ÉPÜLT 2004-BEN
JÁNOSI JÁNOS, AXIS Építésziroda Kft.

Tiszaug, Gyõri István nyaralója

Budapest, II. ker., Felsõzöldmáli út, kétlakásos társasház
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Aszód, meglévõ ravatalozó felújítása és átalakítása

Budakalász, Jász Ottó századfordulós családi házának felújítása, bõvítése

Budapest, XII., Kikerics u., kétlakásos családi ház
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Budakalász, Mályva utca, önkormányzati bérlakások, átalakítás és bõvítés

Budapest, VI. Ker, Lovag u. 8. – Weiner Leó u. 7.
Két utcára nyíló, 72 lakásos társasház
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SZÛCS ENDRE, MÉRMÛ Szövetkezet
A valamikor szinte kizárólag mûemlékhelyreállítással foglalkozó
Mérmû az utolsó másfél évtizedben falusi környezetben – leginkább a Balaton-felvidéken – tervez hagyományõrzõ házakat.
Ennek nem csak új keletû vonzódás az oka, inkább az, hogy
kevés a mûemlékes feladat. Nincs állami pénz helyreállításokra,
és aki a pénzt hozza, hozza magával általában a tervezõt is.
Az egy Fehér megye a kivétel, ahonnan most is gyakran
megkeresnek, ugyanis a múltban több jelentõs emlékkel foglalkoztunk (Soponya, Dég, Iszkaszentgyörgy, Lepsény – kastély,
Székesfehérvár, Hiemer-tömb stb.). Így hívtak meg Válra: egy
középkori templom megmaradt harangtornyából, egy elegáns
klasszicista templomból és az Ürményi család mauzóleumából
álló mûemlékegyüttes helyreállítását végezzük Simon Zoltán
és Balázsik Tamás régészek, valamint Lángi József falképrestaurátor közremûködésével. A dokumentációból a templomhelyreállítás néhány tervlapját mutatjuk be. A finomvonalú klaszszicista díszítõfestést is megörökítõ rajzokat Bárány Tamás és
Andirkó Dénes készítette. A helyreállítás folyik, így a külsõ
felvételeket még nem tudunk mellékelni.
Egy szigligeti házzal az 2004-es Veszprém megye év háza
pályázat fõdíját nyertük. Az épület tulajdonosa és kivitelezõje,
Komáry Tamás azóta a Kós Károly Egyesülés tagja. Az L alakú
parasztház – megõrizve a harántfalakkal egységekre tagolt hagyományos magyar ház alaprajzi struktúráját – jól mûködik a
XXI. sz. elején is. Az egykori szénafeldobó-padlásos kocsiszínt
utánzó pajta a nyári nappali, szekér helyett egy asztallal és egy
többfunkciós, hagyományõrzõ tüzelõberendezéssel. A szénapadlás galéria, ahonnan a tetõtéri szobákat is el tudjuk érni, mulatságok alkalmából remek hely a zenekarnak. Az új épületet –
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szigorú elõírásai miatt pontosan
a régi helyére kellett építenünk, ez pedig a telek alsó negyede.
A rá merõlegesen tervezett pajta szín-szerû kétoldali megnyitásával sikerült a telek felsõ kétharmadát is az együttesbe integrálnunk. A terveket Szûcs Endre és Puskás Katalin készítették.

