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Most, hogy „kenyerünk javát megettük”, itt az ideje, hogy 
újra írjunk az iroda tevékenységéről, illik tudósítani ma-
gunkról. Úgy gondoljuk, hogy ami az irodánkkal az 
utóbbi években történt, jellemző keresztmetszetét adja a 
szakmának, a mai közállapotoknak. Nem gondoljuk, hogy 
másokkal hasonló dolgok nem fordultak elő, mégis azért 
is írunk magunkról, mert a Kós Károly Egyesülésen belü-
li helyzetünk nem mondható túlzottan kibeszéltnek.

A múlt században(!), amikor szétdarabolódott a Ma-
kona Kisszövetkezet, némi igazodás után mind korban, 
mind szakmai tapasztalatban egymáshoz illő két építész-
asszony – Szentesi Anikó és Kravár Ágnes – megalakítot-
tuk a Paralel Építészirodát. 

Az 1991-ben történt megalakulás után azért nem ment 
minden egyszerűen. A kezdetekhez kellett Makovecz Imre, 
nekünk csak Imre (még szocialista tervezőintézeti kollé-
gánk, főnökünk, barátunk, mesterünk, kicsit idősebb pá-
lyatársunk, Anikó 40 évesen elhunyt építész férjének, Erdei 
Andrásnak legközelebbi barátja) segítsége, ajánlásai, gondos-
kodása. A kezdeti időszakban kevés kivételtől eltekintve 
majdnem minden munkánk megépült, ezekről már beszá-
moltunk korábbi Országépítőkben, kiállítási tablókon, ki-
adványokban. 

Később egyre több, saját magunk által szerzett megren-
delésünk lett, és ezeknek a munkáknak köszönhetően 
önállóan „üzemeltünk” éveken keresztül. Ekkor épültek 
a ferencvárosi középmagas épületek: az Angyal utcában 
kettő, Bakonybélben a meglévő SZOT szálló teljes rekonst-
rukciója, a Rupphegyi úti Idősek Otthona, a Visegrádi 
Kórház rekonstrukciója, az Általános Iskola épülete Agár-
don, a tiszavárkonyi Alkotótelep, hogy a nagyobb munká-
kat említsük, probléma nélkül, jó színvonalon.

Amikről írni szándékozunk, az az utóbbi 7–8 esztendő 
munkái, eseményei, abból is néhány jelentősebb, melyek 
szakmai szempontból és rendhagyó történetük szempont-
jából is közlésre érdemesek.

Budapest, VI. Andrássy út – Rózsa utca sarok, tervpályázat

1999. decemberében elkészült Ferencvárosban az általam 
(Kravár Ágnes) tervezett Sissi szálloda, melynek megnyitó 
ünnepségén még gondtalanul vettem részt, néhány nap 
múlva váratlanul meghalt édesanyám. Az első szülő elvesz-

tése mindenkit sokként ér. A gyászból a munkába mene-
kültem, kivettem az Andrássy út – Rózsa utca sarkán lévő, 
önkormányzati tulajdonú Idősek Otthona átépítéséről 
szóló pályázatott, a Rózsa utcában átépítését is beleértve. 
A tervnek a Repkény nevet adtam, nyitott verandákat tervez-
tem az idős lakóknak a belső udvarra, amit befuttattam 
repkénnyel, hogy a zöldben ülhessenek kinn, a szabadban 
– a város közepén, anélkül, hogy ki kellene menniük az épü-
letből. Gyönyörűség volt a méltóságteljes Andrássy úti 
palotával való foglalkozás, s külön csemege a hatvanas 
években melléépített rémes Rózsa utcai homlokzat átalakí-
tása. Életem egyik legkedvesebb és legkeservesebb terve 
volt ez, amellyel édesanyámat gyászoltam. A terv kiemelt 
megvételt kapott, a zsűriben a kamarai küldött kijelentet-

te, hogy amíg ő ott van, ez az „ódivatú” terv nem lehet a 
győztes. A tervezésben munkatársam volt Tantos Zsófia 
és Tóth Márton. 

