
Jánosi János: Hiába szervezed meg, ha a bankok nem 
állnak mögötted, A személyes kapcsolat segíthet egy ideig. 
Ha Aszódon azt mondják hogy miért a Jánosi tervezi a portát 
a főutcán, amikor én tudok valakit, aki olcsóbb, még mindig 
felállhat valaki a képviselőtestületben, hogy miért válasszunk 
valaki idegent, ha van itt valaki, aki régóta ezzel foglalkozik, 
és tudjuk, hogy mit kapunk tőle.

Anthony Gall: Azt gondolom, ehhez a kérdéshez tarto
zik, hogy a Kvadrumban is és másutt is sok tervet készítenek 
a szomszédos országokba, Bata Dunaszerdahelyre, Heil Tibi 
Romániába. Nem tudom, hogy azért van-e ez, mert ott még 
kevésbé indult meg ez a folyamat,vagy ennek más oka van.

Zsigmond László: Ahogyan a főépítészi kapcsolatok 
az Imre kezdeményezése, ugyanúgy ő hozta ezeket a műm 
kákát is. Szabadkáról, Dunaszerdahelyról őt keresték meg. 
A te eseted más, te a Kós-kutatásaid révén teremtettél kapcso
latokat Erdélyben, de ez a két dolog is valahol összetartozik. 
Minden egyes munka mögött van egy személyes történet, 
csak az Imre számára ezek a kapcsolatok nem Veresegyház 
határáig terjednek, hanem addig, ahol magyarok élnek, ahon
nan jöttek hozzá tanulni és ahol ismerik.

Anthony Gall: Nem tudom, hogy a konkrét körülmé
nyek között van-e valami különbség. Más-e ilyen szempont
ból az általános helyzet a határokon kívül, mint itt?

Jánosi János: Úgy érzem, hogy igen. Mikor BataTibor- 
ral elmentem a dunaszerdahetyi házának az átadására, akkor 
attól függetlenül, hogy ez a munka Imre révén keletkezett, 
láttam, hogy Batára milyen nagy hatással van, hogy ott a 
személyes kapcsolatok mennyivel erősebben átélhetők, nyíl
tabban kifejezésre jutnak. Olyan hangulat volt, amilyet régen 
éltem át. amikor még hátizsákkal jártam Erdélybe, és amikor 
este megérkeztem egy faluba, nem azt kérdezték, hogy mit 
kereset itt, hanem hogy van-e már szállásod? Az  biztos, hogy 
vonzza az embert, hogy olyan embereket, kapcsolatokat talál, 
amilyeneket itthon már nem, vagy nem olyan erősen.

Zsigmond László: Nem minden történet ilyen idillikus, 
mert sokszor elérhetetlen vágyakkal, illúziókkal keverednek, 
és mindenféle zűrzavar lesz a vége.

Anthony Gall: Arra gondolok, hogy van lehetőség ott 
még akkor is munkát kapni, amikor itt már csökken a verseny 
miatt a megbízatások száma.

Zsigmond László: Nem erről van szó. Imre ezt úgy ta
lálta ki,és úgy is végzi, mint egy szolgálatot. Úgy gondolja, 
hogy nekünk kötelességünk foglalkozni azzal, hogy például 
Kassán mi történik. És ebből az odafigyelésből azonnal kap
csolatok lettek, jöttek ide építészek, voltak találkozók, konfe
rencia Kolozsváron, mert az Egyesülés nem csak a határokon 
beiül létezik. De ez nem azt szolgálja, hogy ha az Európai 
Unió kiszorít bennünket Magyarországról, akkor Szerbiában 
és Erdélyben még tudjunk dolgozni. Ez a szolgálat pontosan 
ugyanúgy vonatkozik Veresegyházra és Csengerre, mint 
Szatmárra és Dunaszerdahelyre.

BESZÉLGETÉS PÁSZTOR BÉLA 
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERREL

Országépítő: Hogyan jött létre a kapcsolat Veresegyház 
és Zsigmond Lászlóék között?

Pásztor Béla: A következő történt: A hatvanas évek 
vége felé felvetődött, hogy az idősekről gondoskodnunk kell 
valamilyen formában, s később előtérbe került a szociális 
otthon kérdése. A nyolcvanas évek végére jutottunk el végre 
egy önálló szociális otthon létesítésének tervéhez. Ebben az 
időben egyszer a Lakótervben jártam — ez 1988 körül lehetett 
-  éppen a szociális otthon tervezéséről tárgyaltam, és elmenet 
a Rumbach Sebestyén utcában megláttam a Makona cégtáb
lát. Makovecz neve már ismert volt előttem, és bekopogtam, 
bementem. Találkoztam a fiatalemberekkel, mondtam, hogy 
mit szeretnék, volna-e lehetőség rá. Kijöttek ide, megmutat
tam ezt a kopasz, kietlen, lomtárként használt udvart, és 
mondtam, hogy valami elképzelést hozzanak erről. Eltelt 
néhány hónap, kapok egy telefont, hogy megvan az elképze
lés, Eljöttek, megnéztem, és nagyon megszerettem ezt a raj
zot, és elkezdtünk álmodni, hogy ez hogy lesz, mint lesz, de 
pénzünk nem volt rá.

A kilencvenes évek elején lehetőség nyílt rá, hogy álla
mi támogatással szociális otthonok épüljenek; akkor már 
majdnem két éve feküdt nálam a rajz. Megkértem Lacit, hogy 
akkor most sürgősen csinálja meg a tervet, mert be kell adni 
céltámogatásra. Laciék gyorsan megvoltak, és nyertünk a 
pályázaton. 1992 júniusában adták át az első ütemet, az meg
oldotta a Veresegyházon otthonra szorulók gondját. 93-ban 
hozzáfogtunk a folytatáshoz, 94-ben átadtuk a második trak
tust, egy év múlva a harmadikat. Ez volt az ős-találkozás.

Természetes, hogy amikor mi a szociális otthon kap
csán találkoztunk, akkor több dologról is szó esett. Én elmen
tem az országba megnézni az épületeket, amiket Laciék ter
veztek, és az egész stílusuk megtetszett nekem. Azt gondol
tam, hogy Veresegyházon ebben a stílusban kellene építeni, 
és akkor jött a második nagy dolog. Az Áfor már régóta át 
akarta építeni a Fő téren lévő kutat. Mi azt akartuk, hogy te
lepítsék ki a kutat a faluból, és ebben meg is állapodtunk. 
93-ban új vezérigazgató jött az Aforhoz, aki azt ajánlotta, 
hogy a Fő térhez illő kutat épít, de erről a helyről nem megy 
el. Hoztak is náhány tervet, de ezek mind sivár, ipari épületek 
voltak. Hosszas tárgyalások után sem jutottunk dűlőre. Épí
tész barátaimtól is kértem véleményt, amikor eszembe jutott, 
hogy Zalában láttam egyszer egy modem fürdőt, amelynek 
a régi vasútállomás volt a pénztára. Eszembe jutotak a régi 
remizek, a Nyugati pályaudvar, és kezdtem megnyugodni. 
Lacit megkerestem telefonon, és mondtam, hogy Laci, meg 
kellene tervezni ezt a benzinkutat. Azt mondta: komolyan 
gondolja, polgármester úr? Komolyan. Mire gondol? — kér
dezte. Elmondtam, két hét múlva Laci megjelent a látvány
tervvel. Végtelenül megörültem, csodálatos volt. Kész, mon
dom, marad a benzinkút a központban. A község dísze. Sze
rintem a világ legszebb benzmkűtja. 93-ban adtuk át.

