épült 2006-ban • makovecz imre

A 2006. december 21-én felszentelt pilisszántói Boldogasszony-kápolna, amelynek kiviteli tervét Makovecz Imre vázlata alapján Őrfi József rajzolta, és amelyet vándoriskolások, műegyetemi hallgatók és helyi lakosok építettek fel. Lásd
még: Országépítő, 2006/3 – Tervek és építés, 2006/4 – Szőnyi József polgármester írása, 38. o. (Gerle János felvétele)
Itt és a szemközti oldalon: Budakeszi, családi ház, 2001–2006. Munkatárs: Erhardt Gábor (Gerle János felvételei)





épült 2006-ban • czégány sándor





épült 2006-ban • bodonyi csaba

Miskolc-Tapolca, barlangfürdő rekonstrukció és bővítés, 4. ütem • A kerek pavilon a Szeghalmy Bálint tervezte egykori
fürdőházat idézi. • Munkatársak: Halmai Attila, Keresztúri Krisztina, Zielem Rita, Kripkó László (Zsitva Tibor felvételei)



épült 2006-ban • siklósi józsef

Balatonfüred, családi ház (Siklósi József felvételei)



épült 2006-ban • Turi Attila

Ebben a hasábban: Budakalász, Gerinc út, családi ház;
jobbra: Solymár, családi ház (Bujnovszky Tamás felvételei)



épült 2006-ban • CSERNYUS LŐRINC

Fent: Csillaghegy, ikerház; lent: Üröm, családi ház



épült 2006-ban • szűcs endre
Szűcs Endre

A MÉRMŰ 2007-ben
Végre ismét megtalált bennünket egy műemlékes feladat.
Sopron belvárosának burkolatát kellett újraterveznünk.
Hja, a választások előestéje az ilyen feladatoknak kedvez.
Az Új utca burkolata el is készült. Visszafogott, egyszerű
megoldást választottunk. Mindenféle trükközés a keskeny
utcákat uraló izgalmas és változatos házak látványát gyengítette volna. Középre lejtünk, mint a középkorban. Itt
gyűjtjük össze a vizet. Ezt a vonalat, valamint a szintbe
simuló járdát nagykockakővel, a többi felületet kiskockakővel burkoltuk. Kényes építészeti feladatot adott a terek
(Orsolya tér, Fő tér) újragondolása. A 30 évvel ezelőtti terv
olyan nagy nevekhez fűződik, mint Beck Zsuzsa, Dávid
Ferenc. Az itáliai hangulatot árasztó megoldást ma is jónak
gondoltuk, és a szerzői jogot tiszteletben tartva csak kisebb
módosításokat javasoltunk. (Sallós Csaba, Papp Tamás,
Eörsi Károly, Tóth Bernadett) Lehetőség nyílt a római
fórum nagyobb felületének, valamint a Borostyánkő út
egy hosszabb szakaszának bemutatására is. Komoly segít
séget kaptunk munkánkhoz Gömöri János régésztől és
Veöreös András építész kutatótól. Nagy szerencsénk volt,
mert a színház előtti mélygarázs építésénél egy gyönyörű
XVIII. századi csatornát találtak a régészek, melyet nagyméretű gneiszlapokkal fedtek egykoron. Helyszíni bemutatására itt nem volt lehetőség, így a lapokat összegyűjtöt
tük és a Fő téren ezzel rajzoljuk ki az Aquileától Savarián
és Carnuntumon át Lengyelországig vezető legendás út
vonalát. Hátha nem kell várni a következő választásig,
hogy ez a munka is a hírnevünket öregbítse.
A badacsonytomaji faverandás ház nem volt ugyan
műemlék, de helyreállítását ilyen alázattal végeztük.

