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Már hetek óta zajlott a fax- és levélváltás Brüsszel és Pest 
között, amikor újra m eg újra leültünk, Ekler Dezső, Kövér 
István, Patyi Gyuri. Kovács Gábor. Czikéli László és Mar
ton Rozália, hosszasan néztük egymást és gondolkodtunk: 
csináljuk-e vagy sem. A sok munka mellett lesz-e elég 
időnk a szervezésre; három héten keresztül hogyan tudjuk 
egymást úgy szolgálatba helyezni, hogy az iroda se ürüljön 
ki és a táborlakók se maradjanak gazdátlanul.

Az épitésztábor színhelyéül a tokajhegyaljai Mád köz
ség északi viztározóját szemeltük ki, ahol jó  lehetőség mu
tatkozott a tó környéki táborozásra, az éveken keresztül si
keresen megrendezett Nagykálló-Harangod-i táborok ha
gyományának folytatására.

Káli Béla a külföldi diákok szervezője, a brüsszeli 
Vietor Horta Epitészképző Intézet hallgatója napról napra 
bővülő névsorokat juttatott el hozzánk a lelkesen érdeklő
dőkről. Közben levél érkezett Ernesto Concha Sömjéni alá
írásával a barcelonai egyetemről: szívesen töltené nyári 
gyakorlatát Ekler Dezső irodájában. A tábor hírének hallatá
ra Biró László az Erdélyből Svédországba származott göte- 
borgi építészhal Igató, és Kövér Zoltán a BME hallgatója is 
jelentkeztek-

Házigazdánk Novak István és M ád önkormányzata. 
Délelőttönként épitőmunkával. délután tervezéssel töltenénk 
a: időt. Esténként előadások, hétv égéken kirándulások tar
kítanák a programot. A terv ezési mun/uit irányító mesterek 
Kclct-Magyarország vezető építészei. Ok is fe ladatokat hoz
nak s azokat hetente segítenek megoldani. - szólt a sebtében 
elkészített programfüzet szövege.

Mestereink, Bán Ferenc, Bodonyi Csaba, Deák László, 
Farkas Gábor. Kőszeghy Attila, Rácz Zoltán, Salamin Fe
renc és az előadók Makovecz Imre, László Tamas, Ekler 
Dezső, -  örömmel vállalták a részvételt.

Nem maradt más hátra, mint a tóparton való tartózko
dás gyakorlati feltételeinek megteremtése. A tó körüli sáto
rozás nem jelentett akadályt, az étkeztetést Novák István tó
tulajdonos tábori konyhája vállalta, a tisztálkodás és WC 
biztosítására Czikéli László tervet készített, melynek kivite
lezése odaérkezésünk előtt kezdődött meg.

Az első napok a sátorverés, ismerkedés és a m egérke
zés jegyében zajlottak, munka is akadt bőven, hiszen a fél
kész vizesblokkot minél hamarabb használhatóvá kellett 
tenni. Tarr Miklós ácsmester közreműködésével és a táboro
zok kemény munkájával ez pár nap alatt sikerült is.

Az első hét eseményei közé tartozott Ekler Dezső 
megnyitó előadása; Kubus János mádí polgárm ester bemu
tatkozása, László Tamás építész előadása, látogatás a Disz
nókő RT mádi pincéjében, az Ekler Dezső tervezte épüle
tek megtekintése, valamint Makovecz Imre előadása a köze-' 
li Sárga Borházban.
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Az első hétvégén buszkirándulásra indultunk Miskol
con Bodonyi Csaba mutatta meg a Technika Házát és az 
épülőfélben tévő színházat. Innen Szerencsre, a Salamin Fe
renc tervezte Népházhoz és épülő iskolához, majd Mako
vecz Imre sárospataki művelődési házához és az új gimnázi
umhoz vezetett utunk.

A tervezési feladat a mádi tó és környékének későbbi 
kiépítéséhez kapcsolódott. A Bortó parti strandolás közben 
születtek az első ötletek, m elyek hosszas beszélgetésekhez, 
vitákhoz, majd rögtönzött pályázat kiírásához vezettek A 
néhány napos, komoly munka eredményeként elkészült mo
delleket és rajzokat közösen értékeltük, majd a kiválasztott 
két legjobb munka továbbtervezésére került sor, A követ
kező napokban az építőanyagok gyűjtése, az építési helyszí
nek pontosítása és az építkezések megkezdése mellett öröm
mel fogadtuk el. Pataky Sándor tarcali polgármester borkós
tolóval egybekötött vacsorameghívását.

A második hétvégi kirándulás alkalmából ellátogat
tunk Bán Ferenc nyíregyházi műtermébe, ahot rögtönzött 
kiállítás fogadott bennünket. Együtt tekintettük meg a Mű
velődési Központot és a MTESZ-székházat.

Debrecenben Kőszeghy Attila és Rácz Zoltán tervezte 
lakóházakat néztünk meg Nagykállóban Ekler Dezső mu
tatta be a Téka-tábor épületeit.

A harmadik hét lázas munkával telt. Kovák András 
mádi jegyző kitartó segítségével hajnaltól késő estig folyt az 
építkezés. Még az utolsó napon is, a Miskolci Városi TV és 
a Duna Televízió érkezésekor is dolgoztak a diákok. így a 
záróestén, a vizesblokk deszkáin rendezett rajzkiállítás érté
kelése után felavathattuk a megépült kör alakú, úszó stéget 
és a horgászbeállót.

Az éjszakába nyúló búcsúmulatságot a Téka együttes 
koncertje és az egyik résztvevő diáklány, Isabelte operaszó
lói tették feledhetetlenné. A vízen lebegő körplató közepén 
tűz lobogott, m ellette a hosszú báliruhába öltözött előadónő 
dalolta bele az éjszakába Mozart és Puccini áriá it

Czikéli László

A tábor egyik csoportját Safamin Ferenc irányította. A csoport tagjai azt 3 
feladatot kapták, hogy gondolkodjanak el a halál, elmúlás, temetés esemény
körén, és a régió hagyományos építészetének, a természeti környezetnek és 
a hely szellemének figyelembe vételével készítsenek vázlatterveket négy te
lepülés -  ahol en e  reális igény van ravatalozójának átalakítására, bővítésé
re. Egy-egy vázlatot mutatunk be a Bekecs, Tolcsva. Erdőhorváti és Rátka 
ravatalozójához készített tervekből. Az előzd oldalon az épülő tábon WC- 
zu hány ózó, fent a tábor résztvevőinek csoportképe látható.
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