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besZélgetés csernyus lőrinccel

A Csernyus lőrinc munkáit bemutató 
könyv tavaly jelent meg. Ebből az alka-
lomból kértük, hogy néhány témában 
egészítse ki a kötet anyagát, mu tassa be 
legújabb, abban még nem szereplő 
épületeit, illetve tájékoztasson arról a 
most folyó akcióról, az árvizi újjáépítésről, 
amelynek egyik irányítója.

Hogy került sor arra, hogy közép-
iskolában taníts építészettörténetet? 
Hogyan, mit és milyen eredménnyel 
tanítottál?

Körülbelül öt éve kértek fel az Óbu-
dai Waldorf Alapítvány kurátori tagsá-
gára. Akkor rajzoltam meg az iskola 
fejlesztésének és bővítésének enge-
délyezési és kiviteli terveit. Az első 
ütem el is készült. Vélhetően ennek is 
köszönhetően esett rám a megtiszte-
lő felkérés. Kurátorként, és természe-
tesen szülőként is (három gyerekem 
jár az iskolába) állandó résztvevője 
voltam és vagyok az állandóan a napi 
változásokhoz igazodó és az 
antropozófiára épü lő oktatási prog-
ramról szóló megbeszéléseknek. A 
jelenleg művészettörténetet oktató 
tanárnő, Kontra Ág nes egyéb elfog-
laltságai miatt engem kérdezett meg 
a tantestület, hogy tudnék-e építé-
szettörténeti epochát tartani. Termé-
szetesen igent mondtam.

Minden év megkezdése előtt van 
egy személyes beszélgetés a szülőkkel, 
hogy hogy képzelik el a jövőt. Én mint 
kurátor és szülő, többször jeleztem, 
hogy ha szükséges, mivel a BME épí-
tészkarán oktatok, segíteni tudok a 
tanításban. Így ért a felkérés, hogy 
tart sak egy építészettörténeti epochát. 
(Epocha: három héten át naponta két 
órás foglalkozás). Az egyetemi oktatás 
és a Vándoriskola vezetői tapasztalata 
alapján azt gondoltam, hogy „rutinból” 
menni fog. Nem így történt. Napi két 

óra koncentrálás és rákészülés nem 
egyszerű. Érettségi előtt álló diákok-
nak építészettörténetről beszélni, 
hogy az a figyelmüket felkeltse, tud-
ván, hogy nem építészként képzelik 
el jövőjüket, új feladat volt a számom-
ra. Az alábbi óravázlatot állítottam 
össze: 

Az epocha középpontjában az épí-
tészettörténet  áll. Mezei Árpád tanul-
mányát vettem kiindulópontnak. Az 
építészetnek sokak szerint (például 
Mezei Árpád) két alaptípusa van, ez a 
gondolat nagyon alkalmas a kiindu-
láshoz. Mikor az emberek maguk 
számára menedéket kezdtek keresni, 
ennek kétféle attitűdje alakult ki. Első-
sorban Európáról beszélek, de a gon-
dolat nincs ellentétben más földrészek 
történetével sem. Az egyik mentalitás 
a meleg éghajlaton, a tengerparton 
élő emberé, akinek árnyékra és bizton-
ságra van szüksége és a menedék 
készítéshez rendelkezésére állnak az 
erdők. Ők a cölöpház építők, a kivá-
gott fákat beleállítják a földbe, úgy, 
hogy azok fölmerednek az ég felé, 
ezekre lehet vízszintes platót és ferde 
tetőt helyezni. A magatartás lényege, 
hogy az ember felállít egy tiszta, jel-
ként is értelmezhető mesterséges 
szer kezetet, ami által az ereje, alkotó-
képessége, fantáziája világosan meg-
jelenik. Ez férfias mentalitás; az alap-
vető gesztus, hogy én megépítem a 
magam házát. Az embereknek össze 
kell fogniuk, hogy az eszmét, az elkép-
zelést megvalósítsák. 

