Kós Károly díjasok • L. Balogh Krisztina

Kaposvár főépítésze

Riport önmagammal…
Műegyetem, Vándoriskola, Kaposvár.
Franci és Tünde1 mellett a példából
tanultam, mindent. Máig hiszek a
példa erejében.
Építészet? • Örökségvédelem. Ma torzult
értékek világában élünk, csak a régvolt építészetében érzem magamat
biztonságban.
Munka? • Meghatározza az életemet.
Szerencsés vagyok, mert egész nap
azt csinálhatom, amit szeretek. Néha
azért persze elegem van…
Kedvenc ház? • Kedvenc gyerek? Nincs
ilyen. Mindet máshogy szeretem,
mindhez más történet fűz, mindből
mást tanultam. mind a gyerekem.
Kaposvári városközpont? • Súlyos örökség.
Akkor halt meg Franci, magunkra
maradtunk Ferivel.2 Vagy elbukunk,
vagy megcsináljuk. Inkább csináltuk.
Emberfeletti munka volt, mérhetetlenül sok tanulsággal. Az utolsó hónapokban egész nap a kivitelezésen

60

– építészként és mentálhigiénés nővérként… Legnagyobb büszkeségem, hogy máig tartó barátságok
szövődtek belőle.
Mozi? • 8 éves kapcsolat. 2004-ben én
indítványoztam a műemlékké nyilvá
nítását. 2007-ben én terveztem a fel
újítását és a bővítését – csodás levéltári iratanyagot találtam! 2010-ben
végigbábáskodtam a kivitelezést –
semmi sem úgy történt, mint ahogy
elterveztem, de a folyamatos művezetés miatt az eredmény ugyanaz lett.
Azóta nincs hét, hogy ne lennék ott,
és úgy érzem, szeretettel fogadnak.
Főépítésznek lenni? • A bizalomra rászol
gálni. Először Szászfalvi László tünte
tett ki a bizalmával, Csurgón tanultam
ezt a tanulhatatlan szakmát. Azután
Kaposvár, most itt bizonyíthatok.
Emelt fejjel? • Hiszek a lokálpatriotizmus
erejében. Emelt fejjel-nyitott szemmel
– ez a főépítészi programom – hogy
nagy szavakat használjak. Heti cikk
sorozat a megyei napilapban, fő(sz)

építészi játszóház gyerekeknek a
nagy városi rendezvényeken, folya
matos facebook-kapcsolat a lelkes
városlakókkal. Város(sz)építő mikroprojektek, kiállítások, stb. Felhívni a
figyelmet a minket körülvevő érté
kekre. Sokat segít abban, hogy hiteles
maradjak a kaposváriak és a város
vezetők előtt abban az értékrendben,
amelyet képviselni szeretnék.
Család? • Házasságunk idén lesz nagy
korú; Feri is építész, ráadásul építészszülők gyereke, így mindent ért. Anna
(15), Katalin (13) és Lujza (7) ebben
nőttek fel, türelmesek és megértőek.
Az a fajta szülő vagyok, aki soha nem
ér oda a szülői értekezletre.
Kós Károly díj? • Örültem és büszke is
voltam. Visszaigazolás: van értelme
annak, amit csinálok, az életemnek.
Kár, hogy anyu nem érhette meg.
Lőrincz Ferenc és L. Szabó Tünde Ybl-díjas
építészek; férjem szülei
2
Férjem, ifj. Lőrincz Ferenc építész
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