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A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS ÚJABB TAGJAI – I.
Bemutatjuk az Egyesüléshez az utóbbi években csatlakozott cégeket, 

hogy eddigi munkásságukat, tevékenységi körüket, alkotói felfogásukat 
szélesebb körben megismerhessék olvasóink. 

VÁLOGATÁS AZ EKLER KÁROLY ÁLTAL TERVEZETT 
ÉS KIVITELEZETT ÉPÍTMÉNYEKBŐL 1983–2008.

Tiszanagyfalu, imaház és parókia, 
1986. Terv: Ekler Dezső és Ekler Ká-
roly (1983). Az Állami Egyházügyi 
Hivatal nem engedélyezte torony ki-
alakítását és nem lehetett utcai front-
ra sem építeni, csak a telek belsejébe. 
Nagyrészt holland reformátusok ado-
mányaiból, illetve a helybéli falusiak 
és 40 holland hívő –  szakemberek – 
és kárpátaljai magyarok társadalmi 
munkájával épült Ekler Károly irányí-
tásával.

Mörfelden-Walldorf, belsőudvari 
lakóház meglévő régi fachwerkes ház 
mellett, 1991. Terv: Ekler Károly. A 
fekete erdei fenyő vázszerkezet fasze-
gekkel rögzített csapolt kapcsolatok-
kal készült, hagyományos módon. A 
favázat vályogtégla tölti ki, felületén 
agyag vakolattal. 

grebenstein, 300 éves műemlék, 
tölgy favázas tizedpajta felújítása, ács-
munkáinak vezetése, 1991.

barlahida, vendégház, 1994. Rend-
szeresen gyermektáborok helyszíne a 
Göcsejben. Az épület egy meglévő, 
nyolcvan éves pajta és istálló beépíté-
se szálláshellyé hosszanti bővítéssel. 
Bontott anyagokból, kézzel vetett tég-
lából készült, részben vályog kitöltés-
sel. A kivitelezés 10 éven keresztül 
sa ját erőből és munkával folyt. 

Zalatárnok, római katolikus műem-
lék templom felújítása, 1994. 

Felsőszenterzsébet, családi ház, 1994. 
Terv: Ekler Dezső. Terméskő, blokk-
tégla és kőzetgyapottal kitöltött faváz-
szerkezet vegyes falszerkezettel, len-
olajjal kezelt deszkafedéssel. A nagy-
kállói tánccsűrhöz nagyon hasonló 
formálású épület.

répáshuta, rönkház, tégla alagsori 
szintre, 2000. Terv: Gácsi József és 
Ekler Károly. 

csatári, családi ház a tóparton, 2002. 
Terv és kivitel: Ekler Károly.        
 
     

Zalaegerszeg, Mária Magdolna r. kat. 
műemléktemplom felújítása, a tető-
szerkezet részleges új jáépítése új tető-
héjalással, a homlokzat újravakolása 
és festése, eredeti vakolatdíszek és 
színek felkutatásával, 2000.

böde, Árpád-kori műemlék templom 
teljes külső felújítása, erdélyi hasított 
fazsindellyel történő fedése, vakolat 
javítása és kazeinos meszelése, 2001. 
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szécsisziget, műemlék vízimalom, a 
tetőszerkezet és a cserépfedés újjáépí-
tése, a később gőzmalomnak hozzá-
épített falazatok és födémek bontása, 
a megmaradó falak javítása, a hom-
lokzat teljes felújítása korhű felületű 
vakolattal (saját találmányom: Baumit 
alapanyaggal oxidfesték színezéssel és 
kavics hozzáadással) 2003.

Örvényeshegy, családi ház terveinek 
adaptálása favázas, vályoggal kitöltött 
falú épületre és az építés irányítása, 
1996. A fafödém hőszigetelése 30 cm 
vastag szalmás sárral történt. A vá-
lyogfalakon agyag vakolat van me-
szelt felülettel. 

Zalaistvándi, tájház lebontása és teljes 
újjáépítése 10 %-ban a kibontott anya-
gokkal, a régi módon és formában, 
eredeti méretekkel, 2005. A favázas 
épület falazata részben zsilipes boro-
naszerkezet, részben hasított lécből 
készült fonat. Mindkét falazat kívül-
belül tehéntrágyás szalmás agyaggal 
tapasztva, négy rétegben homokos, 
törekes, túrós agyaggal vakolva, há-
romszori meszeléssel készült.
        
Pethőhenye, római katolikus temp-
lom, 2001. Terv: Makovecz Imre. 

Részben a falubeliek társadalmi mun-
kájával, szűkös anyagi körülmények 
között készült. Az íves falak bontott 
kisméretű téglából épültek, a karzat-
lépcső vasúti talpfából készült, a fa-
anyag egy része adakozásból került a 
saját erdőkből vágva.

becshely, római katolikus műemlék-
templom, teljes külső felújítás, 2003. 
Az új tetőszerkezet tölgyfából készült, 
amelyet a helyi egyháztagok erdeiből 
vágtak ki. A tetőfedés új hódfarkú 
cserép. Az egész templomot újra va-
koltuk a díszítésekkel együtt, majd 
fes tettük. A párkányokat az elmozdult, 
korhadt tetőszerkezet több helyen 
ledöntötte, ezeket újra kellett falazni.    

gálafej, lakóház fűrészelt gerendák-
ból, 2005. Terv, kivitel: Ekler Károly.

Almásháza, lakóház rönkfából, faváz-
zal, vályogfalazattal, 2005. Terv: Ekler 
Károly.

szombathely, Waldorf-iskola, eme-
letráépítés favázas szerkezettel, 2005–
2007. Terv: Gácsi József. 

gyenesdiás, drámaház terve az álta-
lános iskolába, favázas szerkezettel és 
vályog falakkal. Terv: Ekler Károly.

bucsuta, gyermeküdültető központ 
terve, 2006. Terv: Ekler Károly.

Almásháza, drámaház terve, 2007. 
Terv: Ekler Károly.

ligetfalva, rönkház terve, 2007. Terv: 
Ekler Károly.

Ispánk, családi ház, 2007. Terv: Ma-
kovecz Imre és Török Ádám.

Ispánk, dr Világhi István családi há-
zának építése, 2007. Terv: Makovecz 
Imre.

kiskutas-kálócfapuszta, római ka-
tolikus műemléktemplom, felújí tás 
2007. Ez volt a tizenhetedik temp-
lomfelújítás, illetve -építés pályafu-
tásom során.