A másik fajta menedék az északi, 
hegyek között élő emberé, akinek el-
sősorban a hidegtől kell védenie ma-
gát és a barlangban próbálja a túlélés-
hez szükséges feltételeket meg terem-
teni. Olyan helyet keres, amely őt védő 
burokként öleli körül, amely az ellen-
séges erőket kizárja. Az egész építé-
szettörténet két alaptípusa tehát a 

cölöpház és a barlang. Ez a két maga-
tartástípus: a férfias, magát a környe-
zet átalakításában megjelenítő, és a 
nőies, a környezettel azt gyengéd 
eszközökkel formálva azonosuló. Ez a 
kétféle magatartás ingamozgásként 
váltja egymást a történelemben. A 
cölöpház és a barlang között ingázik 
az európai építészet története: az 
antik építészet, a görög-római kultúra 
áll vertikális és vízszintes szerkezetei-
vel az egyik oldalon, és annak meg-
szűnése után ismeretlen vagy kevéssé 
azonosított forrásokból alakul ki az új 
középkori építészet, a román és abból 
később a gót stílus a másik oldalon. A 
gótikát nehezebb a romanikával, ilyen 
szempontból azonos módon értékel-
ni, ebbe nem akarok most belefogni, 
ahogy az egyiptomi építészetet sem 
vonom bele ebbe a leegyszerűsítő 
sémába. A gótika után az ember újra 
felfedezi az antik világot, ezzel vissza-
tér a cölöpház típusához, a reneszánsz 
végül átalakul a barokkba, amelyet 
újra a barlangszerű terek jellemeznek. 
A barokk megtagadásával kialakul a 
klasszicizmus, az ismételt visszatérés 
az antik formákhoz, és a klasszicizmus 
ellenhatásaként létrejön Európa köze-
pén a romantika. A romantika elsősor-
ban a román és a gót építészethez 
nyúl vissza rövid virágzása során. Gyor-
suló ritmusban fedik át most már egy-
mást a korszakok, a romantikát köve-
tő historizmus építészetéhez tartozik 
a neoklasszicizmus, egy átfogó, a hazai 
építészeti gyakorlatra vonatkozó fo-
galmainknál átfogóbb európai stílus-
irányzat: vissza újra az antikvitás szer-
kezeti formáihoz. Ezt tagadja meg a 
19. század végén a szecesszió, bármely 
nevén is nevezem, a lágyan hajló vo-
nalak, a mozgás művészete, a környe-
zet és alkotás harmóniáját kereső, az 
Arts & Crafts mozgalom révén a közép-
korhoz visszanyúló építészet. A sze-

cesszió és vele együtt látszólag az 
egész építészettörténet megtagadá-
saként jön létre a modernizmus, 
amely  nek antik eszményeit felismerni 
elég, ha Le Corbusier-re hivatkozom, 
az ő öt pontja a modern építészet is-
mérveiről világosan illeszthető a cö-
löpépítészet mentalitásába. Végezetül 
az organikus  építészetet elemeztük, 
majd szó volt a települések, városok 
fejlődéséről. Két napot a Duna-part 
rajzolásával és elemzésével töltöttünk. 
Erről kellett esszét is írni a diákoknak. 
Az utolsó napon gyertyával rajzoltunk 
ábrákat a levegőbe.

A fogadtatás alapvetően jó volt. 
Bemutatok néhány, az epochán szü-
letett rajzot. Makovecz Imrének előző számunkban 

bemutatott, törökországi Thököly 
Imre emlékművével összefüggésben 
jártál a helyszínen. Mit tapasztaltál?

Idén májusban tíz napot töltöttem 
életemben először Törökországban. 
Az ottani Thököly Imre Török-Magyar 
Baráti Társaság kérte fel őt az emlék-
hely-emlékmű megtervezésére. Ez el 
is készült. Ennek alapján egy sokkal 
nagyobb arányú beruházásra szánta 
el magát Karatepe önkormányzata. Az 
emlékhely mellé kultúrházat és szállás-
épületet kíván megépíteni. Imre ne-
kem adta tovább ezt a feladatot. Ottlé-
tem alatt előadást tartottam az izmiti 
építészkaron a magyar organikus épí-
tészetről. Valamint megállapodtunk 
Murat Ulug építésszel az együtt műkö-
désről. Minthogy Thököly Imre és Zrí-
nyi Ilona a magyar népet és hagyomá-
nyait képviselte İzmitben, az volt a kí-
vánságuk, hogy magyar építész alakít-
sa ki a tervezési koncepciót. A helyszí-
nen döntöttünk a telek kiválasztásáról. 
A Márvány-tengerre néző dombságról, 
van szó, ahol egyébként maga a feje-
delem is vadászott. Együtt határoztuk  
meg a tervezési programot is. Ennek 
alapján vázlatos telepítési tervet is ké-
szítettem, amin közösen fogunk to-
vább dolgozni. Hangsúlyozom, hogy 
ebben az esetben nem adaptálásról, 
hanem közös munkáról van szó. Tö-
rökországban újból szembesültem a 
média galádságával. Kintlétem alatt 