Újabb szép mezei virággal gazdagodott Balaton- felvi
déki csokrunk. Egyik kedvenc helyemre, a Szent Györgyhegyre kellett terveznem. Szoktam volt emlegetni, hogy
az én kissé „gyermeteg” építészetemért két együttes a felelős. Egyik a csíkkozmási templom, a másik a hegymagasi
Tarányi présház és az őt vigyázó barokk kápolnácska. Nos,
ez utóbbitól kőhajításnyira vásárolt meg a neves akadémikus házaspár két nagy telket sok-sok szőlővel. Így ismét
egy viszonylag nagy házat kellett tervezni a szőlőhegyre.
Ez a Balaton-felvidékért aggódó, hagyományainak őrzéséért küzdő építész számára veszélyes pálya. A T alakú
kompozíció, ami az utca, a Badacsony és a Balaton felé
is 6 méternél nem szélesebb, fehér oromfallal néz, talán
visszabillenti a présház-nyaralót az itt megszokott léptékbe. Az épület egy kissé újrafogalmazott, tornácos parasztház és egy kétszintes (ún. emeletes) présház ölelkezése.
Vannak persze olyan elképzelések is, hogy mit okoskodnak
a műemlékes építészek, meg a Nemzeti Park, hisz a XIX.
század felétől elnyaralósodó Füred, Almádi, Révfülöp és
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Badacsony tele volt nagy házakkal. Meg hogy nem kis
házat kell tervezni, hanem szépet. Maradjunk annyiban,
hogy ez egy borotvaélen táncoló tevékenység, és igencsak
résen kell lenni. A munkát Ujj Mészáros Krisztinával
végeztük, a kivitelező – immár a tizedik Balaton-felvidéki háznál – Komáry Tamás volt.
A csopaki Szent Donát borház eléggé uralja a szőlőhegy tetejét, de talán nem túl dölyfösen. Rengeteg munkát
hozott már nekünk. Nem sokkal alatta adódott egy nagyon izgalmas feladat. A régi tulajdonosok a XIX. század
derekán úgy döntöttek, hogy a már meglévő kétszintes
présházhoz egy második, pincével ellátott szőlőhegyi
hajlékot építenek. Biztos az új generáció akart ott marad
ni is, meg egy kicsit külön lenni is. Ikerprésház? Láttam
én már füstöskonyha boltozata alatt iker-sparherdet is.
Hát ha ott megvolt az anyós meg a meny, esetünkben
sem lehet ez akkora gond. Itt ugyanaz a probléma adódott,
mint korábban a Hegyestűn. Ha mást nem csinálunk,
csak a két házat romjaikból visszaépítjük, már ez is igen
nagy lesz. És hol van az a megrendelő, aki kisebb házat
akar, mint amekkora eredetileg volt a telken? Az épület
gerincén eredetileg is meglévő ugrást visszaépítve egy L
alakú házzal kisérleteztünk. Régi cimboránk, a remek
kivitelező, Heimann Ferenc volt újra a partnerünk. Közép-

Kelet-Európa legjobb boltozatépítőjéről tudnunk kell,
hogy az építendő pince lejáró rámpájára mindig ráfogja,
hogy az már úgyis egy fél pince, tehát a bolondnak is
megéri féláron pincét kapni. Így aztán mindig adódik a
tervezőnek egy kis többlet feladat, hogyan kell a gondból
erényt kovácsolni. Talán emiatt is alakult ki a Balaton
felől nézve nagyon izgalmas, oromfalak, teraszok, tereplépcsők, pincegádorok, kódisállésok tagolta festői látvány,
ezzel a több generáció alkotta, nőtt ház képét felidézve.
Állandó munkatársammal, Sallós Csabával dolgoztunk
itt is, mint a következő borospincénél.
Régi, kedves munkánk volt az a szentbékkállai ház,
amit térdig érő romjaiból ugyanarra a kontúrra építettük
újjá, helyi analógiák felhasználásával. Külön érdekesség
az utcai bejárat melletti borospince. A fedeles kaput össze
kapcsoltuk egy pincegádorral, így a bekopogtató vendéget
rögtön a pincébe invitálhatjuk, hogy csak borunk megkós
tolása után lépjen fel a tornácra. Egy melléképületet is
kért a rokonszenves, háromgyermekes, német tulajdonos.
A két épület közti öreg diófa alá idegen épületet tervezni
nem is lehetett volna.
Ujj Mészáros Krisztina jegyzi azt a Nagykovácsiban
épülő házat, melynek megrendelője balatoni munkáinkba szeretett bele. Megpróbáltunk elszakadni az ott jól
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bevált gesztusoktól, de nem hagyták, meg nem is igen
tudtunk. Azt gondoljuk, hogy itt az erdő alatt ugyanúgy
a gyönyörű tájat gazdagító elemmé tud majd válni, mint
az innen 100 kilométerre nyugatra álló házaink.
Mindig irigyeltem barátaimat az Egyesülésben, hogy
mennyiük gyermeke vált építésszé. Nálunk ez nem így
alakult, de a két kisebb fiút sikerült megfertőznöm. Kenéz
és Apor műlakatos, illetve kerámikus munkát végez háza
inknál. Az ő igyekezetüket dicsérik a csopaki, hegymagasi,
szentendrei fűtőalkalmatosságok.
Az év egy különösen izgalmas és szép feladatot is hozott.
Nyitraújlakra kell egy Esterházy János emlékkápolnát
terveznem a régi családi sírhelyt magába foglaló kis ligetbe.
Esterházy János magyarként, s egyetlenként a képviselők
közül, mint a magyar keresztényszocialista párt vezére til
takozott a fasizálódó Szlovákiában a zsidótörvények, majd
a fasizmus térhódítása ellen. A háború után mégis éppen
ő volt az, aki megbélyegzetten börtönbe került, hamvai
most is valahol Morvaországban egy börtön temetőjében
nyugszanak. Vázlattervemben megpróbáltam a magyarszlovák megbékélés lehetőségének szellemét felidézni.