1994-ben a megye nagy gondba került. Az állami 
gondozott gyerekek kikerültek Vácról és Vácdukáról, új 
helyet kellett találni nekik. Több eredménytelen próbálkozás 
után március 11-én felálltam a megyei közgyűlésen, hogy 
400 milliót kérek ide a táskába, senki nem szólhat bele a
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munkába, és mindenkit tisztelettel meghívok augusztus 19- 
én délelőtt 10 órára Veresegyházra, az ünnepélyes átadásra. 
Hát, őrült felháborodástól kezdve sokminden történt, végül 
a közgyűlés elnapolta a döntést. Április 6-án, az új közgyű
lésen eldőlt a dolog, de közben sokan tamadtak, mert mi az, 
hogy 400 millió ellenőrzés nélkül, mi el vagyunk adósodva, 
nincsenek biztosítékok -  mert én azt mondtam, hogy a pénzt 
egyszerre le kell tenni, úgy áll az ajánlat. A többség mégis 
bízott bennünk. Április 8-án felhívtam Lacit: eldördült a pisz
toly, indul a tei-vezés, de úgy, hogy április 15-re versenytár
gyalásra alkalmas anyag kell, eredményhirdetés április 28- 
án, az építési engedély meg kell, hogy legyen május elsején, 
men akkor indul az építkezés. Közben gáncsoskodók. televí
zió. sajtó, a szakma, a helybeli pártok egyike, mind nekem 
támadt; népszavazást kell kiírni a gyerekek miatt, hogy ide 
betörőket hoznak -  de a tervek elkészültek, május elsején 
letettük az alapkövet, és augusztus 19-én felavattuk a világ 
legszebb gyermekligetét. Messze földről járnak ide, és az 
ilyen otthonokat jól ismerő külföldiek nyilatkoznak, hogy 
ilyet még nem láttak. Csodálatos környezet alakult ki körü
lötte, bármikor büszkén mutogatjuk.

Újabb beruházási igények merültek fel, mert folyton 
növekszik a falu. Még 1994-ben sor került a Széchenyi téri 
óvoda m egtervezésére és megépítésére, augusztusban 
kezdtük és november 19-én adtuk át: ez is három hónap alatt 
készült el. és ennek is csodájára járnak. Laci közben -  1994 
júliusában-főépítész lett. minden építészeti dologban Ödönt, 
bizonyos esetekben egyeztetünk, lát minden építészeti tervet. 
Most már településrészeket azok utcaszabályozását is meg
tervezte. Nekem és a testületnek sok dologban tanácsot ad. 
Most készül a főút arculatterve 12 kilométeres szakaszon, 
és a Fő tér beépítési terve is. Ezek a munkák a település lel- 
kületét határozzák meg, és én azt kívánom, hogy legyen itt 
főépítész, ameddig csak dolgozni bír; remélem, előbb-utóbb 
veresegyházi lakosként.

Országépíto; A szerencsés együttműködés másik olda
la, hogy legyen a főépítésznek megfelelő partnere; olyan 
polgármester és képviselőtestület., akik valóban a községért 
dolgoznak. Ön mióta polgármester?

Pásztor Béla: Harmincegy évvel ezelőtt kezdtem. Cso
dálatos dolog ez, men az emberek segítőkészsége, település- 
szeretete, a sok közös küzdelem megszépítette ezeket az 
éveket. Mindig próbáltunk ízléssel, mértéktartással dolgozni. 
Mindig vigyáztunk, hogy az épületek emberiéptékűek legye
nek, hogy ne szaladjon el velünk a ló. A településesztétikai 
szempontokat korábban is mindig figyelembe vettük, ha nem 
is ugyanazzal a szakértelemmel, de a saját ízlésünk szerint.

Országépítő: Nem volt jellemző a hatvanas években, 
hogy a központba telepített középületeknél figyelembe vették 
volna a település hagyományos arculatát. Inkább rombolták, 
hogysem igazodni igyekeztek volna hozzá.

Pásztor Béla: A megrendelőé az első szó. meg az utolsó 
is; hát aki fizet, annak kell muzsikálni. Ahol azt mondják, 
hogy valaki más dirigált, azok lusták voltak, nemtörődömök, 
megalkuvók. Nekem nem voltak konfliktusaim, vagy meg 
lehetett őket oldani.

Országépítő: Milyen módon döntik el, hogy a sok ten
nivaló közül mivel foglalkoznak? Látom, hogy nem kizárólag 
az elengedhetetlen kényszernek engedve építkeznek.

Pásztor Béla: A társadalmi igény jól kitapintható. Ha 
nincs elég iskola, tantermeket kell építeni, ha nincs zeneis
kola, akkor azt. Mindig a természetes igény adja a feladatot, 
a tervezés pedig eldönti, hogy ezeket az igényeket milyen 
sorrendben tudjuk kielégíteni. Az ütemezés a rendelkezésre 
álló pénztől függ. A képviselőtestület ismeri az igényeket, 
lehetőségeket. A polgárra ester kötelessége, hogy a tervekhez 
biztosítsa a feltételeket. Az éves tervhez képest persze év 
közben is felmerülnek újabb igények.

Országépíto: Ilyen a temetőkerítés és a ravatalozó
felújítás ügye is, amivel a tervezők most foglalkoznak?

Pásztor Béla: Korábban nem volt a falunak ravatalozó
ja. Először a katolikus temetőben készült ravatalozó, aztán 
a reformátusban. Kiépültek az utak, maga a temető rendezett; 
most felvetődött, hogy a kerítést és a kaput is ennek megfele
lően, szebben kellene megoldani. A református temetőnél 
ezt Petrucz György tervezi, aki a ravatalozót is tervezte; a 
Kvadmm pedig a katolius temetőt. A baptista gyülekezet új 
templomot szeretne, a gyülekezet összefogásával elkészült 
a ten7: az önkormányzat is segít összegyűjteni az építkezéshez 
szükséges pénzt. így kapott új orgonát a katolikus templom, 
aztán ugyanúgy a református templom is, így tataroztuk az 
evangélikus templomot, és így épül most a második 
világháborús emlékmű. Megvettük Szolnoktól a Kossuth- 
szobrot. csak most nem adják. Eddig nem kellett, de most, 
hogy Veresegyháznak keli. most nem adják. Mindenkiben 
felvetődik az igény, hogy szebbítsúk a környezetet, nekünk 
meg az a feladatunk, hogy összegvűjtsük az igényeket, és 
megpróbáljuk azokat megvalósítani.

Országépítő: Hogy sikerül ezeket a munkákat finanszí
rozni? Az új óvoda és a szociális otthon is olyan színvonalon 
épült meg a belsőépítészeti munkák teljeskörű megvalósítá
sával, amilyenre az országban nagyon kevés példa van, ha 
van egyáltalán.

Pásztor Béla: A külföldi látogatók is ezt mondják. Pedig 
szegények vagyunk, mint a templom egere. Ezek mindig 
vakmerő lépések. Pénz nálunk sincs több. mint másutt. De 
biztosítékot ad a vakmerő lépésekhez, hogy az önkormány
zatnak nagy vagyona van. Ha valamit építeni akarunk, el
adunk az ingatlanvagyonból, azoktól pedig, akiknek úgy 
gondoljuk, hogy van pénzük, kérünk. Az ide telepített iparból 
közel százmillió forint az iparűzés: adó. Megvásároltunk ipari 
létesítményeket, melyeket felújítás után újra értékesítettünk. 
Egv-egy létesítményhez hozzájárulást kérünk a lakosságtól; 
közművek építéséhez mindenki hozzájárulást fizet. Hozzájá
rulás persze az állam által adott pénz is, a céltámogatásokban 
elnyert pénz; ilyet kaptunk a szociális otthonra, a 180 millió 
egyharmadát. A szennyvízcsatorna 2.2 milliárd volt, ennek 
több, mint a felét kaptuk meg. Igyekszünk úgy bánni a pénz
zel, hogy minél többet ki tudjunk hozni belőle.

Mi voltunk nemrég a világ legeladósodottabb települé
se. 7000 lakosú község, másfél milliárd forint adóssággal! 
Kapuváron egyszer Demszky úrral együtt tartottam előadást, 
és ő panaszkodott, hogy Budapest milyen nehéz helyzetben 
van, mert az adóssága 15 milliárd forint Én voltam a követke
ző előadó, és mondtam, hogy nagyon sajnálom Budapestet, 
nálunk viszont egy lakosra közei harmincszor annyi adósság 
jut. Viszont most már csak 400 millió a tartozás.