csak legnagyobb szerettetel és barát-
sággal találkoztam, valamint az iszlám 
vallás pozitív oldalával. Ennek részle-
tezése sokkal több helyet igényelne.

Munkáid között a legkülönösebb 
a „Csesztregélő” szabadidő központ 
a neolitikus építészetet bemutató 
kempingjével és a gyönyörű arányú 
és szerkezetű István-Gizella kettős 
harangtoronnyal. Ennek az együttes-
nek a fejlesztése lezárult?

Mindig nehéz évek távlatából vissza-
nézni egy történetet. Csesztreg egy 
kis hetési falu a magyar-szlovén határ 
közelében. Azon települések közé tar-
tozott, melyek nehezen tudnak saját 
erőből talpon maradni. Mínuszos költ-
ségvetések, a fejkvóták nem fedezik 
az intézmények fenntartását stb. Ilyen 
helyzetben egy „épeszű” polgármes-
ternek nem jut eszébe az alábbi törté-
netbe belefogni: 1994-et a család 
évé  nek választották. Ebből az alkalom-
ból Bagó József polgármester egy 
harangtornyot szeretett volna állítatni 
Szent István és felesége Gizella, az első 
magyar keresztény család emlékére. 
A munkával irodánkat bízta meg. Az 
elkészített terv lényege az volt, hogy 
a két embert, a férfit és a nőt nem egy, 
hanem két egymásba fonódó torony-
ban kell ábrázolni. A kettős torony 
szerkezete fából van és fazsindellyel 
borítottuk. A helye a faluban a Kerka 
patak mentén lett volna. Azért hasz-
nálok feltételes módot, mert egy ide-
ig úgy nézett ki, hogy semmi sem lesz 
az egészből. Az önkormányzatnak 
nem volt elég pénze és semmilyen 
pályázaton nem is tudtak szerezni. 

1998-ban a környéken régészeti 
ásatások során neolitikus házak ma-
radványira bukkantak. Ennek kapcsán 
merült fel az ötlet a polgármesterben, 
hogy létre kellene hozni egy olyan 
szabadidő központot és kempinget, 
ahol különböző történelmi korok 
épületeiben lehetne lakni, és ezáltal 
megismerni annak kornak a szokása-
it és építészetét. A két neolitikus ház 
egy szigetre kerülhetne, mivel a Kerka 
felduzzasztásával egy tó jönne létre a 
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tervezett kemping területén. A sziget-
re tutajokkal lehet eljutni. A két épület 
a korabeli, azaz vaskori építési techno-
lógiával készülne, egy az egyben be-
mutatva azt az építésmódot, amit 
akkor használtak. A földbe ásott, sűrűn 
elhelyezett faoszlopokat vékony ágak-
kal fonták át, majd agyaggal, sárral 
betapasztották. A tó partján helyezked-
nek el a magyar középkor lakóházai 
természetesen, hagyományos tech-
nológiával építve. Az épületek mind-
egyike 5–6 személy befogadására al-
kalmas. A tágabb körben találhatók a 
sátras, lakókocsis területek, valamint 
a hozzá tartozó kiszolgáló épületek 
(konyha, mosdó, szauna). Ezek csak 
nyári rendszerben műkődnek. Ezért 
építészeti megjelenésük is ezt hang-
súlyozza. Az egész együttes központ-
ja a fogadó épület, amely több funk-
ciót is betölt. Elsősorban ez a kemping 
főbejárata és recepiója, valamint a 
földszinten található a szomszédos 
futballpálya öltözőblokkja. A tetőtér 
panzió rendszerben működik. A kör-
bejáró galéria egyszerre közlekedő a 
szobákhoz és lelátó a sportesemények 
idején. Építészetileg a dolog érdekes-
sége, hogy egy évek óta ott álló elké-
szült alapozásra kellett ráültetni a le-
endő épületet. Csesztreg egyik legfon-
tosabb értéke, hogy mezőgazdasági 
és állattartó épületei sokkal jobb álla-

