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FÛZÉPÍTÕ ALKOTÓTÁBOR SZOMBATHELYEN

A fûzvesszõ hajlékony, erõs, és legfõképpen élni akar. Ezért
alkalmasolyanönhordószerkezet létrehozására,amely–meg-
felelõgondoskodásmellett–meggyökeresedik,azévekmúltá-
val a vékony vesszõk összenõnek, és az építmény egyre erõ-
sebblesz.Elsõ ízbenSzombathelyen,aKalandváros játszótéren
valósultakmegnagyszabású fûzálmaink.Épülthárom,négy-öt
métermagasságba felnyúló„tüske”árnyékoló,hasonlószerke-
zetûkisebbek, lugas,akicsiknek150mhosszúalagút-labirintus
rendszer, a játszótér tervezett fõbejárata pedig nyitott szájú
sárkányfejetformáz,amiszinténélõfûzkötegekbõláll.Akötegek
két-háromévesvesszõkbõl,erõsdróttalösszefogvakészülnek.
Nyár közepére az egyébként látványos szerkezetek elvesztet-
ték vázszerûségüket, nyár végére méteres hajtásokat hozva
óriásiösszefüggõbokroknaktûntek.Atélközeledtével lombju-
kat levetik, és újra a szerkezet lesz látható.

A játszóteret Vincze Attila és Krieger Orsolya, a fogadó-
épületet Litkei Tamás építész tervezte, a fûzépítmények meg-
valósítását Gróf András vezette.

Herczeg Ágnes – Kesselyák Noémi

A PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA
ÉS AZ ARS TOPIA ALAPÍTVÁNY ALKOTÓTÁBORAI – 2003.

Jobbra és a lap tetején: szombathelyi fûzfaszerkezetek; lent: csíkkozmási
és magyarpolányi fûzépítmények. Szemben: a csíkkozmási kaláka résztve-
või, a budi, valamint csíkkozmási és magyarpolányi fûzkonstrukciók
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TÁJTEREMTÉS – KERTALKOTÁS címen október 10 és no-
vember 28 között a debreceni Benedek Elek Galériában volt
láthatóaPagonyTáj- ésKertépítész Irodakiállítása.
KõszeghyAttilamondtamegnyitóbeszédében:Aligvanhatára
a Pagony-csapat mûködésének. Nélkülük elképzelhetetlen a
KósKárolyEgyesülés.Tudják,hogyalkotásainkhozaszellemi
fogadóközeget ishozzákell formálni.Kapcsolat-nagyhatalom-
máváltakhatalommánianélkül.Azembernormális térérzéke-
lése elbizonytalanodik, ha megtapasztalja: számukra a Föld
termõképessé alakítása fontosabb, mint az, ami éppen terem.
Azépítészeti attrakciók,amelyekegymás fontosságának igazo-
lására egymásra halmozódnak, itt jelentéktelenné válnak, és a
szelídbeavatkozások felfénylenek.

FORRÁSMEGÚJÍTÓ ALKOTÓTÁBOR
MAGYARPOLÁNYBAN

2002-ben a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatánakkeretébenSomlókörnyéki települések–Noszlop,
Magyarpolány, Kislõd, Somlóvásárhely, Somószõlõs, Doba -
összefogtak történeti forrásaik helyreállítása érdekében. A
forrásokkörnyezetébenélõfûzlábakonállóinformációstáblákat
helyeztünk el, két helyszínre pedig élõ fûzépítményeket ter-
veztünk. Magyarpolány és Kislõd között, a Csurgó-kúton el
készült két szerkezet, rõzsefonatos kerítés épült a terület hatá-
ráraazautóval valóbehajtásellen, apatakrahidacskakerült.

III. SZÉKELYFÖLDI FÜRDÕÉPÍTÕ KALÁKA
CSÍKKOZMÁSON

2001-ben Lázárfalván, 2002-ben Tusnádon újjáépített népi
gyógyfürdõk felújításáról, a régiógyógyfürdõ-kultúrájárólmár
beszámoltunkazOrszágépítõben.MostCsíkkozmáspolgármes-
tere keresett meg minket, hogy a falu határában, a Nyerges-
tetõ felévezetõúttólnemmessze, amáraelfeledett, betemetõ-
dött Sószékfürdõtépítsükmeg.Akalákábana falu lakóimellett
aPagony irodamunkatársai, gyakornokai, aKósKárolyEgye-
sülésvándoriskolásai,magyarországiegyetemisták,érdeklõdõk,
kolozsvári és csíkszeredai egyetemi hallgatók vettek részt.

Megvalósultobjektumok: Borvízmedence fedettkabinok-
kal,paddal,fapadozatospihenõtérrel(BertaAttila),pallóút,élõfûz
kápolna (Takács Edvárd, Kesselyák Noémi), filagória asztallal
padokkal (Horváth Balázs), sósvizes medencék, fapadozatos
pihenõtérrel (LászlóViktor), szemetesek,padok, forrásfoglalás
(OffertálerAnita),budi (KriegerOrsolya, SzabóGábor), fürdõ-
jelzõ tábla (JánosiCsaba).Kétkeresztet állítottunk, egycserefa
máriáskeresztetafürdõfelett, segyapostolikeresztetaKápolna-
oldalban,azegykorikiskápolnaoltáránakhelyén.Ittkõvelkirak-
tuk a kápolna alaprajzát (Herezeg Ágnes).

A kaláka idején esténként programokat szerveztünk. A
csíkkozmási templombanKátaiZoltánénekmondókoncertje,
a csûrben reneszánsz muzsika (Öllerer Ágnes és Kinga, Köllõ
Miklós) és táncház volt. Elõadások: Csomád-Bálványos régió
fejlesztési stratégiája (kiállítás), regionalitás (KolumbánGábor);
fenntarthatható térségek (Ertsey Attila); táj-természet-ember
(HerczegÁgnes,BalázsCsaba, JánosiCsaba); vizek ésagyógy-
feredõzés (Takács Edvárd); építészeti értékek és teendõk
(EsztányGyõzõ,TusnádiZsolt,KöllõMiklós).

A fürdõavatásán többmint200emléklapotosztottunkkia
kalákában résztvevõknek.A fürdõ felszentelésével kezdõdött
idénahagyományosCsíkkozmásiNapokrendezvénysorozat.


