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Az Országépítô 2001/2 számában bemutattuk a Kós
Károly Egyesülés tervezôinek a beregi helyreállításhoz

készített típusterveit, és beszámoltunk a munka
elindulásáról. Terveink szerint a jövô évi elsô melléklet

részletes összefoglaló ismertetést közöl a Kós Károly
Egyesülésnek a helyreállításban kifejtett tevékenységérôl,
de a munka végének közeledtével szükségesnek láttuk ,

hogy az elsôsorban az elmaradásra összpontosító
sajtójelentések mellett addig is hiteles képet adjunk a

Beregben történtekrôl.

Erhardt Gábor: Hogy állnak az újjáépítési munkák
november elején, bõ egy hónappal az eredetileg a politikusok
által megjelölt szeptember 30-i határidõ után a Kós Károly
Egyesülés építészei által felügyelt Tákoson és Gulácson?

Turi Attila: Elõször is ejtsünk pár szót a szeptember végi
dátumról. Én úgy gondolom, nem biztos, hogy szerencsés dolog
volt konkrét dátumot megjelölni, mivel a kormány nem tudta,
vagy nem merte megtenni mindazokat a lépéseket, amikkel
egy ilyen gyors befejezés feltételei megteremthetõk lettek
volna. Szeptember 30-a akkor lett volna reális, ha a területen a
szükségállapotnak megfelelõ közigazgatási és egyéb szabá-
lyokat vezettek volna be. Ha a kivitelezõk szûz terepen mo-
zoghattak volna. De nem ilyen körülmények között, ahol a
közigazgatási eljárások lényegében a normál ügymenetnek
megfelelõen folytak. Tehát egy építési engedélyezési tervdoku-
mentáció, amit mi csináltunk, ugyanolyan utat járt be, mint bár-
melyik építési engedély az ország területén.

Zsigmond László: Ez különösen a tulajdoni viszonyok miatt
volt érdekes. A szerzõdéskötés a károsultakkal csak akkor volt
lehetséges, ha a tulajdonviszonyok tisztázottak voltak. Ez okozta
az idõbeli csúszást, nem a tervezés, nem a kivitelezés, hanem
az, hogy közigazgatásilag egyértelmû jogállapotot kellett terem-
teni, hogy a Közigazgatási Hivatal meg tudja kötni a lakóval a
szerzõdést. Ilyet még szeptemberben is kötöttek.

Turi Attila: Hogy egyszerû legyen a dolog, húsz éve min-
denki a kocsmában adta vette a telkeket, ezt tulajdonlapra nem
vezették át, mert nem akartak illetéket fizetni. Ha fölépült egy
ház, az nem került rá a tulajdonlapra. Az újjáépítéskor minden
ilyen rendezetlenség a felszínre bukott. Ez volt az egyik problé-
ma, a másik pedig a második, harmadik és negyedik körös bon-
tások kérdése volt. Voltak ugyanis épületek, amelyeket meg-
figyelés alatt tartottak és csak késõbb derült ki, hogy jelentõsen
károsodtak. Ez volt az úgynevezett második kör.

Zsigmond László: A harmadik körbe azok a házak kerültek,
amelyek felújítottak volna, ám a kivitelezés alatt derültek ki az
életveszélyes hibák.

Turi Attila: És nyilván voltak olyanok, amelyeket egyszerû-
en nem volt gazdaságos felújítani. Ez a negyedik kör.

Végül is hány épületet bontottak el, építettek újjá, illetve
újítottak fel a két településen? És hány épületet adtak át?

Zsigmond László: Tákoson 98 új házat terveztünk. Ezeknek
a nagy része az áprilisban elfogadott 17 típusterv valamelyike
szerint épült, de van 10-15 olyan ház, ahol a tervet a telekhez
kellett idomítani. Csináltunk még 26 felújítást, ebbõl 14-nél tetõt,
födémet bontottak, tehát a falak maradtak. A többit alapig
bontották vissza.

És hány ház van kész?
Zsigmond László: Két hete voltam ott, a 98-ból 72 adtak

át. Minden ház tetõ alatt van, a befejezõ munkák folynak. No-
vember végéig mindet be fogják fejezni.

És Gulácson?
Turi Attila: Ott sokkal rosszabb a helyzet. Összesen 155

házat kellett felépíteni, ennek durván a fele van kész. További
20-25 ház áll átadás elõtt. De a legnagyobb probléma az, hogy
van négy olyan ház, amit tegnapelõtt tûztek ki. Borzasztóan
elhúzódtak az átalakítások és a rendbehozatalok. Ott is 80 fölött
van, amit átadtak már és kb. 100-120, amit még ki kell pofozni.
150 ház felépítése és közel 100 felújítása iszonyatosan nagy
munka, és valahogy úgy érzékelem, hogy a gulácsi kivitelezõ
nem tudja úgy kezelni a dolgokat, mint a tákosi.