potban maradtak fenn, mint a lakó-
épületek. Gyönyörű vakolt és látszó-
téglás épületek találhatók a hátsó 
udvarokban. Ezek metamorfózisa a 
fogadóépület.

A vázlatterv készítése alatt merült fel 
a PHARE pályázat lehetősége. Alapo-
sabb utánjárás és persze a tervek mó-
dosítása után Brüsszelben befogadták 
a pályázatot. Így 2000-ben megkez-
dődhetett az építkezés. Természete-
sen az önkormányzat a lehetőségein 
felül vállalt, de végül sikerült az előírt 
határidőre átadni az egész területet.

A történet itt kanyarodik vissza a 
kettős harangtoronyhoz. Már épültek 
a kemping épületei mikor az Önkor-
mányzat pályázatot adott be a Millen-
niumi Kormánybiztosi Hivatalhoz. A 
Hivatal ötmillió forinttal támogatta a 
torony építését. Az eredeti költségve-
tés tizenhárom és tizennégymillió fo-
rint között volt. Az Önkormányzatnak 
maximum ötmillió forint állt rendel-
kezésére. Részben az eredeti tervek 
módosításával (25m-ről 20 m-re csök-
kent a magasság) részben pedig erdé-
lyi ácsok alkalmazásával sikerült elérni, 
hogy a rendelkezésre álló pénzből 
meg lehessen építeni. A faanyag és a 
zsindely is Erdélyből származik.

Az eredeti elképzelést megváltoztat-
va István és Gizella tornyát is a kem-
ping területén helyeztük el egy kb. két 

méter magasságban kiemelt földta-
lapzatra. 2001 július elsején a millenni-
umi emlékzászló átadásával avatták 
fel a szabadidő központot és a kettős 
harangtornyot. A kemping azóta is 
működik.

Csengerben hosszú évek óta a főépíté-
szi jelenléted mellett folyik a település 
fejlesztése. Mik a legutóbbi változások?

Ritka az olyan történet, életszakasz, 
amely több mint huszonnégy éven át 
folyamatosan zajlik. Csenger ilyen az 
életemben, sőt, életem meghatározó 
része. Az eredeti településfejlesztési 
program szerint történnek a jelenlegi 
beruházások is. Nemrég tették le az új 
egészségház alapkövét, melyet pályá-
zati pénzből kívánnak megépíteni. A 
tervezést az elhunyt Heil Tibor kezdte 
el, az első ütem a legelső épületek 
egyike volt a megújuló városban. A 
bővítés most Makovecz Imre terve 
szerint készül. Az általam közel húsz 
éve tervezett általános iskolának ta-
valy készült el a teljes felújítása és 
energia-korszerűsítése. Folyamatban 
van egy gyógyfürdő építése és az 
egész város fűtési rendszerének me-
legvizesre való átállítása. A központ-
ban több terv készült a nem önkor-
mányzati tulajdonban lévő, de már 
nem használt épületek felújítására és 
újrahasznosítására.

makovecz Imre vázlata 
a heil Tibor tervezte 

csengeri  Egészségház 
bővítésére,  madártávlati kép
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Milyen terveid megvalósulása 
várható a közeljövőben?

A Solymári Önkormányzat felkérésére 
készítettem el a Lustige Zwerge nevű 
nemzetiségi óvoda bővítésének ter-
veit. A jelenlegi két foglalkoztatós 
óvodából kellett három csoportszo-
bás, a jelenlegi előírásoknak megfele-
lő létesítményt megtervezni. 

Bonyhádon hosszú előkészítés után 
került sor szakorvosi rendelő és sebé-
szeti épület bővítésére és felújítására. 
Pályázatról volt szó. Két teljesen eltérő 
stílusú épületet kellett összekötni és 
tetőtér ráépítéssel ellátni. Idén augusz-
tusra készül el.