A Köveskál Kõvágóõrs felõli faluvégét zárja a szintén L
alakú épületünk, Szûcs Endre és Sallós Csaba terve. A tájvédelmi
körzet rétje felé nézõ oromfal az ún. emeletes Balaton-felvidéki
pince-présházak arányait és hangulatát õrzi, az udvari szárny
pedig a tornácos belsõ udvaroknak állít emléket. A parádés
vakolatdíszeket régi munkatársunk, Fábián Gusztáv hímezte.
A Salföld központjában a késõ, ködös õszre elkészült házról
meggyõzõ fotót nem tudunk adni, csak alaprajzát és két homlokzatát közöljük. (terv: Szûcs Endre és Puskás Katalin) A falu kis
terére nézõ házat úgy formáltuk, hogy messzirõl egy mindig ott
állt épület érzetét keltse, csak közelrõl árulkodjék egy-egy sohasemvolt, de lehetett volna gesztussal ma épített voltáról.
Tihany apátság alatti terén felejtették ott ezt a kis házat,
melyet újraépítettünk a maga egyszerû kõfalú, nádtetõs formájában. A pompázatos, Balatonba szakadó belsõ kertben egy a
dunántúli klasszicista udvarházak hangulatát visszaidézõ dór
oszlopos tornáccal körülölelt toldalékot építettünk. (terv: Szûcs
Endre és Bárány Tamás) A ház elõtti kis teret Illyés Zsuzsával és
Scherer Petra vándorral illesztettük a házhoz, rózsalugas kalitkába
becsomagolva Borsos Miklós Primavera címû szobrát. Mikulás
napján adták át, a rózsák még nagyon hiányoznak.
A szõlõhegyekhez sem voltunk hûtlenek. Balatonszepezden egy mûemléki présházhoz toldottunk egy merõleges szárnyat, megkísérelve kielégíteni a már két unokával is gyarapodó,
jóízlésû házigazda megnõtt igényét, és további jó viszonyban
maradni a sokszor nagyon szigorú mûemlékes hatósággal. (terv:
Szûcs Endre, Salamin Pál)
A vándoréveit ideiglenesen félbeszakító Tóth Bernadett
elsõ házát is megörökítettük. Az aszófõi védett Zöldmáli pincesorban megõriztük e szép földpincét, és egy szörnyûséges
faház-gólem helyére terveztük ezt a szerény, hagyományõrzõ
présházat, amelyre végül a Mûemlékfelügyelõség is rábólintott.
A köveskáli Kõvirág étterem-panzió udvarára tüzelõspaddal, és sparherddel kombinált kemencét terveztünk.

Vál, római katolikus templom
helyreállítási terve
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Köveskál, Szabó-ház
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Salföld, Langa-ház

Balatonszepezd, Szabó-ház, felújítás és bõvítés

Tihany, lakóház felújítása és bõvítése
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Aszófõ, présház
Köveskál, udvari kemence

Szigliget, Komáry-ház,
felújítás és bõvítés
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SALAMIN FERENC, AXIS Építésziroda Kft.

Bodrogkeresztúr, Dereszla borház rekonstrukciója – A többszáz
éves pincerendszer és a bejáratoknál lévõ két borház felújítása
az évtizedek alatt rárakódott rétegek lefejtését és a házak
lelkének újbóli felszínre hozását jelentette.
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Budapest I., Mátray u., társasház, homlokzatfelújítás és tetõtérbeépítés,
társtervezõ: Salamin Miklós

Tarcal, Terézia Kert, öltözõépület és úszómedence a Degenfeld kastélyszállóhoz, parkrendezés és kerti támfalak, lépcsõk; kerttervezõ: Pagony
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Budapest XII., háromlakásos lakóépület

ERHARDT GÁBOR
AXIS Építésziroda Kft.

VARGA CSABA
AXIS Építésziroda Kft.

Tök, családi ház

Budapest, III., családi ház, munkatárs: Erhardt Gábor
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BAUSYSTEM Kft.
Budapest, VII., Dohány u. 1/a, Belvárosi Színház – Tervezõ:
Kuknyó Lajos, ARCHITÉMA Kft., belsõépítész: Somlai Tibor
Teljeskörû átépítés és mûemléki rekonstrukció az épület földszinti, és kétszintes pincei részterületein. A Károly körút és
Dohány utca sarkán lévõ, ma 170 lakást, üzleteket, kávéházakat,
éttermeket is magában foglaló épület 1911-12-ben épült, az
érintett részeken eredetileg üzletek és egy varietészínház-étte-

rem mûködött, amit 1938-ban építettek át mozgóképszínházzá.
Broadway, utóbb Filmmúzeum néven vált ismertté; 1998-as
bezárásáig megint régi nevén üzemelt. Az átépítés most zenés,
befogadó-színházi funkció céljára történt. A kisméretû színpad
továbbra is alkalmas mozielõadásokra. A mûemléki védettség
az 1938-as mozibelsõre vonatkozik, így a belsõépítészeti megoldások ennek a korszaknak megfelelõek.
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MAKOVECZ IMRE
Lendva (Lendava), Szlovénia, magyar színház emeleti elõcsarnoka és színházterve. Fotók: Geleta László és Zsitva Tibor
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SÁROS LÁSZLÓ, SÁROS és Társa Építésziroda Bt.
Jászberény, COOP áruház és üzletközpont, második ütem
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KÕSZEGHY ATTILA, KÕSZEGHY Építészet Bt.
Debrecen, Szent Anna utcai lakó- és üzletház
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ERTSEY ATTILA, KÖR Építész Kft.