Hévíz és Kőszeg

Véletlenszerűen jutottunk ehhez, s ezáltal további nagyon 
nagy munkákhoz 2001-ben. Egyszerű ajánlás révén vettünk 
részt a megrendelő által kiírt házi pályázaton, melyen az 
általunk is nagyra becsült Vadász György is indult. Az 
építtető  a mi tervünket választotta továbbtervezésre, s a 

Pilis Invest-tel való közös munka hosszú évekre lekötötte 
minden erőnket. Az iroda éveken át nagy létszámmal mű-
ködött. Óriási beruházások tervezése, kivitelezése, koráb-
biak épülése mind ezekre az esztendőkre esett. Az iroda 
állandó létszáma folyamatosan magas volt. Jókedvű mű-
helymunka folyt a sok nehézség ellenére, nagyon jó képes-
ségű fiatal építészekkel, vándorokkal, mint Molnár Mihály, 
Bán Zoltán, Benyó Géza és rengeteg külsős bedolgozóval.

Az első nagy munka a hévízi ötcsillagos Thermál szál-
ló és apartman épületek tervezése volt 4,6 hektáros terület-

ELFOGULT SOROK
A pArAlEl ÉPÍTÉSZIRODÁRÓL

Rózsa utcai idősek otthona, belső udvar látványterve

Héviz, Thermál szálló, földszinti alaprajz



� �

Most, hogy „kenyerünk javát megettük”, itt az ideje, hogy 
újra írjunk az iroda tevékenységéről, illik tudósítani ma-
gunkról. Úgy gondoljuk, hogy ami az irodánkkal az 
utóbbi években történt, jellemző keresztmetszetét adja a 
szakmának, a mai közállapotoknak. Nem gondoljuk, hogy 
másokkal hasonló dolgok nem fordultak elő, mégis azért 
is írunk magunkról, mert a Kós Károly Egyesülésen belü-
li helyzetünk nem mondható túlzottan kibeszéltnek.

A múlt században(!), amikor szétdarabolódott a Ma-
kona Kisszövetkezet, némi igazodás után mind korban, 
mind szakmai tapasztalatban egymáshoz illő két építész-
asszony – Szentesi Anikó és Kravár Ágnes – megalakítot-
tuk a Paralel Építészirodát. 

Az 1991-ben történt megalakulás után azért nem ment 
minden egyszerűen. A kezdetekhez kellett Makovecz Imre, 
nekünk csak Imre (még szocialista tervezőintézeti kollé-
gánk, főnökünk, barátunk, mesterünk, kicsit idősebb pá-
lyatársunk, Anikó 40 évesen elhunyt építész férjének, Erdei 
Andrásnak legközelebbi barátja) segítsége, ajánlásai, gondos-
kodása. A kezdeti időszakban kevés kivételtől eltekintve 
majdnem minden munkánk megépült, ezekről már beszá-
moltunk korábbi Országépítőkben, kiállítási tablókon, ki-
adványokban. 

Később egyre több, saját magunk által szerzett megren-
delésünk lett, és ezeknek a munkáknak köszönhetően 
önállóan „üzemeltünk” éveken keresztül. Ekkor épültek 
a ferencvárosi középmagas épületek: az Angyal utcában 
kettő, Bakonybélben a meglévő SZOT szálló teljes rekonst-
rukciója, a Rupphegyi úti Idősek Otthona, a Visegrádi 
Kórház rekonstrukciója, az Általános Iskola épülete Agár-
don, a tiszavárkonyi Alkotótelep, hogy a nagyobb munká-
kat említsük, probléma nélkül, jó színvonalon.

Amikről írni szándékozunk, az az utóbbi 7–8 esztendő 
munkái, eseményei, abból is néhány jelentősebb, melyek 
szakmai szempontból és rendhagyó történetük szempont-
jából is közlésre érdemesek.

Budapest, VI. Andrássy út – Rózsa utca sarok, tervpályázat

1999. decemberében elkészült Ferencvárosban az általam 
(Kravár Ágnes) tervezett Sissi szálloda, melynek megnyitó 
ünnepségén még gondtalanul vettem részt, néhány nap 
múlva váratlanul meghalt édesanyám. Az első szülő elvesz-