A lakóhelyként fejlesztendő területeket megterveztet-
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jük, szabályozzuk, közművesítjük, és úgy adjuk el. Igény 
van telkekre üdülőhelyként is, mert itt a termálvíz. Ezzel 
egyelőre közintézményeket, lakásokat fűtünk, így a gáz árá
nak emelése nem nagyon zavar bennünket. Ipart is telepítünk, 
de csak olyat, ami a környezetet nem bántja. Most segítjük 
egy kis kórház építését, amit a Pharmavit igazgatója kezde
ményezett, a szociális otthont tovább akarjuk bővíteni, és 
ezeknél mindenütt új munkahelyek is keletkeznek. Nagy mér
tékben szeretnénk a kereskedelmet is bővíteni. Pest második 
agglomerációs gyűrűjében vagyunk, és egyre többen jönnek 
ide -  már aki teheti. Ez a községnek nagyon komoly szellemi 
fejlődést is jelent.

Országépítő: Hogy jelentkezik ez a település életében?
Pásztor Béla: Kulturális, építészeti kérdésekben, a be

ruházásoknál, banki kapcsolatokban, sajtóban, informatiká
ban segítséget adnak; kitaláljuk, mi az, amit közösen csinál
hatunk. Mondjuk, van valamilyen rendezvényünk, összehí
vunk öt embert, hogy mi a véleményük, milyen ötleteik van
nak. Csinálja, amit tud; van az újak között szobrász, nyom
dász, stb. Bármilyen rendezvényünk van, arra meghívjuk az 
ideköltözött embereket. Múltkor el érzékenyükén jött valaki 
a feleségével, hogy velük még nem fordult elő, hogy nyomta
tott meghívót kaptak egy nőnapi ünnepségre. Mondtam: ez 
természetes, ez a faluhoz tartozik. A közös rendezvényeknek 
már kialakult hagyományuk van, mindenki tudja a szerepét, 
ez magától kialakult. Ezek a formák összekovácsolják az 
embereket, érzik, hogy idetartoznak. A nőnapi meghívókat 
például nem a hivatal címezte; bejött néhány férfi, leültek 
és írták a borítékokat. Aki új, jöjjön be, ismerje meg, hogy 
milyen feladatok vannak, söpörje velem együtt a kultúrházat, 
mert azt én szoktam söpörni. Közben feloldódik, nem lesz 
feszültség benne, természetes lesz a kapcsolat.

Országépítő: Érzékelhető-e az utóbbi évek magas szín
vonalú építkezéseinek a hatása a magánépítkezések, az elvá
rások igényszintjének a növekedésében?

Pásztor Béla: Egészen más, hogy megismerik, maguk 
előtt látják az új épületeket, mintha könyvben látnák, képen. 
El tudják vinni a családjukat, meg tudják mutatni a saját ter
vezőjüknek, hogy valami ilyesmit szeretnének. Ez az egész 
település építészetére hatással van. Meg vagyok győződve 
róla, hogy tíz év múlva egészen más stílust fog képviselni 
ez a település. Ehhez jön az, hogy Zsigmond Laci tervezi a 
lámpákat, a hirdetőtáblákat, a község egész arculatát.

Országépítő: Mit szeret legjobban az imént felsorolt 
új épületek közül?

Pásztor Béla: Hát kérem szépen, mindegyiket nagyon 
szeretem, mindegyiket. De az eisőszülött az az elsőszülött. 
Mindegyiket nagyon szeretem, de a szociális otthon az mégis 
más, Ezzel odaállok, és elbeszélgetek. Ha azt mondják, hogy 
ki kell választanom egyet, akkor ezt választom. Úgy látom, 
hogy az öregek is megélik azt a többletet, ami abban a házban 
benne van. Jó hangulatuk van, kevesebbet idegeskednek, 
megnyugtatja őket a környezet. Ha ebbe a házba bemegyek, 
mindenütt valami más látvány, más hangulat, örök változa
tosság. Az öregek itt élnek, sokuknak a folyosó az otthon, 
egy egyenes, alacsony, sivár folyosóból menekülnének, itt 
pedig, ha kicsit arrébb megy, már mindent másképp lát. 
Ugyanez az élmény kívülről is. El lehet menni úgy a folyosón, 
hogy olyan, mintha sétálni ment volna az ember. De ez a

hangulat a többi munkára is igaz. Ha végigsétálok a Gyer
mekligetutcáján, amikor a gyerekek kint ülnek a teraszokon, 
az olyan, mint a világ legszebb korzója.

Országépítő: Említette, hogy a Gyermekliget telepíté
sét többen aggódva fogadták. Megváltozott-e ez a vélemény?

Pásztor Béla: A gyerekek csodálatosak, olyanok, mint 
az enyéim, inkább jobbak, mintáz enyéim, mert nagy rendet 
tartanak. Nincs kerítés, és nem is kell, mert a gyerekek nem
hogy elmennének innen; örülnek, hogy hazajöhetnek. Azért 
merült fel, hogy kerítést kellene építeni, hogy a bemenőktől 
óvják a ligetet.

Országépítő: Hogy működik az önkormányzat?
Pásztor Béla: Csodálatosak a munkatársaim; mindenki 

azért dolgozik, hogy kiszolgálja az ügyfeleket. Ez nem úgy 
működik, mint egy hivatal, nem az számít, hogy hány óra 
van; amikor belépett az ügyfél, ő a főnök, én meg a beosztott. 
A testületről mit mondjak? Én egy boldog ember vagyok, 
megvan az ellenkezés, az ellenérvek, annak lennie kell, de 
amikor komoly dologban kell dönteni, a képviselőtestület 
egységesen feláll, és válallja a döntés következményeit. Akik 
ebben a szellemben akarják a települést továbbépíteni, azok 
meghatározó akarattal és létszámban varrnak a testületben. 
Mindig akad, aki a döntések ellen van, és ez nem baj, neki 
ez a szerepe, mindenkinek van valamilyen szerepe az életben, 
és azt el kell játszania; az életjáték. Nem szabad a dolgoknak 
megállniuk, hogy most már vége; vége nincs. Nem számít, 
hogy én megszűnők -  ki veszi észre? Az utcán menő emberek 
nem is tudják, hogy mi itt most beszélgetünk. Az a fontos, 
hogy jó kedvvel játsszunk. Ezt komolyan mondom, és ez 
mindenkit felszabadít a teher alól, és ez nem felelőtlenség, 
mert játszani csak nagyon komolyan szabad.

Én itt mindenkit ismerek a községben, találkozom vele 
éjjel, találkozom vele nappal, tudom, hogy milyen volt az 
élete, mit csinált, mit beszélt. Tőlem is mindent kérdezhetnek, 
mindent számonkérhetnek, de én is ugyanígy mindenkitől. 
Én szabad vagyok, és ez a fontos.

PERSPEKTÍVA AZ ELŐCSARNOKRÓL

Vázlat a veicsegyhá/.i gyógyszállóhoz
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Szociális otthon, Veresegyház
madártávlati kép, helyszínrajz, alarajz és homlokzatok
(Fotók; Szántó Tamás)

ZSIGMOND LASZLO
(1959)
1037 Budapest, Máramarosu. 16.

