emlékművet, játszóteret és Kristóf 
divatboltüt, az albeit hsai lakóházat, a budapesti fogorvosi rendelőt. 
E munkákban Markót Imre, llotecz János, Almosdi Árpád, Balogh 
Krisztina és ifjabb Lőriucz Ferenc vándor ép ítészek segítettek.

Ha munkánk másoknak is tetszik, abban részes, és ezért köszö
net illeti mesterünket, Csele György építészt, alkotótársainkat. Cse
le Ildikó textilművészt. Kun F.va és Мшуа Mária keramikusművé
szeket. Sokai köszönhetünk kivitelező barátainknak, Zsigmond 
István építésznek, Vörösváry Zsolt kertésznek. Simon László, 
Balikó József és Sándor János asztalosoknak. Luzsáliyi I ász  ló 
lakatosnak, munkáink fényképezéséért Danka István fotósnak.

Családi ház. Albertirsa. Vázlatok és részletterv korláthoz. Deák László
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Fogorvosi rendelő, Budapest. Blazsek Gyöngyvér {fotó: Danka) 
Kristóf divatüzlet, Szolnok, Deák László és Blazsek Gyöngyvér {fotó: Danka)
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Családi ház. Albertirsa, Deák László (fotó: Danka)
Játszótér, Verseghy park, Szolnok, Álmosdi Árpád, Csendes Mónika {fotó: ifj. Lóri irez Ferenc)
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Szolnok. Verseghy parki játszótér alaprajza és kapója 
Álmosdi Árpád és Csendes Mónika 
(fotó: Almosdi)
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