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2007 év őszén, az egyik műegyetemi szerves építészet órán 
a hallgatók megkérdezték, miért nincs már visegrádi tábor, 
mit kellene tenni hogy legyen. Makovecz Imrével azt vá-
laszoltuk: rajtatok múlik. A következő órán a diákok elém 
álltak egy 20–25 nevet tartalmazó listával, hogy ők azok, 
akik szeretnének egy visegrádihoz hasonló építőtábort. 
Éppen ezzel párhuzamosan Sárospatakon a Kiwanis tagjai 
megkerestek, hogy rendbe szeretnék tenni a Művelődés 
Háza melletti parkot, amelynek az egykori faragótábori 
játékai tönkrementek. A két dolgot összekapcsolva 2008 
elején a szerves építészetet immár második éve hallgatók-
nak meghirdettem a nyári tábort és Turi Attilával ennek 
szellemében találtuk ki a féléves gyakorlatokat.

A tervezési feladat olyan kis épület volt, melyet 10–15 
építészhallgató egy hét alatt meg tud építeni. A hallgatók-
kal közösen választottuk ki a nyertes tervet, Patakon a 
Polgármesteri Hivatalban elkezdtem szervezni a tábort. 
Meg kerestük a pataki kivitelezőket, vállalkozókat, ők adták 
össze az építőanyagot, a helyi partnereink a Kiwanis Női 
Klub, a Polgármesteri Hivatal és a Kommunális Üzem 
voltak. Augusztus 21-től 31-ig 18 egyetemista és a két tanár 
dolgozott Patakon: a megtervezett épületet és a város kí-
vánságára egy kb. 180 méter hosszú görkorcsolyapályát sok 
munkával, tisztességesen megépítettük.

A fiatalok kettesével, hármasával ismerték egymást a 
tábor előtt, és barátokként, összeszokott csapatként fejez-
ték be. Mindig volt, aki mosogasson, aki megcsinálja a 
reggelit (ha más nem, akkor a tanárok), aki kicsit összeta-
karítson, aki megfőzze a lecsót, aki meggyújtsa a tüzet az 
udvaron. Kialakult, hogy ki a főnök a szögelésben, ki a 
betonozásban, ki a vezér bulizásban. Nem panaszkodtak 

a lányok, hogy fáj a karjuk a szögeléstől, nem mondták a 
fiúk, hogy még soha nem betonoztak, de dolgoztak szor-
galmasan, néha este 8-kor úgy kellett hazazavarni őket. A 
város és a hallgatók között mély barátság szövődött. Kap-
tunk frissen sütött pogácsát, strandbérletet, pálinkát, 1×1 
méteres kenyérlángost, borkóstolót és pincepörköltöt és 
sok-sok szeretetet. Figyeltek ránk és megbecsülték amit 
csináltunk. Az utolsó két napon pataki gyerekek is segí-
tettek, érdeklődtek, várták a görkoripályát. Szombaton 
már birtokba is vehették. 

Az építészhallgatók (Bubelényi Laci, Csontos Gyula, 
Fekete Csilla, Gáll Mariann, Gondek Ági, Heiter Márti, 
Heli Judit, Kis-Kapin Ádám, Kőmíves Ildi, Kozma Zsuzsi, 
Madari Gabi, Márkus Dani, Mihály Oszi, Póra Csabi, 
Reznák Alexa, Riesz Abigél, Varga Eszti, Varga Laci vala-
mint Siklósi Peti és Turi Geri) dolgoztak, tanultak és bu-
liztak, miközben részesei voltak egy átváltozásnak, közös-
ség lettek, fantasztikus csapattá. Őszintén remélem, hogy 
a hallgatók megőrzik a tábort és Sárospatakot jó emléke-
zetükben, ahogy az alábbi írásaikban írják és jövőre már 
tapasztalt profiként segítenek majd a társaiknak és nekem. 
Én pedig a sárospatakiakkal ígérhetem: lesz tábor jövőre .