1983 BME Építészmérnöki Kar 
1981 *84 Visegrádi táborok 
1984*80 V. kerületi 1KV tervező irodája 
1987-90 MAKÓN A Építésziroda 
1990- K.VADRUM Építésziroda (alapító. 
Ekler Dezsővel, Bata Tiborral és Jánosi 
Jánossal)

MUNKÁK.:
Fonyód, Általános iskola bővítése és 
átalakítása, 1986-9
Kecskemét1, Adorján Tas családi háza, 
1986
Nagykapornak, Faluház, 1987 
Szeged, Szentes, Szarvas. Siófok, 
Dunaújváros, Jászarokszállás. Baromfi 
mintaboltok, 1987-89 
Budaörs, Miru János nyaralója, 1988 
Fonyód, Tungsram üdülő,strand, büfé, 
csónaktároló, 1989, épül 
Túrkevc, Papíripari Vállalat üdülő 
fogadóépület, 1989
Sényő, Művelődési és Oktatási Központ, 
(terv), 1989
Almásneszinély, Általános iskola 
bővítése, 1988-93. (Makovccz Imrével) 
Budapest, Répái családi ház, 1989, épül 
R ácalm át, Általános iskolabővítése, 
1990, épül
Szentendre, 14 lakásos társasház 
Erdélyből áttelepültnek, (Bata Tiborrat) 
Neszmély, Szentessy László nyaralója, 
1990
Budapest, Kisszékelyi György családi 
háza, 1991, épül 
Veresegyház, Szociális otthon,
(Ekler Dezsővel, Bata Tiborral; 
belsőépítész: RSth Renáta) 1991-2 
Rácalmás, FSlér rendezési terve, 1992 
Szabadka, Népkor felújítása és bővítése, 
1992., {Belsőépítész; Rőth Renáta)

?1
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Nagykapornak, II. Világháborús 
emlékmű, 1992
Piltscsaba, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, beépítési terv, 1992 
Veresegyház, Bútorbolt, 1992. 
(Engelmann Tamással)
Budapest, Kovács ház, 1992, épül 
Szentendre, Bacsa ház, 1992 
Veresegyház, MÓL benzinkút, 1993 
Plliscsaba, Pázmány Pctcr Katolikus 
Egyetem, étterem, 1993 
Budapest, XI. kér., Csonka János 
emlékmúzeum, 3993 (RSlh Renátával) 
R ácaim ii, Óvoda bővítése és 
átalakítása. 1993-95, épül 
Veresegyház, Főtér üzletház terve, 1993 
Dunaújváros, Sárközi ház, 1993 
Rácalmás, Oros ház, 1993 
Rácalmás, Szántó ház, 1993 
Veresegyház, Széchényi téri óvoda, 
1993-94
Veresegyház-Csonkás, 64ha. beépítési 
terv, 1994
Veresegyház, Gyermekliget, 1994 
Dunaújváros, Dobler ház, 1994 
Veresegyház,Tóth ház, 1994 
Veresegyház, Sípos ház, I 994 
Veresegyház, Török ház, 1994, épül 
Sajkod, Nógrádi nyaraló, 1994 
Vácrátót, Szent Katalin Otthon 
tanulmányterve, 1994., (Bata Tiborral, 
Anthony Gallal)
Veresegyház, Quaestor Gyógyszálló, 
Veresegyház, tanulmányterve, 1995., 
(Bata Tiborral. Engelmann Tamással) 
Vercsegyház-Ligetek, 100 ha. beépítési 
terv, 1995., (Jánosi Jánossal) 
Veresegyház, Hatházi ház, 1995 
Veresegyház, Vida ház, 1995, épül 
Veresegyház, Kővári ház, 1995, épül 
Veresegyház, Galambos ház, 1995, épül 
Sajkod, Goepcl nyaraló, 1995, épül 
Veresegyház, Kovács ház, 1995-96, épül 
Veresegyház, Vukovics ház, 1995. épül 
Telki, Kádár ház, 1995 
Veresegyház, Láng ház, 1995, épül 
Budapest, Osvárth ház, 1995 
Lakitclek, Nyitrai ház, 1996 
Veresegyház, Türgyci fatelep, 1996 
Aszófő, Tóth-ház, 1996

Szociális otthon Veresegyház, 1989-95
Terv: Ekler Dezső, Zsigm ond László és Bata Tibor,
belsőépítész: Rőth Renáta
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Gyerm ekliget, Veresegyház, 1994 
M unkatársak:
Anthony Gall,
Balassa Endre,
Bata Tibor,
Rőth Renáta,
Zsigmond Ágnes.
A telepítés m adártávlati képe, 
és egy ház két szintjének alaprajza 
és metszete.
(Fotó: Szántó Tamás)

Ilin
. : ... • .......
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G yerm ekliget, Veresegyház 
M etszetek és homlokzatok. 

A Pagony Táj- és Kertépítész Iroda 
által tervezett telepítési helyszín rajz 

(Fotók: Száfltő Tamás)
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Rák-Skorpió-  változat 
Anthony Gall karikatúrája
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A beépítési terv 64 hektáros területre készült. A táj a Csornád felé emelkedő dombokról 
ereszkedik alá, a terület az út mellett keleti irányba a Sződ-Rákos patak felé lejt, A falu beépí
tett része is ebben az irányban határolja. A felső részen áthalad a kőolajvezeték, mely széles 
védősávjával kettészeli. A terület nagyságából adódóan 350 telek alakítható ki. Ez négyfős 
családokkal számolva 1400 lelkes falunak felel meg. A tervezési koncepció ennek megfelelően 
egy önálló falurészt határozott meg, melynek saját központja, főtere, temploma, iskolája, 
óvodája van. Biztosítani kell a szolgáltatást, ellátást. A központban üzleteket terveztünk. Az 
üzletek fajtáit a változó piac (szükséglet) alakítja. A zártsorú telkeknél a túlzott sűrűség elke
rülése miatt kétutcás megoldást terveztünk. Az egyik utca autós forgalmú, a másik zöldterület, 
játszóhely, bicíkliút, sétaút, park. A gyűrűs szerkezet miatt anélkül, hogy forgalmas úton 
mennék, a terület végigjárható és elérhető a központ és a kőolajvezeték melletti zöldterület is. 
Az utcahálózat gyűrűs és sugaras szerkezetű, könnyen áttekinthető. A központot egy körút 
határolja, négy út köti össze a környező településrészekkel, illetve gyüjtőutakkal. A falurész 
elképzelt építészeti hangulatát a vázlatok mutatják.

Veresegyház -  Csonkás 
Csom ádi út és a kőolajvezeték 
közötti 350 családi házas telep 

beépítési terve, 1994 
Helyszín rajz

A beépítési tervet, mint tervezési formát mi javasoltuk, mivel az ÁRT módosítása folya
matban volt, és a belterületbe vonás is megtörtént. Ez a tervfajta a legcélszerűbb, mert az ön
kormányzati egyeztetéseken kívül az egyéb (26 szakhatóság) jóváhagyásokat el lehet kerülni.

A tervezéssel egy időben a telkek értékesítése már megkezdődött. A telekár kéthetenként 
10%-kal emelkedett és három hónap alatt a 350 telek elkelt. Az érdeklődők 300 000 forint 
előleg lefizetésével és 4 év kamatmentes törlesztéssel, 4 éves beépítési kötelezettséggel 1-1,5 
millió forintos telkeket vásároltak.
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A  telep középpontjának 
m adártávlati képe

A vázlatterv elkészülte után összehívtuk a leendő tulajdonosokat, hogy tájékoztassuk 
őket a beépítés koncepciójáról, a leendő szabályokról és érzékeljük az igényeket és az eltéréseket 
a tervhez képest Kérdőívet osztottunk szét, melyet a kitöltés után feldolgoztunk. A tájékoztató 
sikeres volt, az embereknek tetszett, hogy bevonják őket a munkába. A tapasztalatoknak 
megfelelően a többségében zártsorú beépítést feloldottuk és helyettük szabadonálló beépítésű 
telkek alakultak ki. A tájékoztató megkönnyítette a telekvásárlást is. Ki-ki tudta, hogy melyik 
részen milyen külön szabályok érvényesek (az általános előírásokon kívül), így később nem 
kerültek feloldhatatlan konfliktusba.

Az eddig leírtak természetesen alapvetően eltérnek a 70-es, 80-as évek településfej
lesztési, telekosztási gyakorlatától. A korábbi menet a következő volt. Az ÁRT által kijelölt 
területre földmérő készített telekosztást, az OÉSZ szerint előírt telkek közül egy félét kivá
lasztva. Általában a meglevő utcahálózatot automatikusan hálószerűén folytatták, a telkek 
17-18m széles 40-50m mély telkek, melyre szabadonálló családi ház építhető. Az épületre 
vonatkozó helyi előírás nincs, csak az OÉSZ övezetei szerinti szabályokat kellett betartani 
(több kevesebb sikerrel). Ebből következően az épületek ÍO-12m szélességben kitöltötték a 
telket. A házak között 3-3m oldalkert maradt. A házakból egymás hasába látnak. Építészeti 
hangulat, utcakép nincs, az egész szétesik. Lapos és széles ház után nagy és keskeny következik.
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Veresegyház -  Ligetek 
Budapesti út és a kőolajvezeték 

közötti, 670 családi házas 
falubővîtes beépítési terve, 1995 

(M unkatárs: Jánosi János)

A szomszédok (mivet egyidőben terveztetnek és építkeznek) soha nem ismerik egymás Alföldi település szerkezete
terveit, az illeszkedés elképzelhetetlen. Ezek a településrészek mindannyiunknak ismerősek (Karcag, 1836)

szerte az egész országból. Részletes és szigorú szabályozást adtunk. A telek kiválasztásakor 
az építtető minden előírást a kezébe kapott, a beépítési terv megszabta hová kell építeni a há
zat. Ezután döntött, hogy azt a telket választja, vagy sem. A szabályozás meghatározza az 
épületnagyságát, tömegét, elhelyezkedését, a tető hajlásszögét, utcánként a tetőgerinc irányát 
is meghatároztuk, hogy párhuzamos-e az utcával, vagy merőleges rá.