Zsigmond László: Nemcsak ezen múlik a dolog. Mivel a
dolgok menetét nem lehetett pontosan elõre látni, idõközben
igen sok probléma adódott. Ezeket a problémákat a helyzet
kezelésére fel nem készült, hierarchikus szervezetnek kellett
megoldania, ami igen sok idõt vett igénybe. Elõfordult, hogy
valakit kiköltöztettek a házából és a kár mértékének megálla-
pításáig a kertben kellett laknia, sátorban, vagy jobb esetben a
nyárikonyhában. Meg kellett állapítani, hogy elbontandó, vagy
felújítandóe- az épület. Aztán következett a kivitelezõ gazdasági
számítása. A két döntés nem volt mindig összhangban. Aztán
ugye az emberi kapcsolatok. Nem mindegy, hogy kié az a ház.

Az embereknek alapvetõen érdekük volt az, hogy lebont-
sák a régi házaikat  és újakat kapjanak helyettük? Lehet azt
mondani, hogy ez egy újabb, aranyat hozó árvíz volt?

Zsigmond László: Nem hiszem, hogy ez lényeges szem-
pont. Az embert kiköltöztetik a házából több hónapra, lehet,
hogy 5 fok van éjszaka és sátorban kell lakni. Nyáron még el
voltak azzal, hogy van egy kerti csap, a kádat kitették az udvar
közepére és abban fürödtek. A csillagokat lehetett nézni a kád-
ból. De azért egy idõ után az ember megunja ezt. Fél évig
teljesen ki lettek zökkentve a megszokott életvitelükbõl. A
saját telkük felvonulási terület volt és nem tudták, hogy mikor
mi történik ott. Elôször nyilván bizalmatlanok voltak, de ez egy
idõ után megváltozott, mert látták, hogy tisztességesen men-
nek a dolgok. De akkor is az õ telkük volt feldúlva.

Turi Attila: Szerintem is az az elsõdleges, hogy szeretnének
végre nyugodtan a saját portájukon élni az ottaniak, de
ugyanakkor úgy érzik, hogy azért az járt jól, aki házat kapott.

Zsigmond László: Utólag már biztos. Az elején volt egy
csomó ember, aki nem bízott az ígéretekben. Igyekeztek men-
teni, ami menthetõ volt.
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Turi Attila: Amikor aztán felépültek az elsõ házak, és lehetett
látni, hogy milyenek, felerõsödött az emberekben a bontási
hajlam. Most azonban, hogy jön a tél, jó ami van, most már ne
bontsanak. Szóval hullámzó volt a dolog.

És a kivitelezõ? A kivitelezõnek érdeke volt, hogy minél
több új házat építsen?

Zsigmond László: Nem. Neki egy építési-szervezési felada-
tot kellett megoldania és a számára az volt a legfontosabb, hogy
minél hamarabb megszülessenek a hivatalos döntések, minél
elõbb nekiláthasson a munkának. Természetesen az új ház
szervezés szempontjából jobb, mert lehet tudni, hogy milyen
munkákból áll. A felújításnál sok lehet a meglepetés. A felújítás-
ban neki egy érdeke van, hogy minél korrektebb mûszaki meg-
oldást találjon a garanciális javítások elkerülése érdekében.

És mi volt az  építészek feladata az újjáépítésban?
Turi Attila: A legelején az volt a legfontosabb, hogy egyálta-

lán bekerüljünk. Mint az tudható, hat tervünk ott volt az ajánlati
tervek között.

Zsigmond László: Ezt úgy értük el, hogy csak mi, a Kós
Károly Egyesülés azonnal leraktunk az asztalra 24 tervet és részt
vettünk minden megbeszélésen, egyeztetésen. Az építészeket
hárman képviselték a kezdetektõl: Kulcsár Attila, Mányi István
és Attila. Három megbízott építész, akik képviseltek valamifé-
le erõt. Egyikük a Szabolcs megyei Kamara vezetõjeként, Mányi
az árvíz utáni újjáépítésben tapasztalattal rendelkezõ, saját irodát
mûködtetõ építészként. A harmadik pedig a Kós Károly Egye-
sülés volt. amely  idôben felismerte a feladatot.