tése mindenkit sokként ér. A gyászból a munkába mene-
kültem, kivettem az Andrássy út – Rózsa utca sarkán lévő, 
önkormányzati tulajdonú Idősek Otthona átépítéséről 
szóló pályázatott, a Rózsa utcában átépítését is beleértve. 
A tervnek a Repkény nevet adtam, nyitott verandákat tervez-
tem az idős lakóknak a belső udvarra, amit befuttattam 
repkénnyel, hogy a zöldben ülhessenek kinn, a szabadban 
– a város közepén, anélkül, hogy ki kellene menniük az épü-
letből. Gyönyörűség volt a méltóságteljes Andrássy úti 
palotával való foglalkozás, s külön csemege a hatvanas 
években melléépített rémes Rózsa utcai homlokzat átalakí-
tása. Életem egyik legkedvesebb és legkeservesebb terve 
volt ez, amellyel édesanyámat gyászoltam. A terv kiemelt 
megvételt kapott, a zsűriben a kamarai küldött kijelentet-

te, hogy amíg ő ott van, ez az „ódivatú” terv nem lehet a 
győztes. A tervezésben munkatársam volt Tantos Zsófia 
és Tóth Márton. 

Hévíz és Kőszeg

Véletlenszerűen jutottunk ehhez, s ezáltal további nagyon 
nagy munkákhoz 2001-ben. Egyszerű ajánlás révén vettünk 
részt a megrendelő által kiírt házi pályázaton, melyen az 
általunk is nagyra becsült Vadász György is indult. Az 
építtető  a mi tervünket választotta továbbtervezésre, s a 

Pilis Invest-tel való közös munka hosszú évekre lekötötte 
minden erőnket. Az iroda éveken át nagy létszámmal mű-
ködött. Óriási beruházások tervezése, kivitelezése, koráb-
biak épülése mind ezekre az esztendőkre esett. Az iroda 
állandó létszáma folyamatosan magas volt. Jókedvű mű-
helymunka folyt a sok nehézség ellenére, nagyon jó képes-
ségű fiatal építészekkel, vándorokkal, mint Molnár Mihály, 
Bán Zoltán, Benyó Géza és rengeteg külsős bedolgozóval.

Az első nagy munka a hévízi ötcsillagos Thermál szál-
ló és apartman épületek tervezése volt 4,6 hektáros terület-

ELFOGULT SOROK
A pArAlEl ÉPÍTÉSZIRODÁRÓL

Rózsa utcai idősek otthona, belső udvar látványterve

Héviz, Thermál szálló, földszinti alaprajz



� �

re, a meglévő Rogner szálloda közvetlen szomszédságában. 
Az építtető remek szállodai szakember volt, sőt konstruk-
tív partner is; ami a tervezést illette, minden ötletünket 
támogatta, sőt továbbgondolta. A területen mesterséges 

„kis-hévízi” tavat létesítettünk. A „szárazföldön” állt a szál-
loda, a mesterséges tavon a gyógyászat és a termál meden-
cék. Mindezeket egy köríves, lábakon álló, fedett hídra 
fűztük fel, mely alatt átfut a kert. A vendégek az emeleti, 
üvegezett körfolyosón át közelíthetik meg a különböző 
szállodai részlegeket, a medencéket, a gyógyászatot. A csuk-
lópontokban a folyosó toronyépítményben ágazik el. A 
régi hévízi fürdőéleti hangulatot kívántuk erre utaló épí-
tészeti eszközökkel felidézni. A beruházás az engedélyezési 
tervig jutott el, elakadt a különböző ellenérdekek által szőtt 
hálóban.

Miután a hévízi munka leállt, a beruházónak tovább 
kellett lépnie, eredményt produkálnia. Így folytatódott a 
munkánk a kőszegi beruházás generáltervezésével. Az 
1930-as években épült itt egy neobarokk kastély tiszti 
üdülőnek. A kastélyt gyönyörű park övezi, óriási öreg fák-
kal, tengelyes rávezető úttal. A mögötte fekvő területen 
egy korábbi befektető lakóparkot kezdett építeni, melyet 
a nagyberuházásban gondolkodó Pilis Invest megvett. A 
két terület összevonásával a hévízi tervhez hasonlóan nagy-
vonalú szállodai beruházást kezdtünk tervezni a 3 hektáros 
területre, különleges, ún. thalassoterápiával.