Valószínűleg mindez hiábavaló volna, ha a tanácsadó főépítész szerepét nem vállaltam 
volna. Az emberek látták az igényességet, megértették, hogy az előírások értük, a lakható 
környezetért vannak. De nem értenek a szabályokhoz, nem tudják mit jelent a kötelező 
szabályozási vonal és nincs lehetőségük összenézni a szomszéd házakat egy utcában, egy 
utcaképben. Azután a lelkesedés után a pénz is elfogyhat, kiderülhet, hogy az alkalmazott 
tervező {építészt sok esetben nem mondhatok) nem érti a feladatot, szintén nem ismeri az 
előírások lényegét, tartalmát, lusta kimenni, megnézni a helyszínt, nem olvassa el a mellékelt 
előírásokat, nem nézi meg a beépítési tervet. Esetleg szándékosan azzal ellentétes megoldást 
rajzol. Nem beszélve a tervek minőségéről. Mégis a tanácsadó építésszel egyeztetni kell, 
ajánlottan még a vázlattervi fázisban. Nagyon sokan eljöttek még a tervező kiválasztása előtt 
tájékozódni, tanácsot kérni. így egy-egy ház építési engedélye két-három egyeztetés után 
keletkezik, A kapcsolat közvetlen, ülünk az asztalnál az építtetőkkel, tervezőkkel és együtt 
kötünk egyezségeket. Megismerik a döntések okait, tartalmát, vitatkozhatnak és megállapodásra



A telep madártávlati képe juthatunk. Nem zsűri ez, több annál. Közvetlen, szigorú, de baráti megbeszélés arról, hogyan
fognak lakni az elkövetkező években. Esetleg több év kemény munkáját (építkezés vagy az 
anyagiak biztosítása) kell értelmes korlátok közé terelni. Persze mindez rengeteg tapasztalattal 
jár az én számomra is. Én is ugyanúgy kell hogy változzak, ahogy ők is belátóvá kell váljanak 
a konfliktusok, viták során. Mindehhez persze partnerek kellenek. A polgármester, a jegyző, a 
műszaki előadó ugyanúgy elkötelezett kell, hogy legyen. Sőt, biztosítani kell a folyamatos 
építés-ellenőrzést a területen. Ennek eredményét megismerve konzekvensen és szigorúan 
érvényesíteni kell a szabályokat. így lehet teljes felelősséget vállalni a munkáért. Egyet viszont 
nem lehet: az épí-tészeti színvonalat megváltoztatni. Az épületek egy kicsit jobbak lehetnek, 
hisz a követelmények kicsit magasabbak, nagyobb az elvárás az építtetők részéről is és a 
tervezőknek is meg kell mutatni a tervet egy kollegájuknak. Ez pozitív irányba mozdít, de 
nincs lehetőség a minőséget megteremteni. A színvonalat tudomásul kell venni és időnként 
nehéz elviselni. Ezzel az árnyékkal együtt kerek a történet és mint az életben hol derűsebb az 
idő, hol meg borús.

Jelenleg kb. 100 ház épül. Van amelyikben már egy éve laknak, és van amit csak egy 
év múlva kezdenek majd építeni. A közművek előre elkészültek, az ellátás teljeskörű. Út még 
nincs, még utcák sincsenek, hiszen a házak kétharmada hiányzik. A magot elvetettük, lassan 
csírázni kezd. 8-10 év múlva már kidéiül milyen virágot hoz. Hitem szerint illatos gyógynövény 
fog szárba szökni, szép és színes, apró virágokkal. Kérem látogassanak majd el hozzánk, hogy 
megismerjék a kertünket.

*
Ж

ZSIGMOND LASZLO 29



Veresegyház környékének első ( 1785-ös), cs második (1829-es) katonai felmérési térképe
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Gyógyszálló 
Munkatársak: 

F.ngelmann Tamás (klubház), 
Bata Tibor (vendégbáz). 
Az első tömcgvázlatok, 

tanulmányterv földszinti alaprajza, 
homlokzatok, metszetek, 

az együttes madártávlati képe, 
és az udvar perspektivikus rajza
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Foglalkoztatók, folyosó, előcsarnok; Zsigmond Ágnes (Fotók: Szántó T.)
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ZSIGMOND ÁGNES (1%2)
1037 Budapest, Mârsmatos u. 16.

1985 BME Építészmérnöki Kar 
1981 -85 Visegrádi táborok 
1985-86 Kerti Tervezőiroda 
1987-90 MAK.ONA Építésziroda 
1990- KVADRUM Építésziroda

MUNKÁK;
Csenger, Művelődési ház italaidtás, 1987. 
Paks, Fedett piac, 1987-88. (Makovecz 
Imrével)
Paks. Garázsok, 1988.
Paks, Beépítési terv, 1988.
Paks, Ftast ikerház. 1988,
Szegvár, Szabó ház, 1988.
Budapest, Kovács-ház, 1988 
Budapest, Gispár-ikcrhaz, 1991 
Veresegyház, Széchényi téri óvoda, 
(bcbScpitészet), 1994.
Veresegyház, Faddi ház. 1994. épül 
Veresegyház, Sáros ház, 1994. épül 
Veresegyház, Baptista Templom, 1995.

Budapest, G áspár-ikerház, 1991 
alaprajzok és hom lokzatok

Veresegyház, Faddi-ház, 1994-95 
alaprajz, főhomlokzat és metszet
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BATA TIBOR (1963)
III? . Bp. Fehérvári ú t76.

1987 Ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskola 

1992 Budapesti Műszaki Egyetem 
1987-1990 MAKONA Építésziroda 
1990- К VADRUM Építésziroda

MUNKÁK:
Budapest VII. Szentkirályi u. 18. 
felújítás, emeletráépítés, (Makovecz 
Imrével)
Zalaszántó,Takarékszövetkezet és 
panzió, 1990, rcszhen megépüli 
Perel, OTP fiók felújítás, 1989 (Kovács 
István belsőépítésszel)
Plllsesaba, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Catharinaeum-Oktatási cs 
szállásépület, 1992 
Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus 
Egyelem, Szent Benedek kollégium,
1994
Plllsborosjenű, Bíró-ház ,terv;1990, 
Pccel, beépítési tervek 1989-töl 
Pcccl, Ráday Pál Gimnázium bővítése 
Budapest V II. Almássy ter 11, Nincs 
Pardon Koktél-bár, tcrv:1991, (Roth 
Renáta, bclsőcpitesszct)
Budapesti!: Máriarcmctci út, Dr 
István-ház, 1991
Orosháza, piac, 1992, (Zsigrr.ond 
Lászlóval)
Órbottyán, Csaplár-Mátc-Tóth-ház,
1992
Budapest II., Marti-ház, tcrv;1992,
Dömsöd, Autós parkoló centrum, 1993 
Budapest VIII. Gyulai Pál utca, irodaház, 
teiY: 1993, (Rőlb Renátával és 
Engclmann Tamással)
Budapest XVI., Deli-ház, 1993, épül 
Budapest V ili. Baross utca. 1/2 10 Jaz2 