Képek: 10 oldal: Badacsonytomaj, családi ház, Hegymagas, családi
ház; 11. oldal: Csopak, családi ház; 12. oldal: Szentbékkálla, családi ház,
Nagykovácsi, családi ház, Tihany, családi ház. (Szűcs Endre felvételei)
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zsigmond lászló • bata tibor
SZABADIDŐS ÉS GAZDASÁGI
INNOVÁCIÓS CENTRUM,
VERESEGYHÁZ, FŐ TÉR

• Tervezők: Zsigmond László és Bata Tibor, KVADRUM Építész Kft, munkatársak: Balassa Endre,
Garay Zsófia, Orbán Oszkár, Szólik Krisztina, Ujj
Mészáros Krisztina
• Statika: Donáczi Péter és Mantuano Tamás, POND
Mérnöki Iroda
• Kertépítészet, térburkolat: Illyés Zsuzsa, tervező,
Palotás Brigitta, munkatárs, PAGONY Táj- és
Kertépítész Iroda
• Épületgépészet: Falusi László, Jenei Zsigmond,
Tóth Zoltán, Hegedűs Zoltán, Szalóky László,
Fejes Tamás, Csontos Lajos

Korábbi vázlattervek, beépítési tervek: 1990-től
2002-ig. Engedélyezési terv: 2003. Kiviteli terv: 2004.