Turi Attila: A legtöbb tervet  mi adtuk. A legtöbb házat e
tervek alapján építették, és mi tudtunk a leggyorsabban reagálni
a felmerülô problémákra. Mányinak jó kapcsolata volt a kivite-
lezõvel, ami azért volt fontos, mert a mi sorsunk a kivitelezôi
konzorcium döntéseitõl függött, velük voltunk kapcsolatban.
Kulcsárnak pedig a helyismerete volt fontos. Az õ helyét késõbb
Tóth László, a nyíregyházi fõépítész vette át.

Õ volt a tervezéskor és az engedélyezési tervek készítésekor
az összekötõ kapocs.

Zsigmond László: Így van. Õ volt a fõvállalkozó. Õ is szerzõ-
dött a katasztrófavédelemmel. Õ kapta meg a szerzõdéseket,
amelyek alapján mi a terveket készítettük, õ hajtotta be a pénzt,
õ szorgalmazta, hogy a tervek idõben készen legyenek. Övé
volt a felelõsség, s ez nem kis dolog, mert az összes terv rajta
futott keresztül. És hetente õ járt egyeztetni.

Turi Attila: A katasztrófavédelem azt hitte, hogy ha neki
vannak ajánlati tervei és van kivitelezõje, akkor minden rend-
ben van, lehet kezdeni az építkezést. Ez nagy hiba volt. Az
épületeket konkrét helyre kellett adaptálni, az ajánlati terv-
hez statikai, gépészeti és egyéb kiegészítéseket, vagyis kivi-
teli tervet kellett készíteni. De ott volt a közigazgatási eljárás,
a szerzõdéskötés, a tulajdoni lapok beszerzése, az emberek-
kel való megállapodás, hogy akkor hány m2-es  volt az õ
háza, és mekkorát választhat most. Ez a két dolog kellett
ahhoz, hogy aláírt szerzõdés legyen: elfogadott terv, és hogy
a kivitelezõ tudja, mit kell csinálnia. Az ajánlati terv  tulajdon-
képpen fontos, de abból még nem lehet megépíteni a házat.
Rá kellett ébreszteni a kivitelezõ konzorciumot arra, hogy
megfelelõ mûszaki tartalmú tervek nélkül nem tud nekilátni
a munkának. Ezért jött létre a szerzõdés Mányin keresztül az
engedélyezési, a kiviteli tervdokumentációk elkészítésére,
a mûvezetésre és egyebekre.

Hogy folyt a mûvezetés ?
Turi Attila: Augusztus végéig a vándoriskola lent tartózkodó

tagjai segítségével. A vándorok felmérték a telek adottságait, a
felmerülõ változtatási igényeket. Az engedélyezési tervek ezek
alapján készültek. Az épületek kitûzésénél, a kezdés problé -
máinak kiküszöbölésénél is segédkezniük kellett. Ma Tákoson
már nincs szükség állandó felügyeletre, Zsigmond Laci heti
rendszerességgel jár ellenõrizni. Gulácson pedig Farkas Miklós
barátunk hetente háromszor továbbra is ott van. Õ csengeri
építész kivitelezõként jó helyismerettel rendelkezik és a gondol-
kodásmódja is igen közel áll a miénkhez.

Milyen lehetôséget adott  az állandó jelenlét az egyedi
problémák kezelésére?

Zsigmond László: Még a konzorciummal való megállapodás
elõtt összeült az összes tervezõ, hogy tisztázzuk a tervezés szá -
munkra elfogadható feltételeit, hogy egyáltalán milyen szerzõ-
dést kell kötni az adaptálásra. Ez nem volt egyszerû, mert a
katasztrófavédelem teljesen másképp gondolta a dolgot. Utána
fölmerült, hogy rendben van, adaptálunk, de aztán mi lesz? Hogy
fogjuk ezt a dolgot csinálni? Nem volt semmiféle megállapodá-
sunk a konzorciummal. Még azt sem tudtuk, hogy a konzorcium