A makói Kálvin téri iskola bővítésé-
hez és felújításához a legelső vázlatot, 
mint pályázati tervet, mintegy hat 
évvel ezelőtt készítettem el. Hosszú 
ideig csönd volt, majd 2008 de cembe-
rében gyorsan kellett egy mó dosított 
vázlattervet, rög tön utána engedélye-
zési és kiviteli tervet készítenem.

Alsónyéken a meglévő, egy foglal-
koztatós óvoda tornaszobával való 
bővítése volt a feladat. 2004-ben ké-
szült az engedélyezési terv, és most 
jutott a megvalósítás küszöbére.

A fenti négy építkezésben egyvala-
mi közös. A pályázati tervek és beru-
házások az érvényben lévő bürokrati-
kus előírások következtében az egész-
séges élet és szellemi alkotás minden-

napjaival össze nem egyeztethető 
módon valósulnak meg.

Tervezek még egy közép-európai 
Waldorf központot Waldorfia néven 
az ÓWA megbízásából. Első üteme, 
egy Waldorf-inkubátorház már enge-
délyezés alatt van. A második és har-
madik ütem vázlattervei készülnek.

A Kós Károly Egyesülés egyike volt azok-
nak a szervezeteknek, amelyek a 2001-
es beregi árvizet követő rendkívül gyors 
és eredményes, építészetileg is példaér-
tékű újjáépítést megvalósították. Az idei 
árvíz pusztítása után milyen feltételek 
között folyik az újjáépítés, mi lesz ebben 
az Egyesülés szerepe?

A 2001-es és a 2010-es árvíz között 
alapvető különbségek vannak. 2001-
ben az ár koncentráltan érkezett és 
fal vakat vitt el a víz. Idén nem így tör-
tént, és nemcsak az árvíz, de az időjá-

rás, a szokatlan csapadékmennyiség 
is okozott károkat. A pusztítás időbeli 
lefolyása sokkal hosszabb volt. Nagyon 
különböző mértékben károsultak a 
katasztrófa sújtotta települések.

2010-ben a kárrendezést a Kormány-
rendelet szerint az Önkormányzatok-
nak kell végrehajtaniuk. Ez sokkal 
nagyobb felelőséget jelent.

2001-hez képest két hónappal ké-
sőbb érkezett az ár, viszont az újjáépí-
tési véghatáridő ugyanaz maradt.

És nem utolsósorban: az ország je-
lenlegi gazdasági és morális helyzetét 
nem lehet összehasonlítani a 2001-es 
állapottal.

Az árvíz közvetlen veszélyének elvo-
nulásával azonnal jelentkeztünk az 
újjáépítési munkára, ennek a tárgya-
lási és kárfelmérési folyamatnak a 
során született az alábbi levél, amely 
jól dokumentálja a helyzetet:

belügyminisztérium, dr. bakondi györgy 
miniszteri biztos részére

Tisztelt kormánybiztos úr!

megbízása és a korábbi egyeztetés 
alapján június 21-én megtekintettük az 
alábbiakban felsorolt településeket: 
ónod, Sajópetri, Sajólád, Alsózsol ca, 
felsőzsolca, boldva, Edelény, Szend rő lád 
és Szendrő. A helyszínen látotta kat rövid 
összefoglalásban ismertetjük.

ónodon a település Sajó felőli alacso-
nyabban fekvő részein járt víz (vár kör-
nyéke). A házakban kívülről látható ká-
rok nem keletkeztek, elsősorban telkeket 
érintett az ár.  Sajópetriben a híd köze-
lében lévő területen néhány telken járt 
víz, épületeket nyomot ha gyóan nem 
érintett. Sajólád néhány utcáját, amelyek 
a Sajó-parthoz vannak közel, érintette 
az ár. Elsősorban a telkeket, kevésbé a 
házakat, nagy jelentőségű épületkárok 
nem tapasztalhatók.  Alsózsolcán a Sajó-
partra lefutó telekvégek voltak víz alatt, 
néhány ház lábazatát és pincéjét érin-
tette a víz. Ezeken a településeken az 
élet szemmel láthatóan visszatért a régi 
kerékvágásba.