Egy Római-parti családi házat terveztünk át, udvari szárnnyal
bõvítve, tetõtérbeépítéssel. Az építtetõ házaspár nagyra értékeli
Frank Lloyd Wright építészetét, s ez tõlünk sem áll távol, ezért
az épületet igyekeztünk e szellemben átformálni. Ez jelentette

egyfelõl a földszinti meglévõ cellás terek felnyitását és kibõvítését, másrészt a lebegõ, dinamikus tetõszerkezetet és egyéb
részleteket, amelyekk a hagyományos rendszerû épületbõl új,
eleven életteret teremtettek. Munkatárs: Molnár László vándor.

GERENCSÉR JUDIT, MAKONA Kft.

Családi házak – jobbra, fent: Páty, lent: Zoborhegy; balra, fent:
Dunakeszi. Vavrik-ház; lent: Budapest, Kölcsey utca
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CSERNYUS LÕRINC
TRISKELL Kft.

TURI ATTILA
TRISKELL Kft.

Itt, és a szemközti oldalon:
Budakalász, tóparti lakótelep,
második és harmadik
ütem részletei

Fent: Csenger, általános iskola bõvítése; lent: Páty, családi ház

SIKLÓSI JÓZSEF
TRISKELL Kft.
Gádoros, buszvégállomás
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Budakalász, Gerinc út, családi ház

KRIZSÁN ANDRÁS, KÖR Építész Stúdió Kft.
Budapest, Evangélikus Hittudományi Fõiskola új épületszárnya
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PAGONY Táj- és Kertépítész Kft.

Budapest, József Attila útja, villakert, tervezõ: Vincze Attila
A kert alapját a ház mellett megtartott fenyõk és egy nagyon
öreg, fává nõtt galagonya adja. A támfalak sóskúti homok-

kõbõl készültek szárazon rakva. A kövek a kézzel mozgathatóság határán vannak. A növényültetés fele készült el. A
házat Váncza László építész tervezte.

Nyíregyháza, Timpex lovasközpont, panzió, szabadidõ- és
sportpark, terv: Herczeg Ágnes, Takács Edvárd, Bucskó Balázs
Évek óta dolgozunk a Tárbály családnak, akik családi vállalkozásban fejlesztik birtokukat. Az új épületeket Ekler Dezsõ
tervezte (családi ház, panzió). A kertek – családi ház, sportudvar,

lovaglópálya, lóbemutató, játszótér, a panzió kertje, teraszai,
birtok bevezetõ sétánya, s ezek berendezési tárgyai (padok,
pergolák, grillezõk, világítótestek) – terveink szerint készülnek.
Példás együttmûködés alakult ki a megbízóval. A tervek értése
és pontos kivitelezése jellemzi a munkát.
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Visegrád, Áprily Lajos általános iskola, tervezõ: Takács Edvárd
Az iskolaudvar sokáig poros, esõben sáros, zöldfelület nélküli
udvar volt. Berendezési tárgyai – ülõfelület, játszószerek,
sporteszközök alig voltak. A burkolatok nem feleltek meg az
iskolai funkcióknak. Figyelembe vettük a helyi adottságokat,
iskolakertbe ültethetõ növényeket alkalmaztunk. A felújított
Rév utca hangulata, a mûemléki iskolaépület és a tornaterem
épülete közé helyeztük a kertet. A palánkok és labdaháló
kialakításánál a középkori Visegrád hangulatához és Makovecz
Imre tornaterméhez igazodtunk. Elsõ ütemben a sportpálya és
közvetlen környezete készült el.
A kert nagyon kicsi, de jó beosztással öt nagyobb
területrészre, funkciójában elkülöníthetõ udvarra osztható.
A dísztér az iskola két épülete között található. A fõbejáraton
bejövõket raszteres burkolat fogadja, amely telített tölgyfagerenda keretbõl és tagoló gerendákból áll. A közök kiskockakõvel
és fagyálló téglával vannak szárazon kirakva. A zsibongó felé és
a sportpályákhoz lépcsõn ill. mozgássérült rámpán juthatunk