akar-e velünk beszélgetni, mert még egyszer sem keresett meg
bennünket. Volt egy tárgyalás, amikor megállapodtunk arról,
hogy milyenek lesznek az adaptálás feltételei, mit tudunk elfo-
gadni. Milyen jogi, mûszaki és egyéb feltételek szükségesek a
munkához? Látszott, hogy az adaptálás csak úgy lehetséges,
ha valaki folyamatosan tartja a kapcsolatot az emberekkel. Én
kijelentettem ezen a beszélgetésen, hogy lehetetlen úgy adap-
tálni a terveket, hogy az emberekkel nem tárgyalunk. Ez elkép-
zelhetetlen. A többiek is osztották ezt a véleményt. Aztán hogy
ki hogy tudta ezt megcsinálni, nem tudom. Mi Gulácson, Tákoson
tudtunk embereket biztosítani a folyamatos kapcsolattartásra.
Ez volt a mi módszerünk. Lényeges volt, hogy legyen ott kö-
zülünk valaki. Mi tudtuk, hogy a vándorokra számíthatunk. Ez
nagyon fontos szempont volt, hogy mindig van ott valaki, aki-
hez lehet fordulni és aki közvetíteni tud. Másrészt azt csináltuk,
hogy beültünk egy autóba, lementünk hatan, egy napot lent
voltunk és akivel lehetett beszéltünk a majdani lakók közül.

A kivitelezõ tudta tolerálni ezt?
Turi Attila: Semmi köze nem volt hozzá. Az elején Bán

Zolinak kettõs feladata volt. Az egyik az volt, hogy biztosítsa a
mûvezetést a kitûzéstõl kezdve. A kivitelezõ elõször úgy jelent
meg a településen, hogy volt egy építésvezetõ-szerû, mûve-
zetõ-szerû emberük, akinek nem volt még egy rendes mérô-
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szalagja sem. Végül én adtam pénzt Bán Zolinak, hogy menjen
el, vegyen egy szalagot és csinálja meg a kitûzést. Magyarul: be
kellett õket tanítani, tehát õk is akkor kezdtek el fejlõdni. Letettek
három konténert, volt egy fõnök, volt egy titkárnõ meg egy
építésvezetõ. Ezzel kezdték a munkát. Csak akkor mérték föl,
hogy mi lesz a feladat. Õk sem tudták. Egyszer csak rájöttek,
hogy ez kevés, hoztak még két embert. Odaállították ôket Zoli
mellé, õ elmondta, hogy mik a szempontok a kitûzéskor, utána
átvették és attól kezdve nálunk többet nem kellett kitûzni. Ha
valahol kérdés volt, segítettünk. Kellett legalább másfél-két
hónap az elején, amíg megtanulták ezeket a fogásokat és attól
kezdve már viszonylag egyszerûen ment. Természetesen min-
den egyedi megoldás körül voltak apró problémák.

Tehát a kivitelezõ illetve a tervezõ tudta követni az
egyediséget, ami a helyszíni adottságokból származott.

Zsigmond László: Ez megállapodás kérdése volt. Mi az ele-
jén leültünk a kivitelezõvel és azt mondtuk, hogy ilyenek az
adaptálandó tervek. Ez az alapkínálat. Az elõzetes tapasztalatok
azt mutatták, hogy a konzorcium a legegyszerûbb megoldások-
ban gondolkozott. Mûanyag ablakok, a legprimitívebb burko-
latok, pvc, nem tudom én, mi. A tornácokon greslap, ami neki a
legegyszerûbb. Így indult. Akkor közöltük, hogy nem, tessék
megnézni, hogy mi van a szerzõdésben, az engedélyezett terv-
ben, mert amikor a szerzõdést kötötték, már megvoltak az alap-
tervek. Akkor az miért mond annak ellent, amit õk akarnak.
Ettõl kezdve jöttek a kemény, szigorú megállapodások. Ebben
partnernek kellett lennünk nekünk is. Valahol engednünk kel-
lett, másutt viszont kötöttük az ebet a karóhoz, hogy márpedig
csak cseréptetõ lehet, mégpedig piros agyagcserép. A vakolat
tagozatokat például nyolc, általuk felajánlott profilból állíthattuk
össze. Ez megegyezés volt. Mi helyzeti elõnyben voltunk Táko-
son, mert az ÉPKER jól haladt és a többiek látták azt, ami ott
folyik és könnyebben el is fogadták.

Turi Attila: Ezek elfogadtatásában nagy szerepük volt a
helyi építészeknek, Mányinak is, de azért bátran mondom, hogy
a Kós Károly Egyesülésnek is, részben a neve, híre miatt.

Zsigmond László: A tervezõknek egységesen kellett fel-
lépni, egyeztetett taktika és akarat szerint.