Egészen más kép fogadott bennün-
ket felsőzsolcán. A legtöbb kár koncent-
ráltan ezen a településen keletkezett. A 
város keleti, újabb beépítésű részének 
kivételével mindenhol víz alatt volt. Az 
ár nem a Sajó töltése felől öntötte el a 
várost, hanem a 3-as főúton keresztül 
jött és végigsöpört a teljes településen. 
2200 épületből 1700 épületnél volt víz. 
A pincék mindenhol megteltek, a vá-
lyogházak összeroskadtak. Az alacso-
nyabban fekvő részeken a házakba 

betört a víz és több száz épületben 
okozott kárt. 175 jelentős épületkárt re-
gisztráltak, ezek az épületek nem javít-
hatók. A teljesen összedőlt házak száma 
40. Az összedőlt és tönkrement házak a 
településen egészén megtalálhatók, 
minden utcában van néhány. Számuk 
vélhetően tovább fog nőni. legna-
gyobb részben vályogból épültek, terep 
közeli padlószinttel.

A házak tulajdonosai nem rendelkez-
nek közös jellemzővel, talán csak annyi 
állapítható meg, hogy nem a tehető-
sebbek közül valók.

boldván a bódva-parti terület került 
víz alá, kb. 120 telket érintett az ár. jelen-
tősebb épületkár kívülről szemlélve 
nem tapasztalható. Az ár inkább a tel-
keket érintette. Edelényben a bód va a 
város jobb partján, a település fö lött tört 
át és végigvonult a kastély melletti vo-
nalig, ahol a kastélyt övező árok vezette 
el. 330 házat ért víz, ebből 150–180 épü-
letben vannak károk. 25 ház dőlt össze 
és még 5 fog várhatóan tönkremenni. 
Szendrőládon a bódva-partra lefutó 
telkek voltak vízben, valamint a telepü-
lés északi részén levő ci gánytelep házai. 
Itt sem látható össze dőlt vagy megros-
kadt ház, de épületkárok történtek. 
Szendrő városban 250 épületet érintett 
az ár, ebből 140–150 házban vannak 
épületkárok, 17 épület dőlt össze, mind 
vályogházak.

Nincs összesített adatsorunk a borso-
di árvíz épületkárairól, de úgy becsüljük 
240–260 épület újjáépítéséről kell dön-
teni. A többi lakóépület csak részleges 
károkat szenvedett. Ezek részletes felmé-
rése és megoldási javaslatai még nem 

készültek el. mindenképpen külső szak-
emberek bevonása szükséges, mivel az 
érintett települések jelenlegi hatósági 
szakemberei egyedül nem képesek 
meg oldani gyorsan és hatékonyan a 
helyreállítási és újjáépítési feladatokat. 
Az újjáépítés helyi erővel le hetetlen és 
a biztosítások sem nyújtanak rá fedeze-
tet. Csak a kormány segíthet.

javaslatunk a következő:
Az újjáépítést központilag vezetett, 

erős és gyakorlott kézzel igazgatott 
módon lehet végrehajtani. A helyiek 
se gítséggel és irányítással a feladatok-
nak csak egy részét képesek elvégezni. 
felsőzsolcán már csak a romok eltakarí-
tása is gondot okoz. 

Szükség van a szerkezeti és szabályo-
zási tervek gyors felülvizsgálatára és 
egyes esetekben módosítására. Eh hez 
megfelelő külön rendelet szükséges.

Az építés-hatósági munka és előírások 
külön szabályok szerinti elrendelése is 
elengedhetetlen. gyorsítás és egyszerű-
sítés nélkül az újjáépítés nem végrehajt-
ható. (bontás, hulladéklerakás- kezelés, 
engedélyezés, használatba vétel stb.)

meg kell újítani és építészeti karakte-
rében át kell dolgozni a beregi újjáépí-
tésben használt 17 tervet, és a szük séges 
módon néhány tervvel kiegészíteni.

Az árvízi helyreállításra megbízott, 
gyakorlott főépítészt kell biztosítani a 
településeken, hiszen a kis települése-
ken nincs hozzáértő hatóság és szak-
ember. 

A közbeszerzési törvénynek a kataszt-
rófával érintett területeken való alkalma-
zását is át kell alakítani.