Siklósi József
Sárospatak főépítésze

Augusztus 21. és 30. között budapesti építészhallgatók 
dolgoztak Sárospatakon. Munkájuk során megépült egy 
görkorcsolyapálya és egy ahhoz kapcsolódó fa játszóház. 
A sárospataki Kiwanis Női Klub kezdeményezésére pél-
daértékű együttműködés alakult ki az építészhallgatók, a 

város vezetése, kommunális szervezete és néhány helyi 
vállalkozó között. Összekötő kapocs és a munkák fő szer-
vezője városunk főépítésze, Siklósi József volt, egyben a 
diákok tanára is. Már a tervezés is nagy kihívást jelentett, 
mivel Patakon a Makovecz Imre építész úr által tervezett 
épületek, terek stílusához kellett illeszkednie az új épít-
ménynek. A munkálatok pontossága, gyorsasága a hallga-
tók szervező készségét, gyakorlati érzékét mutatta, szinte 
megállás nélkül dolgoztak reggeltől estig. Az itt töltött 10 
nap alatt a munkavégzést és a közös rendezvényeket is 
vidám hangulat jellemezte.

Köszönet a megálmodóknak, a megvalósítóknak, s 
mindenkinek, aki segített abban, hogy a Kiwanis Női Klub 
elképzelése megvalósulhatott. Sárospatak gyermekei 
örömmel vették birtokukba az új játéklehetőséget.

Szajkóné Király Erzsébet
a sárospatai Kiwanis Női Klub elnöke

Elsősorban egyszerű, könnyen kivitelezhető, újszerű, vál-
tozatos térélményt nyújtó épület megvalósítása volt a cél. 
A többször görbült felületek mindig foglalkoztattak, a ter-
mészetben e formai tulajdonságok fordulnak elő a leg-
gyakrabban. Érdekes összefüggéseiben vizsgálni, hogy a 
természeti formák miként ölthetnek alakot egy épületben, 
mivel az ember a megszokott tereihez, a szögletes világhoz 
ragaszkodik, ami természetes következménye a jól belak-
ható, gazdaságos térszervezésnek, ugyanakkor az ősi em-
beri kultúrák s a falvak építészetét tekintve mindez a szög-
letesség természetellenesnek hat.

E pihenőépület visszanyúl a természeti tér szabadságát 
nyújtó vonalvezetéshez, igazodva a körötte elhelyezkedő 
valamennyi természeti és épített elem viselkedéséhez. Az 
alaprajz szabad vonalvezetése egyfajta játékosságot sugall, 
amely a belső félig nyitott teret három karéjra bontja. Kí-
vülről szemlélve zömök, kaptár-hatású az építmény, ugyan-
akkor a látvány folyamatosan változik, s a különböző né-
zőpontok újabb meglepetést okoznak a látogatónak.

Nagy megtiszteltetés, hogy a sok pályamű közül ez 
került megvalósításra, örömet okozva a gyerekeknek, 
Sárospataknak. A tervezésért és a kivitelezésért én voltam 
felelős, ami folyamatos odafigyelést és organizálást köve-
telt. Nagy segítségemre voltak diáktársaim, valamint 
Siklósi József, Sárospatak főépítésze is. Mindannyian örök 
élménnyel gazdagodtunk, s talán a visegrádi táborok 
szellemiségét őrző, nagyszerű létnek nyitottunk ezzel új 
kezdetet.

Bubelényi László
az építmény tervezője

A megérkezés láza, az ismerkedés, a közös alkotás öröme, 
ritmus és tánc, játék és nevetés, az együtt töltött, összeko-
vácsoló idő…

Riesz Abigél

Két-három mondatban aligha leírható az az érzés, élmény, 
tapasztalat, szeretet és még sorolhatnám a végtelenségig, 
amit ez a tábor adott nekem. Fantasztikus az az erő és 
össze tartás, ami e tábor folyamán alakult ki a csapatban, 
amelybe csöppentem. A lényeget néhány szóval így lehet-
ne leírni: utazás, izgatottság, érkezés, meglepettség, egy szép 
város, barátságos em berek, találkozás, csapat, kemény 
munka, kaja-pia, strand, móka és kacagás, evés-ivás-mula-
tozás, szeretet, sok angyalka, két „apa”, egy kis alvás, csoma-
golás, indulás haza és otthagyni mindazt (de nem örökre) 
ami egy hét alatt meg született, egy kis szomorúság, de 
maj d nevetés, emlékek, élmények, képek és a jelen. Kicsit 
kesze-kusza, dehát az emberi érzések már csak ilyenek…