Club, 1993, Roth Renátával,
Budapest, Clnkota, Barki-báz, 1993 
Nagykovácsi. Weicbinger-ház,
1993. épül
Felsdgöd, Sallai-hiz, terv: 1993,épül 
Budapest, Haller utca, Kardiológiái 
Intézet, gycrmclcszívscbcszcti szárny,
1994, (Makovecz Imrével)
Tahitid falu , Osvald család nyaralója, 
1994
Siófok, Взгпа Sándor nyaralója, 1994 
Veresegyház, C'sökli István családi háza, 
1994, épül
Balatonalmádi, Víg család nyaralója, 
1994
Veresegyház, Questor-vendégház, 199? 
Dunaszerdahely, Fő utca, üzletsor, 1995 
Szentendre, Kővári -Szabó-ház. 1995. 
épül
Budapest, III. Nagy-Beszeda-ház, 1995 
Budapest Vili: Bródy Sándor utca, 
vendégház, 1995 ( Engelmann Tamással 
és RSth Renátával)

Budapest, VIII, Szentkirályi u, 
irodaház (Makovecz Imiével)

Budapest, IX. Halter utca, gyermek
szívsebészet (Makovecz Imrével)
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Budapest, VIII. Gyulai Pál utca 
irodaház 1993, (Rőth Renátával cs 

Engel maiin Tamással)

Orosháza, Könd utcai piac, 1992 
(Zsigmond Lászlóval) 

madártávlati kép

Debrecen, Fii tér, óratorony 
(pályaterv a Pagony irodával)
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JÁNOSI JÁNOS (1966)
1145 Budapest. Korong u. 33.

1987 Ybl Miidós ÉpitSipan 
Műszaki FSiskola

1987-1990 MAKONA Építésziroda 
E990- KVADRUM Építésziroda 
1992-1995 Főépítész. Aszód

ASZÓD, FŐ UTCA

Ha valaki a Tegnap világa című könyvet lapozgatva magyar városok régi fényképeit né
zegeti, nehezen tud szabadulni az azokból áradó hangulattól. Mennyi rejtélyt, apró érdekes 
történetet hordoz magán egy történelmi kisváros?! Ha az ember hosszú évek folyamán lépésről- 
lépésre, házról-házra ismer meg egy várost, egy főutcát, rájön, hogy az elmúlt idők történelme 
dereng át a falakon. Az utcákon sétálva, az embereket megismerve egy különös, szinte megfo- 
galmazhatatlan érzés járja át, ami nem csak nosztalgia, hanem valami más is. Egy letűnt világ 
elevenedik meg a házak között. Látja a zsidó kereskedőket, a spalettás portálok előtt álló 
hosszúkötényes boltost, a festett fatáblás feliratok egyszerű vonalát. A konkrét építészeti felada
tok folyamán még jobban megismeri az adott épületek lelkületét és mindez rabul ejti.

A fentiek különös történelmi kavalkád kapcsán hagyták meg lenyomataikat Aszód főut
cáján. A II. világháború folyamán a zsidókat nagyrészt elvitték, Magyarország egyik legszebb 
zsinagógáját az 50-es években lebontották. A 70-es években a Pestterv által készített rendezést 
terv a zártsorú utca épületeit elbontja, helyükre négyemeletes modem pontházakat tervez. Az 
ezt követő években csak szerencséjének köszönhetően Gödöllőt fejlesztik, és nem marad pénz 
a.terv megvalósítására. Azért az élet nem állt meg, az eklektikus házak vakolatdíszeit leverik, 
portáljait nagyméretű kirakatokra cserélik. A fentiekből érezhető, hogy más lesz a hangulat, a 
velem egykorúaknak ismerős kezd lenni a kép. Mi már ilyen főutcákat ismertünk meg. De 
bármennyire gondos a munka, egy-egy megmaradt kő felvillant valamit a letú'ntből, az angyalka- 
fejes vakolatdísz mosolygós arca üzen nekünk.

Lehet-e másként egy ilyen feladathoz nyúlni, minthogy kifejti az ember a lehámló vakolat
ból a múltat és megpróbálja szisztematikusan visszaállítani a régit? Hol egy fa spalettával, hol 
a bútorszem, faszerkezetű kirakatokkal, hol az angyalkafej homlokzatra való visszahelyezé
sével. Abban bízva, hogy ezekkel az apró, de konzekvensen végigvitt építészeti lépésekkel, 
melyek nemcsak a házakra, de az utca egészére vonatkoznak a macskaköves parkolóktól a 
szemetesekig előbb vagy utóbb feldereng valami abból a hangulatból, amit a régi képeslapok 
árasztanak. Azt hiszem ez a feladat egy kezdő építész számára, aki tele van ambícióval és a 
legapróbb feladat megtervezését is önmegvalósítása mérföldkövének tekinti, nagyon nehéz; 
mesterek, előképek nélkül talán lehetetlen is. Már nem tudok másként tekinteni Aszód főutcá
jára. mint amilyen lehetne, vagy lehetett volna normális fejlődés esetén. Hogy építészeti 
feladataimmal mennyire sikerül a vágyott hangulatot visszahoznom, nem tudom, de hiszek 
benne, hogy sikerülnie kell.

A szód, főutcái portálok Aszód, sorházak (Ekler Dezsővel és Varga Csabával) 1990



Aszód. Schossbcrger-kripta, 1991

MUNKÁK:
Nyíregyháza, Kovács Attila 
családi háza. 1989.
B udapest, Wckcrle-Tetep, tetőlérbc- 
építések, 1989-96,
Aszód,sorházak (Hkler Dezsővel és Varga 
Csabívat). 1990. épül 
Aszód, portálfelújitások. 1990-95. 
Csákvár. Szociális Otthon. 1990 
Hnsszúpályi, Bereu у i Mihály családi háza,
1990
Budapest, III., Dr Fekete Antal ikerháza,
1991
Aszód, Schossbcrgcr család kriptája, 
felújítás, 1991
Aszód, Petőfi SándorMiizcu m,átalakitás- 
tetotérhe építés, 1992-93 
Aszód, részletes rendezési tervek, 1992 
Gánt. Szociális Otthon, Ravatalozó- 
Kápolna, 1992
B alatonszabad l, Pélcrvári László
nyaralója, 1993, épül
Aszód, Fő tér, felújítási kiviteli tervek
(Ekler Dezsővel), 1993
Üröm . Krausz Ferenc családiháza,
tetőtérbeépítés, 1993
Üröm . Békéi T. bor és csalódj a háza, 1993, 
épül
Aszód, Evangélikus Gimnázium környé
kének beépítési terve, I. variáció:! 993,
II. variáció:] 995
Aszód, Richard Fritz КЛ. irodaháza, 1993 
Nyíregyháza, Ujságárusitó pavilon, 199-4 
Pilísszentkereszt, Potecz Attila háza, 
bővítés-átalakítás, 1994, épül 
Budapest ILI., Baranyai Zoltán családi 
ház3, 1995, cpiii
Nyíregyháza, Kovács László családiháza, 
1995, épül
Nyíregyháza, Fóris Tamás családiháza, 
1995-96, épül
Nyíregyháza, Dr Bokotcy Miklós családi 
háza, 1996.
Aszód, Szent István patika, 1995-96, épül 
Aszód, Zeneiskola és Könyvtár, felújítás- 
átalakítás, 1995-96, épül

Aszód, portálfeKíjítás
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Aszód, Pesti út, Richard Katz Kft.
üzemi irodaépület, 1993

JÁNOSI JANOS 47



JÁNOSI JÁNOS



JÁNOSI JANOS 49



ENGELMANN TAMÁS
(1957 )
1062 Budapest, Székely В. u, IO- 

1980 BME, Hpíteszmernoki Kar
1980- 81 A GROBER-ÉLI TI
1981- 89 Ybl MiklósTervez.S 
Kisszövetkezet
1989-92 K.K.E. Vándoriskola 
1992 Kvadrum Építésziroda
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Veresegyház, bazársor, 1993

MUNKÁK:
Mezőkövesd, 4 lakásos sorház, 1984 
Budapest, irodaház,sörbár, 1987 
Jászberény. 6 lakásos sorház, 1990 
Veresegyház, Bútorbolt, 1993 
Veresegyház. Bazársor, 1993 
Budapest, Cscrga Csárda cs 
Biliárdterem, 1993 
Budapest. RS9 Stúdiószínház. 1993 
Érd, Bartlia-ház, 1989-96 
Budakalász, Szathmári-ház, 1995 
Budapest. Rendelő cs családi ház, 1995 
(munkatárs: Nathalie Grckofski) 
Fehérgyarmat. Református ifjúsági ház, 
1995
Budapest, VIIl.Bródy S. u. vendegház,
1995 (Bata Tiborral és RSth Renátával) 
Veresegyház, Kiubház, Vázlatterv: 1995. 
Budapest, Gyulai Pál u. Irodaház., terv:
1994. (Bata Tiborral cs Rőth Renátával) 
Budapest. XI.kér., Kondorosi-ház 
bővítés, 1995
M artonvásár. Takács-ház, 1992., épül 
Sukoró, Kovács-ház, 1992.
Solymár, családi ház, 1991.
Hévíz, BM üdülő uszoda álmennyezete, 
(Jankovics Tibor munkatársaként) 1990.