Solymár, óvodabővítés alaprajza

bonyhád, szakorvosi rendelő és sebészeti épület, bővítése és felújítása A makói iskolaépület részlete

vázlatok a Waldorf-irodaházhoz
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Tisztelt kormánybiztos úr!
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Pontosan körülírt keretek közötti 
kárpótlási mód és érték meghatározása 
szükséges, mert ezt helyben nem fogják 
tudni kezelni. Az ezzel kapcsolatos elő-
készítést – irányítva – a helyiekre kell 
bízni, de a döntést nem lehet náluk 
hagyni.

külön kell gondoskodni a közösségi, 
önkormányzati épületek felújításáról, 
annak kereteiről és módjáról. gyors dön-
tésekre és lebonyolítási mód ra van 
szükség, mert júliustól novemberig csak 
öt hónap áll rendelkezésre.

A kós károly Egyesülés több mint száz 
építésze minden építészeti feladatban 
rendelkezésre áll. A munkák megkezdé-
sére biztosítja az ajánlati terveket, 10–15 

gyakorlott főépítészt tud összefogva 
munkába állítani és 10–15 fiatal építészt 
(a kkE vándoriskolájának építészeit) 
tudja a helyszíni feladatok ellátására 
egységes irányítással bevetni.

Az Egyesülés folyamatos kapcsolatot 
tart a borsod-Abaúj-Zemplén me gyei 
Építész kamarával, annak elnökével, 
rudolf mihállyal és a helyi építészekkel. 
A megkezdett együttműködést folya-
matosan fenntartjuk a megyei kamará-
val és mányi Istvánnal, akinél a 17 beregi 
árvízi terv (kiviteli ter vek a szakági mun-
karészekkel együtt) digitális formában 
össze gyűjtve rendelkezésre áll. meg-
kezdtük a tervek átdolgozását a helyi 
építészeti hagyományoknak és sajátsá-

goknak megfelelően, valamint az azóta 
megváltozott szabályok alapján.

kérjük tájékoztatásunk és javaslataink 
megismertetését a döntés-előkészítők-
kel és döntéshozókkal, bízunk a korábbi 
tapasztalatok szerinti kiváló és sikeres 
együttműködésben.
budapest,  2010. június 21. 

makovecz Imre 
Kossuth- és Ybl-díjas építész    

Csernyus lőrinc 
építész, a Kós Károly Egyesülés 

Vándoriskolájának vezetője

Zsigmond lászló 
Ybl-díjas építész, a Kós Károly Egyesülés 

igazgatója

Július 21-én Dr Mengyi Roland ország-
gyűlési képviselővel egyeztettünk a 
kivitelezés menetéről és annak meg-
szervezéséről. Egységes álláspont 
körvonalazódott egy „mini-Bereg” lét-
rehozásáról, azaz kivitelezői konzorciu-
mot kell felállítani és egységes négy-
zetméterárra vetítve kell az építendő 

házak alapterületét meghatározni. 
Mel lékeltünk egy füzetet melyben 
konkrét helyszínekre készült adaptál-
ható terveket mutattunk be (mintegy 
40 db). Az összes érintett telket 40 ván-
doriskolás, építészhallgató és az Egye-
sülés építészei mérték fel adatlappal 
és fotódokumentációval. Ennek lénye-

ge, hogy a tervek konkrét helyszínek-
re készültek, szemben a megfoghatat-
lan országos tervpályázattal, melyet a 
koordinációs bizottságból az ott jelen-
lévő országos főépítészen kívül senki 
nem javasolt. Az alábbiakban a Ván-
doriskola mestereinek és  növendéke-
inek néhány tervét mutatjuk be.

sáros lászló: felsőzsolca, Ady Endre u. 19.

Zsigmond lászló: felsőzsolca, mátyás király utca 10.

Jánosi János: felsőzsolca, Arany jános utca 34.
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Fülöp tibor vándor: felsőzsolca, Arany jános utca 34.

nagy mariann vándor: felsőzsolca, kölcsey utca 7.

bata tibor: felsőzsolca, Arany jános utca 53.

czégány sándor: felsőzsolca, árpád fejedelem utca 11.
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