Póra Csaba

Mit adhat egy csapat építészhallgató a sárospataki embe-
reknek: gyerekeknek-felnőtteknek, fiataloknak-öregeknek, 
lányoknak-fiúknak? Egy izgalmas helyet-teret-építményt, 
ahol leülhetnek, felmászhatnak, vidámak/szo morúak le-
hetnek, beszélhetenek-hallgathatnak, szerethetnek és együtt 
lehetnek. Ezt eddig is tudtuk. De ezalatt az egy hét szöge-
lés, faragás, lapátolás, rönkrakosgatás, betono zás és bulizás 
közben át is éltük mindezt. Életünkben először, és remélem, 
hogy még nagyon sokszor (a munkánk során is).

Fekete Csilla

Az építészhallgató szempontjából: kiderült, kik vagyunk 
valójában, de az eredményen mi magunk is meglepődtünk. 
Nem volt sejthető, hogy egy hét közös munka ilyen erővel 
köt össze minket, hogy a közös cél és a jó hangulat ekko-
ra teljesítményre sarkall. 

Az építészet szempontjából: megértettük, hogy építé-
szeti minőséget, térélményt egyszerű eszközökkel, az anyag 
megerőszakolása nélkül is létre lehet hozni, akár egy hét 
alatt. Magával ragadott minket a szó szoros értelmében 
áramló tér, melynek konklúziója, hogy Zaha Hadid elbúj-
hat Bubelényi Laci mellett! 

A hely szempontjából: olyan folyamat indult el remé-
nyeim szerint, ami alapvető hatással lehet a sárospatakiak 
városhoz való hozzáállásához. A helyieket lenyűgözte ön-
zetlen és kitartó munkánk, amiből mindenki példát me-
ríthet.

Csontos Gyula
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A sárospataki tábor óriási élmény volt. Megtapasztalhattuk 
saját kezünkkel egyik társunk tervének megvalósulását, részt 
vehettünk egy olyan közösségben, amely a munka folya-
mán vált baráti körré. Részesülhettünk a helyi lakosok 
ven dégszeretetében, és segítőkészségében. 

Kis-Kapin Ádám

Ismerkedés az anyaggal, az eszközzel, a módszerrel, egymás-
sal és saját határainkkal. Kicsit rossz itthon, hiányoznak a 
pataki napok.

Heli Judit

Mikor először hallottam a visegrádi táborokról, nem ér-
tettem, ma miért nincsenek ilyenek. Makovecz Imrének 
is feltettük ezt a kérdést, azt a választ kaptuk, rajtatok mú-
lik. Szedjetek össze tizenöt embert, a többit mi megszervez-
zük. Meg is szervezték.

Idén voltam először a székelyföldi fürdőépítő kaláká-
ban, meglepő volt tapasztalni, hogy az emberek mennyi-
re hajlandóak segíteni – önzetlenül. Sok ilyen élmény ért 
Sárospatakon is. Nem kellett várni sem szerszámokra, sem 
anyagra, mindig volt bőségesen étel, bor, pá linka, így teljes 
erőbedobással tudtunk dolgozni. Úgy érzem mindenki 
megtalálta a helyét a csapatban és mindenki olyan munkát 

végezhetett, amit szívesen csinált. Talán a legnagyobb öröm 
számomra, hogy senki nem irigykedett a másikra, hogy 
nem az ő műve valósul meg, mindenki a magáénak tudta 
érezni, beletette szívét-lelkét, hogy megépüljön. Remélem 
a helyiek örömmel használják majd.