Budapest, RS9 Stódiószínház, 
belsőépítészeti részlet, 1993
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Budakalász, Szathmáry-ház, 1995

Martonvásár, Takács-ház, 1992 
távlati kép és alaprajzok

Veresegyház, Quaestor gyógyszálló 
és thermálfiirdő, klubház, 1995 
homlokzatok és alaprajz
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HEIL TIBOR (1963)
1023 Budapest, Nyúl u. 17,

1988 Ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskola

1982 Kaposvári A grober
1982-84 Somogyterv l.sz Műterem
Mester; Kampis Miklós, LSrinez Ferenc
Dr. L. Szabó Tünde
1987-91 MAKONA Kisszövetkezet
1991 -93 KUPOLA Építésziroda
Mester : Nagy Ervin
1993- Kvadrum Építésziroda

Szenna, katolikus templom 
pályázati terv, 1993

Csertgcr, polgármesteri hivatal 
környékének rendezési terve

c . -  ;
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MUNKÁK;
Szenna, katolikus templom, meghívásos
pályázat. 1983.
Eger, Káptalan sori foghíj, tanulmányterv 
(Kovács Péterrel) 1984.
S o m o g y  m egyei kasté lyo k  ér térségük  
hasznosítása  országos tervpályázat ■
1985.
Balatonakarattya, Kara Koppány háza, 
1989.
Budapest, XVLker., Lassú Ottó családi 
háza, 1990.
Csenget, Egcszscgház, 1991 ’92., 
lváncsa. Óvoda átalakítás, bővítés. 1992 
Csengő-. Polgármesteri Hivatal,
1993-94.
Csenget, a Polgármesteri Hivatal és az 
Egcszségház környékének rendezése,
1993-94.
Csenget, Apáti György családi háza, 
1993
Adony. Üzlctház, ll.ülcm, 1995. 
Balatonakarattya. Dr. Hajnal I.ászló 
üdülője, 1995
Tusnád fiírdŐ, Szász István üdülőépülete 
átalakítás, 1995.
Csíkszereda, Szász István lakóháza, 
1995.
Balatonalmádi, Dr. Farkas Tamás 
üdülőépülete, 1995-96.

Cscngcr, egészségház, 1991-92 
fénykép az átalkítás előtti állapotról 
földszinti alaprajz 
és az elkészült épület
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RÖTH RENÁTA (1967)
1026 Budapest. Medve u. 34-40.

1989 -  MIF. belsőépítész szak
1991 — MIF, mcstcrképzó
1992 -  Kvadnim építésziroda

MUNKÁK (belsőépítészei) 
Veresegyház, Szociális otthon 1992. 
(építész; Zsigmond László)
Szabadka. Népkör 1992.
(építése; Zsigmond László )
Budapest VII. Almássy tér 1 ],
Nincs Pardon koktél bár 1992.
(építész: Bata Tibor)
Budapest VI. Eötvös u.
S7Ä ESSZ be m u tatóte rent 1993. 
Budapest XI. Bartók Béla u. 30. 
Csonka János Múzeum 1993-96. 
(építész: Zsigmond László) 
Veresegyház, Gyermekliget 1994. 
(építész: Zsigmond László)
Budapest Vili. Gyulai Pál u. Irodaház 
1994. (vázlatterv)
(építész: Bata Tibor, Engelmann Tamás) 
Budapest VTTI. Bródy Sándor u. 
Vendégház 1995. (vázlatterv)
(építész: Bata Tibor. Engelmann Tamás) 
Budapest VIII. Baross u. 30.
Fél Ю Jazz Klub 1995-96.
(építész: Bata Tibor)
Budapest V. Zrínyi u. Jazz Klub 1995. 
(eng. terv) (építész: Bata Tibor) 
Budapest V. Váci u. 42.
Phard butik, 1996.
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ANTHONY GALL (1967)
1071 Budapest, Damjanich u. 23.

1985-87 cs 91-92 Quccnsland-i Egyelem 
1992 Disszertáció Kós Károlyról 
1987-93 Önálló és csoportos festészeti 
kiállítások

Szociális lakások, művelődési központ és sportcsarnok; diplomaterv, 1992

1988 London Docklands Development 
Corp., Wapptngand LimehouseAreaTeam 
(műszaki rajzoló)
1989 Magyar Képzőművészeti Főiskola, 
festő szak, (posztgraduális ösztöndíj) 
1991-92 Bnsbanc-i Képzőművészeti
Főiskola (tanársegéd)
1993 M agyar Építészeti Múzeum 
(posztgraduális ösztöndíj)
1994 KVADRUM Építésziroda

MUNKÁK:
M agyargyerűm onosto r, református 
parókia, 1994, épül
Tengőd, m űcm lckjcllcgű parasztház 
helyreállítása csbővítcsc, 1995 
Veresegyház, Bánkútí-Kiss családi ház 
1995, épül
Leányfalu, Dr. Molnár Lajos nyaralója. 
1996
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Tengőd, műemlckjcllegű parasztház helyreállítási és bővítési terve, 1995
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A magyargyerőmonostori refor
mátus parókia terveit 1994-ben ké
szítettem. A megbízó a fiatal refor
mátus lelkész. A terv készítésében 
segítettek a sepsiszentgyörgyi „M” 
stúdió és Olasz Gabriella sepsi
szentgyörgyi építész. Az építési 
engedélyt 1995 tavasszal sikerült 
megszerezni és a munkálatok ta
valy májusban kezdődtek. Bíró 
László sepsiszentgyörgyi építő

mester és csapata négy hónap alatt rendkívüli gyorsan hozták tető 
alá a 350 nm-cs épületet. A munkákban jelentős szerepet vállaltak 
a hívek a kurátorok vezetésével. 1996-ban a befejezési munkák 
folynak, ahogy az anyagi felté-tclck engedik, és várhatóan 1997 
nyarán fejeződnek be.

A parókia enyhén lejtő domboldalon, a falu feletti nagy kert
ben épül. A délnyugati láthatárt képezik a Vlegyásza és a Gyalui 
havasok, elől az 1200 lélekszámú falu lakóházai és az egymásba 
olvadó dombok és kertek. A háztól nyugatra a több, mint 700 éves 
református templom mögé bújik le az alkonyi nap.

A megbízók kérésére a ház egy hivatalos és egy családi felre 
oszlik. így a ház utcai (északi) oldalára került az iroda (é-ny sarok), 
a főbejárat és a hivatalos vendégek szobája (é-k sarok). Akár a fő
bejáraton belépve, akár a kertből jövet a központi hallban találjuk 
magukat. Innen nyílik a ház többi fontosabb helysége, illetve innen 
indul a lépcső. A hallba a fény felülről és a külső szobák ajtóüvegein 
keresztül szórtan érkezik. A hallt körülfogó déli és nyugati (kertre 
néző) helyiségek, sorban a reggeliző, a konyha, az ebédlő, a nappali 
és az iroda, a nap menetét követik a kerten keresztül. így a nap su
garai reggel a reggeliző asztalára, naplementekor a templom mögül 
a irodai íróasztalra esnek. A ház hivatalosabb fele inkább az utcával, 
a faluval közvetlenül és a templommal áll vizuális kapcsolatban, 
míg a másik része inkább a kerttel és a távolban látható kalotaszegi 
tájjal. Fenn az emeleten a tetőből külön-külön kiemelkedő, kertre 
néző hálószobákat és az utcára néző társalgót találjuk.