Veresegyház regionális központja a környékének,
főként Pásztor Béla polgármester négy évtizedes
kitartó, tudatos, a mindenkori körülményekhez
okosan alkalmazkodó, mégis előrelátó várospolitikájának köszönhetően.
A város a hosszan elnyúló Fő utcára szerveződik,
ami olyan széles, hogy azon zöldfelületek, templom,
emlékművek, kis parkok, autóparkolók, benzinkút
és az emberemlékezet óta itt működő piac is ki tudott
alakulni rajta, mindez az egyre növekvő gépkocsiforgalom mellett. Veresegyháznak azonban nincs
főtere. E városépítészeti probléma megoldására tizenöt év alatt, Zsigmond László főépítészsége során
több beépítési terv, ötletterv, vázlatterv született,
melyeknek annyi előnyük volt, hogy amikor a helyzet élessé vált, tanulságok sokaságát kínálták.
Az éles helyzet akkor állt elő amikor az uniós
előcsatlakozós Phare-Orpheus pályázaton nyert a
város. Ennek megfelelően olyan közösségi épületet
kellett terveznünk, mely az önkormányzati funkciók
mellett a város civil közösségeit szolgálja, helyet ad
a sport- és kulturális életnek, a város kisvállalkozóit
is szolgálja, a földszinten bérbe adható üzleteknek
ad helyet. A funkcionális és szociális igények mellett
a városépítési szempontokat is figyelembe véve
kellett terveznünk, hogy a hiányzó központi térnek
a lehetőségét is megteremtsük. A kialakuló főtér
egyik térfalát terveztük meg az új épülettel és bízunk
benne, hogy a tér másik oldalának is fejlesztési lehetőséget teremtünk. Folytatásként a piac átalakításának lehetősége kezd kibontakozni, kis vásárcsarnokkal, üzletekkel, további középületekkel.
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A tervezett épület a több épületszárny ellenére,
minden tagoltságával együtt egységes képet alkot.
A Fő utcáról a kialakuló főtérre tekintve az épület
végén álló, átlósan beforgatott alaprajzú torony
zárja le a látványt. A főtérre nyíló földszinti terekben
vannak az üzletek, a Kálvin utca felőli szárny földszintjére a sportolást kiszolgáló öltözők és tornatermek kerültek. Innen a belső udvarra lehet jutni, ami
sportolásra és szabadtéri közösségi rendezvényekre egyaránt alkalmas.
A ház igen hosszú, ezért két átjárót alakítottunk
ki. A torony alját, továbbá az épület főteret keretező
déli oldalát árkádosra terveztük, így a nem túl széles teret tudtuk megnövelni. Az első emeleten irodák vannak, például a helyi rádió stúdiója, az országgyűlési képviselő irodája, továbbá a szabadidős-művelődési funkcióhoz tartozó helyiségek,
klubok, szakköri és zenekari termek. A második
emeletre kerültek a különböző nagyságú, nagy bel
magasságot igénylő konferencia-, távoktató- és
előadótermek, továbbá egy kamaraterem a torony
tetőszerkezete alá és egy kiállítóterem.
Reményeink szerint az üzletek is a közösségi élet
színtereivé válnak, ezért esett a választás olyan funkciókra, mint fodrászat, könyvesbolt, étterem. A torony alatti árkádban Mizser Pál festőművész kazettás
mennyezeti képei találhatók. A Kun Éva keramikusművész falképe előtt elhelyezett Medvés kútból lehet
lehűtött termálvizet inni, az alvó medvét Módi Péter
szobrász feragta. A főtér közepén az ő faragott kő
kútháza áll, felette az angyalt Kun Éva készítette. A
tér Fő utca felé eső végében nagyszabású zenélő
szökőkút jelzi, hogy ez a város közepe.
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épült 2006-ban • jánosi jános
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Balra és ebben a hasábban: Kaposvár, családi ház, építész munkatárs: Vavrik Ferenc; belsőépítész: Jánosi János és Scherer Petra; jobbra: Szada, a meglévő faluház
bővítése óvodával. (Jánosi János felvételei)
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épült 2006-ban • rudolf mihály
Miskolc-Tapolca, Kohányi-villa • Építész: Rudolf Mihály,
Szamosi Endre, Kovács Ágnes, Nemes Bertalan
A tapolcai völgy mára sűrűn beépült. Itt található a
két háború között épült fürdő, mellette a tó és a liget. A
hegyoldalakat beborítják az utóbbi években épült családi
házak. A terület legjelentősebb emléke a bronzkori vár,
amelynek kétharmad részét az ötvenes évekig működő
kőbánya elpusztította, s amely alatt bővizű karszt- és ter
málvízforrások fakadnak. A Kohányi-villa a várheggyel
szemben, a sűrű beépítéstől távol, két zsákutca által hatá
rolt nagyméretű, kilenc méter esésű telken épült.
További, tavalyi munkák: Miskolc, Avas, Palóczy sír
emlék környezete. Építész: Rudolf Mihály, Kovács Ágnes.
Az avasi református temető a gótikus templom hegy felőli
oldalán fekszik. Három sír (Szemere Bertalané és fiáé,
Székudvari Horváth Lajosé és Palóczy Lászlóé) dacol ezzel
a renddel. Míg a miniszterelnök, az orientalista és Szemere
munkatársának sírja az északi lejtőre került, addig Borsod
vármegye elöljárója a templom tengelyébe, apszisától ke
letre készített 12 m átmérőjű halmon álló gránit síremléket
kapott. Palóczy hármas koporsóban nyugszik. A sír alatti
lépcsősor utoljára az 50-es években lett felújítva, s akkor
épült a pincesorokig húzódó új lépcső is. Most egyedi
korlátok, kandeláberek, burkolati minőség s kőpad ké
szült. • Miskolc, ÉVIZIG irodaház bővítése Építész: Ru
dolf Mihály, Szamosi Endre, Nemes Bertalan, Balogh
Miklós, Dobos Péter, Hidasnémeti János
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épült 2006-ban • salamin ferenc

Balra, fent: Tarcal, a Dégenfeld-borászat új épülete; lent: Mád, Gaál-ház bővítése; jobbra fent és a szemközti
oldalon: Bodrogkisfalud, a Patricius-borház utolsó ütemének részletei; lent: Mád, a Városháza épületének felújítása
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épült 2006-ban • varga csaba

Budapest, családi ház
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épült 2006-ban • salamin miklós

Nagykovácsi, családi ház
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épült 2006-ban • sáros lászló
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Vác, Főtér, teljes átalakítás • Sáros László DLA és munkatársai: Tenkács Márta, Emődy-Kiss Tamás, Horváth
Ákos, Pusztai Róbert, Válóczy Balázs, Terdik Bálint, Őrfy József, Kovács Dávid Dániel, és Illyés Zsuzsanna,
Rhorer Ádám, Fárbás György, Kolics Tamásné, Rudó Endre, Zoltán Katalin (Fotó: Sáros László, László János)
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