Turi Attila: Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy itt
történtek bizonyos megállapodások, amelyek aztán tovább fino-
modtak az egyes kivitelezõkkel. Laci iszonyatos munkával, a
vándoriskolásokkal rá tudta venni az ÉPKER-t arra, hogy egyedi
tornácpilléreket csináljon. Tákoson látszik, hogy az ilyenfajta
részletek sokkal finomabbak, sokkal jobban megoldottak, mint
nálunk, Gulácson. Én ugyanerre képtelen voltam rávenni a
NYÍRÉP-et, viszont én meg azt tudtam elérni, hogy a tornácok
fafödémmel készüljenek. Gulácson meg Tákoson is ügyeltünk
arra, hogy az épületek csak a legszükségesebb mértékben le-
gyenek megemelve. A környezet karaktere ezt kívánta. Olyan
primitíven mûködik ez az egész, és mégis mennyit kellett
harcolnunk mindenért! Hogy ne csupasz homlokzatok legye-
nek, hanem pofája legyen a háznak. Rá kellett venni õket, hogy
normális cseréppel fedjék a házakat, hogy viszonylag normáli-
san próbáljanak meg színezni. Rá kellett venni õket bizonyos
részletképzések elkészítésére. Hogy ez fatornác vagy rendes
pillér, végül is mindegy. Rá kellett õket venni, hogy normálisan
telepítsék a házakat. Hihetetlenül primitív dolgok ezek.

Zsigmond László: A telepítés nagyon érzékeny dolog.
Képzeld, hogy ott áll a tulajdonos, folyamatosan tördeli a kezét,

hogy miért olyan alacsonyra alapozzák a házat. De a mértékadó
vízszintre nem lehetett tenni a házat, mert akkor most minden
ház egy méterrel magasabban állna. Ami abszurdum. Meg kel-
lett értetni velük, hogy nem az a vízszint. Ez egy védekezési
stratégia eredménye volt.  Ha nem vágják át a 41-es utat akkor
itt nem lett volna árvíz, kevesebb épület ment volna tönkre,
de a víz elsodort volna 8 vagy 16 falut. Lehet, hogy egy ilyen
eset elõfordul ötven év múlva, de akkor teljesen más lesz a
szituáció. Ehhez a mostani vízhez nem lehetett igazodni.

Turi Attila: Ezt nagyon nehéz volt megmagyarázni az em-
bereknek.

Nem tudjuk, hogy hosszú távon bennünket igazol-e az
idõ, de mit láttok most, milyen tapasztalatokkal zárul az
újjáépítés az ott lakók és saját magatok számára?

Zsigmond László: Elõször is ez egy nagyon uras válasz volt
a kormány részérõl az árvíz után. Olyan minõségfejlesztést
kaptak az itt lévõ települések és az itt élõ emberek, amilyet 50-
100 éve nem. Ez biztos. Hogy ennek a lebonyolítása milyen
volt? A lehetõségekhez képest jó. A közigazgatási oldalon lett
volna mit javítani. A problémák többsége itt jelentkezett. Más
kérdés az igazságosság. Ez mindig fölmerül az emberekben.
Azt mondom, hogy ebben az esetben a döntés jó volt. Akinek
kalyibája volt az nem kaphatott helyette kalyibát. Akinek felújí-
tott háza volt, új fürdõszobával, konyhával, az nem kaphatott
annyival jobbat. Tehát egyformát kapnak az emberek. Négy-
zetméterre különbözõt, de mûszaki tartalomra egyformát. Ez
nem igazságos, de abszolút korrekt.

Végül is azért az emberek meg vannak elégedve.
Zsigmond László: Kétféle szempont van. Van egy anyagi

része a dolognak, amivel mindenki maximálisan meg van elé-
gedve. A lelki szempont ezzel nyilvánvalóan nem összemér-
hetõ. Ott volt a régi háza, abban született, abban lakott az apja,
abban zajlott az élete. Most áll egy új házban, ami gyönyörû, de
nem az övé. Nem õ küzdött meg érte a maga módján. Ez bizo-
nyos szociális és lelki feszültségekhez vezet, kell egy idõ ahhoz,
hogy az övé legyen, a sajátjának érezze. Az épületek körül
még sár van, meg kell, hogy nõjenek az új növények, fák, bok-
rok, fû. Az utakat le kell takarítani, a szemetet el kell hordani.
Tehát rengeteg feladat van még, amit nekik kell megcsinálniuk.
Hogy mikor, milyen módon jutnak a végére, hogy tudják bedol-
gozni a saját kicsi energiájukat, hogy lelkileg ez az övék legyen,
azt nem lehet megmondani. Azt gondolom, legalább két három
év, míg ez bekövetkezik.

Ferencz Attila és Bán Zoltán, a 2001 szeptemberében diplomát kapott
vándoriskolások a diplomavédés és a vándoriskolás felvételi alkalmából.