le. Dunabogdányi hasított kõbõl készültek a falak, az oldalfalakba
világítótestek lesznek beépítve.
A zsibongó burkolata szárazon rakott kiskockakõ, amely
akáckorongos burkolaton keresztül megy át a játszótéri gyepfelületbe. A sportpályától labdavetõ palánk választja el amelyre
illatos kúszónövényeket futtatunk. Rönkfapadok kerültek elhelyezésre az újonnan ültetett kislevelû hársak alá.
A sportpálya aszfalttal fedett területét labdaháló, palánk és
nézõtérként szolgáló ülõtámfal veszi körbe.
A játszótér játékszerei gyepben vagy szükség esetén ütésálló fakéreg burkolatban állnak. A gyakori megközelítések irányából gyepfugás akáckorong burkolat sávok vezetnek hozzá.
Tankert. A félig zárt udvart pergola fogja közre, amelyre
kúszónövények futnak fel. A kerékpártárolótól palánksor választja el, így védett belsõ udvar hangulatát kelti. A bejáratnál
levõ sziklák különbözõ kõzeteket mutatnak be. A középpontban ivókút került elhelyezésre. A terület szabadtéri tanteremként
is szolgálhat körben elhelyezett padsoraival.

Fõvárosi Állat- és Növénykert, függõhíd, tervezõk: Buella Mónika,
Vincze Attila táj- és kertépítész, munkatársak: Mike Anna,
Csunderlik Nóra, Thurnay Dorottya

Tihany, Bencés Apátság és templom elõtti tér, tervezõ: Herczeg
Ágnes, Takács Edvárd. A több éve tartó kertépítészeti munka
2005. évi állomása az eredeti terepszintek visszarendezése.
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Veszprém HM lakópark, Terv: Herczeg Ágnes, Takács Edvárd
Zobor András építészmûhelye kért minket, hogy a honvédség
számára a Veszprém, Kádártai út melletti sziklagyepes, egykori
honvédségi gyakorlóterületen épülõ tiszti lakásokhoz készítsük
el a kertépítészeti terveket. A nagy forgalmú 82-es úttal szomszédos területre zajvédõ fal helyett az alapokból kikerülõ zajvédõ dombot javasoltunk sûrû beültetéssel. Az épületek környékén intenzívebb kertrészeket terveztünk, a terület nagy részén
a táji adottságoknak megfelelõ társulásokat. A csapadékvizet
tókákban helyeztük el, amelyeket vizes élõhellyé alakítottunk.
Természetes anyagokat és egyedi tervezésû berendezési tárgyakat terveztünk. Az Ilona Malom Mûhely készítette el a fa
játszószereket, a kert kivitelezését a Gergely Bt. végezte.
Visegrád, Rév utca felújítása, tervezõ: Herczeg Ágnes, Takács
Edvárd. Visegrád történelmi városmagjának arculattervét, ezen
belül a Rév utca kiviteli tervét készítettük el a város megbízásából. A Dunától a templomig húzódó szakaszon az elektromos
vezetékek cseréjére került sor, ami burkolatbontással járt. Mártonffy Gábor fõépítész kezdeményezte, hogy az aszfaltburkolat
helyreállítására szánt összeg megtoldásával újuljon meg a
település egyik legjelentõsebb utcája. Terveink nagy vitát
kavartak, mert a tájnak megfelelõ, s az építési hagyományt,
történelmi hangulatot alátámasztó kockakõburkolatot, egyedi
tervezésû berendezési tárgyakat terveztünk. Az utcára a beteg,
csonkolt és vegyes korú és fajú fasor helyett díszkörte fasort
ültettünk. Visegrádon írásbeli emlékeink szerint királyi, nemesi
és egyházi gyümölcsösök voltak. Itt létesültek Zsigmond középkori, majd Mátyás reneszánsz kertjei, amelyek az egyetemes
kertmûvészet jelentõs alkotásai voltak.
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