Heiter Márta

Mit is jelentett számomra ez a tábor? Sokat. Sokkal többet 
mint bármelyik egyetemi előadás vagy gyakorlat. Ebbe az 
egy hétbe minden bele volt sűrítve: tervezés, kivitelezés, 
épületszerkezettan, és a legfontosabb: az emberi kapcsola-
tok. Megismerni másokat, együtt dolgozni és mulatni 
ve lük. A legkedvesebb emlékem, amikor egy kemény nap 
után, egy-egy pohár bor mellett hallgattuk mestereink 
történeteit. Ezúton is szeretném nekik megköszönni ezt a 
felejthetetlen hetet!

Madari Gabriella

A sárospataki tábor a nyár legjobb hete volt. Nemcsak azért, 
mert érdekes volt a feladat, hanem inkább azért, mert 
igazi csapat lettünk a közös munka és móka során. Jó 
volna, ha lenne még folytatása ennek a megmozdulásnak, 
és még többen gazdagodhatnánk ilyen élményekkel.

Kőmíves Ildikó

Az alkotótábor nagyon jó lehetőséget adott nekünk, diá-
koknak, hogy az alkotás-teremtés utáni vágyunkat szaba-
don engedhessük. A munka alatt megtapasztalhattuk azt 
az élményt, amelyet egy mesterember, szobrász, festő, te-
remtő lény átél, amikor a gondolatait anyagi formába 
gyúr ja. Az alkotás ideje alatt nemcsak az épületünk nőtt 
egyre jobban, hanem minden egyes szögbeveréssel egy 
kicsit mi magunk is egyre jobban közösséggé alakultunk, 
egyre jobban éreztük a köztünk létrejött kötődést. Kicsit 
szomorúan, de feltöltődve tértünk haza az utolsó nap, 
várjuk a következő lehetőséget, hogy újra átélhessük azt az 
élményt, amit a tíz nap adott.

Kozma Zsuzsa

Nekem a fontos az volt, hogy megismerkedjek sok em-
berrel, miközben olyat teszünk, ami sokaknak hasznára 
válik. Kiskorom óta szeretem a kézügyességi dolgokat, 
legóztam, maketteztem, örülök hogy most nem csak kis 
léptékben volt rá lehetőségem. És a jó csapat miatt ez még 
nagyobb élmény volt.

Varga László

Számomra a tábor egy páratlan, összehangolt csapatmun-
kát jelentett, mely nem jöhetett volna létre, ha a legkisebb 
alkotóegységei, az emberek nem jók. Lehetőséget adott 
megismerni a másikat, nemcsak egyetemi körülmények 
között (munka), hanem ahogy az életben élnek. Legjobban 

a kivitelezés menete közben felmerülő apró gondok tet-
szettek, amelyekre a tervezéskor nem is gondoltunk, csak 
a helyszínen derültek ki, hogy vannak, és amiket impro-
vizálva azonnal meg kellett oldani. Természetesen sok – 
alapokat alkotó – kapcsolatom született mind a hallgató-
társak, mind a tábort irányító tanárok között. És örülök, 
hogy az első csapatban voltam benne, úgy érzem, valami 
kezdetnek lehettem részese. 

Márkus Dániel

Egészen másképp szemlélem a világot, mióta megtudtam 
mi a különbség a balta és a szekerce, a szamorodni és a 
sárga muskotály, a kartecsni és a spakli között, mióta az 
első emeleti bácsi által ledobott kanállal ettem a helyiek 
paprikájából készült lecsóból és nyeltem rá párat a termál-
fürdő vizéből, mióta összeszokott csapatként felszögeltünk 
veszett sok deszkát és elhordtunk pár hegynyi sódert. Kö-
szönet a patakiaknak és az építész uraknak!

Reznák Alexa

Az biztos hogy emberileg nagyon sokat jelentet nekem ez 
az egész. A vendéglátás és az emberek hozzáállása nagyon 
jó volt. Remélem, hogy amit építettünk, azt a helyiek majd 
ki tudják használni, örömet fog okozni nekik. Összegezve 
szuper jó volt a tábor, és remélem lesz folytatása.

Mihály Oszkár
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