A ház erre az alaprajzi logikára épül fel. Egy jellegzetes ka
lotaszegi műemlékhez, a templomhoz való közelsége és a helyi 
építőanyag használata meghatározó szerepet töltenek be. Megjele
nésében Kós Károly első publikált terve, az Egy falusi ház székely 
stílusban szintén fontos kapcsolódási pont. Az építőanyagot a ház 
tervezésekor úgy kellett számításba venni, hogy jelentős mennyi
ségű faanyagot sikerült megszerezni azáltal, hogy az egyház néhány 
gépszínt vásárolt olcsón a megbukott helyi TSZ-től, ezeket később 
lebontották és a telekre szállították. Ebből a faanyagból (tölgy és 
fenyő) készült a ház teljes ács- és tetőszerkezete. A szomszédos 
kőbányából délutánonként szekémyi szikladarab érkezett, ami 
nemcsak a látszó kőfelületekre volt elegendő, hanem a maradékból 
jutott a pincefalakra is (kiöntve a betonnal együtt). A tervezés során 
a rossz minőségű, nehezen hozzáférhető román tetőcserép helyett 
in-kább a helyben kapható fazsindely mellett döntöttünk.

Azért készül új parókia Magyargyerőmonostor 180 reformá
tus híve számára, hogy arégi kőépületben vendégház működhessen. 
A falu lelkésze, Kiss Tibor jól tudja hogy a munkahelyteremtés és 
a saját magukon való segítés a fennmaradás egyetlen útja. így több 
éve működik már a falu egyházi kft-je. Van háztartási gép-szerviz 
és autó szerelő műhely, cs megszervezik az asszonyok kézimunká
inak forgalmazását. Eredményként a falusiak többletjövedelemhez, 
esetleg munkahelyhez jutnak, és az egyház is megkeresi a működé
séhez szükséges pénzt. 1994-ben a rendkívül magas templomtor
nyot Biró László építőmester újrazsindelycztc. A következő meg
valósítandó terv a vendégház és étterem létrehozása, ami ellátná a 
falu jelentős idegenforgalmát. Ez állandó munkahelyet jelentene 
két fiatalasszonynak. A régi parókia kertjében már áll egy kétszáz 
eves egysejtű faház, Debreczeni Márton emlékmúzeuma, amelybe 
korabeli lakberendezés kerül. A tárgyak nagy része a falu padlásairól 
kerül végleges helyére. A faház mellé terveznek egy szalmafedelű 
csűrt és kisebb faházakat olyan vendégeknek, akik a faluban szeret
nének pihenni, gyógyulni vagy alkotni. A házak tervezésében, elhe
lyezésében és felépítésében szeretném építész- és, teológushallga
tók és az erdélyi fiatal értelmiség segítségét és közreműködését is 
igénybe venni egy rendszeresen megrendezendő tábor keretében.
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ROBOGÁNY ANDREA
(1965)
1036 Budapest. Árpád fejedelem ú. 58.

1987 Y blM iklós Építőipari Műszaki 
Főiskola

1996 BME Építészmérnöki Kar 
1987-90 Makona Kisszövetkezet 
1990-92 Kupola Építésziroda 
1996 Kvadrum Építésziroda

MUNKÁK:
Balatonkenese, borpinee és nyaraló
1989,
Budapest. L, Hattyúliáz (Nagy Ervin 
munkatársaként) 1990-91, épül 
Kéked, Más-Mozaik Kulturált! Egyesület 
alkotóliáza 1993.
Adony, üzlcthiz. 1994,

Adony, üzielház, 1994 
távlati kép cs alaprajz

Kéked, alkotóház (átalakítás és 
bővítés) 1993
véghomlokzatok, madártávlati kép 
és alaprajz
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BALASSA ENDRE (1966)

Ю64 Budapest, Eötvös u. 26.

1991 Belgrádi Építészeti Egyetem 
1991 K-vadrum Építésziroda 
1992-95 KJCE. Vándoriskola 
1995- К vadrum Építésziroda

MUNKÁK:
Máríabalom, Lakatos ház, 1993.,
Kulcs, üzletek beépítési vázlatterv, 1993. 
Rácalmás, Ravatalozó felújítás, 1993. 
Ond, Ravatalozó felújítás, átalakítás 
(Kovács Gáborral) 1994.
MirUhalom, Raktár és műhelyépület, 
1995., épül
Budapest, Fitness Klub belsőépítészet, 
1995.
Zen ta, Emléktemplom tervpályázat. 
1995.

Máriahalom, Lakatos-ház, 1994

A zentai csata 300. évfordulójára 
épülő cmlcktemplotn vázlatterve, 

1995
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PUSZTAVACS-HERNÁD- ORSZÁGKÉP
-  tanulmányterv -

Az országkép földvárat idéző építménye az M5-ös főúttal 
párhuzamos méreteiben Magyarország 1:1100 léptékű mása. 
A főútra merőleges kicsinyítés aránya 1:2200-as, illetve 
1:3300-szoros. A foldvár így az autópálya haladási irányában 
elnyújtva idézi a Káipát-medence égtájhelyes képét. Az 5-6 
méter magas földsánc gerince 996 méter hosszú, s a töltésen 
spirális alakban körbefutó, Verecke irányából induló sétányt 
méterenként elhelyezett évjelző kövek kísérik. A magyar 
történelem kiemelkedő jelentőségű éveit 1,5-2,5 méteres 
faragott emlékkövek, az eseménytelen éveket 80 cm magas 
faoszlopok jelzik, összesen hat különböző kategóriába 
sorolva.

Az országkép terepalakzatai képletesen modellezik a 
Kárpát-medence geográfiáját; a magasab hegyeket 4-6 méter 
magas, a dombságokat 1-2 méteres töltések karakterizálják. 
A Duna és a Tisza vonalában 4-6 méter széles, mesterséges 
patakmeder épül, a Balaton szökőkútmedence lesz. A főutak 
vonalán futó gyalogutak, sétányok 2-5 méter szélességgel, a 
domborzatot követve változatos burkolattal készülnek.

A megyeközpontok helyán átlagosan 100-120 m2-es, 
kulturális bem utatókra alkalmas, fedett, színes sátrak 
épülnek, amelyek 15-20 m2-nyi zárt installációs térrel vagy

büfével is rendelkeznek. Az alföldi városok színes sátrakkal, 
vesszőből, nádból font vagy deszkapalánkos kerítéssel épül
nek; a hegyvidékiek zöme támfalakkal kerítve, a töltések 
oldalába süllyesztve, ponyvatetővel készül. A pavilonok 
építészeti karakterükkel és anyaghasználatukkal is az adott 
tájegységek táji, történelmi atmoszféráját idézik. Az or
szágkép kertészete az alapelgondolást követve az egyes tájak
ra jellemző növényzettel és térburkolattal lesz kialakítva. A 
foldvár kapuinál helyeztük el az egészségügyi és biztonsági 
létesítményeket: a biztonsági szolgálat helyiségeit, az illem
helyeket, az orvosi ügyeletet és értékmegőrzőket. Ezeket a 
foldsánc bevágásaiból nyílóan a foldtöltés alá rejtjük.

Az Országkép millecentenáriumi emlékhelyként épül, 
ám hosszabb távon a nyugaton egyre divatosabb nyári sza
badidőparkként, szórakoztatóparkként fog működni. Télen 
nem üzemel. Építészeti, gépészeti és kert-közmű-koncepció- 
ját is úgy alakítottuk ki, hogy a park tavasszal (tényleges és 
jelképes értelemben is) mintegy kivirágzik.

Építész tervező: Ekler Dezső, munkatársai: Kovács 
Gábor, Kövér István, Rodolphe Mertens és Rabb Péter. 
Sátorszerkezetek: Majoros Gábor; statika: Kovács István; 
gépészet: Egri István, Thermolux Kft., Multi Gmk.; táj- és 
kertépítészet: Illyés Zsuzsa és Herczeg Ágnes; útépítés: 
Unitef 83 Kft.
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