A „neobarokk is barokk” gondolat által vezérelve a 
meglévő főépület bővítését ebben a szellemben terveztük. 
Kétoldalt ölelő karokként rajzoltuk meg az ellipszis alakú 
kis kupolákban végződő új oldalszárnyakat. A kastély elé 
dísztavat terveztünk, nemcsak a látvány miatt, hanem a 
vendégek nyugalmának biztosítására is. A régi épületben 
voltak a szállodai szobák, a kastély egyik oldalán a termál 
és gyógyászati részleg, a másik szárnyban az étterem, a sö-
röző, a pinceborozó és konyhaüzem. Az uszodaszárny 
kialakításához felvettük a kapcsolatot Jankovics Tiborral 
és Rácz Tamással a Forma Építészirodából, akik nagy ta-
pasztalattal rendelkeznek e témakörben, s sikeres együttmű-
ködés jött létre velük az Egyesülésen belül. A kiviteli ter-
veket elkészítettük, sőt a teljes belsőépítészetet is majdnem 
befejeztük, mikor jött a Pilis Invest elleni hadjárat és ezzel 
együtt a teljes csőd. 

A kastély mögötti telken az épületek szerkezetkészen 
álltak, amikor elkezdtük a tervezést. Az etikai kérdések 
elrendezése után mind a 16 épületet rohammunkában 
átterveztük 2–4–6 férőhelyes szállodai apartmanokká, eze-
ken kívül terveztünk a területre egy új 24 lakásos apartman 
épületet, valamint nyári szabadtéri medencét, játszóteret. 
A tervezéssel szinte párhuzamosan folyt a kivitelezés, me-
lyet a Bausystem végzett. A pénzügyi tönkretétel idején a 
hátsó telken megépült apartmanházakban már a függö-
nyöket választottuk ki, a mintalakások berendezve álltak, 

Héviz, Thermál szálló szállodai és gyógyászati épület homlokzatai

a 24 lakásos épület és a medence befejezés előtt voltak. Itt 
vége szakadt a beruházásnak. Hosszú hónapokig egyszerű-
en nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténhet, ennyi 
munka kárba vész, s a területen a majdnem befejezett épü-
leteket tényleg ott hagyják lepusztulni. Csődbiztosok, szak-
értők, őrző- védő cégek vették át a területet. 

Tamási, Vályi Péter Szakképző Iskola

1998-ban Tamási polgármestere az iskola két épülete közöt-
ti területet szerette volna beépíttetni, hogy legyen egy aula, 
mely tornateremként is szolgál. A megvalósult együttes – 
melyben munkatársam volt Patyi György és Molnár Mi-
hály – ennél jóval több: elkészült az aula, új emelet épült 
az oktatási szárnyakon, a fiúkollégiumot bővítettük és ki-
egészítettük étteremmel, konyhával, és egy önálló tornate-
rem is készült, mely városi sportcsarnokként üzemel. 
Összeállt egy több mint egymilliárdos beruházás, melyet 
az Önkormányzat címzett állami támogatásként megpá-
lyázott, s meg is nyert. A munkát mindvégig az iskola 
igazgatójával vittem, akivel azóta is jó a kapcsolatom. A 
beruházás 2000-ben indult, 2002 tavaszán fejeződött be, 
fényes ünnepségen avatta fel Orbán Viktor miniszterelnök 
és Dávid Ibolya igazságügyminiszter. Ősszel pedig megkez-
dődött a több évig húzódó per. 

Ugyanis a bonyolító, a SZÁMÍT Szövetkezet nagyha-
talmú ura, az eredeti terveket a kezdetektől át akarta ter-

veztetni, például a tornacsarnokot könnyűszerkezetesre. 
(Akkor még csak ő tudta, hogy a közbeszerzési eljárást a 
KÉSZ fogja megnyerni.) Erre, s további szakmai inkorrekt-
ségekre nem voltam hajlandó, s ezért a művezetéstől eláll-
tam. (Ilyen volt például a homlokzat pénzszűkére hivat-
kozó egyszerűsítése, bár volt pályázó, aki változatlan mű-
szaki tartalommal belefért volna a keretbe, csak éppen nem 
annak kellett nyernie.) Azaz nem voltam hajlandó a beru-
házó kedvére ugrálni; nem hiúságból, csupán mert úgy 
gondoltam, hogy az adófizetők pénzét arra fordítsuk, 
amire megítélték, ne a magánzsebeket tömjék vele, vagy 
legalábbis ne olyan mértékben, ahogy az körvonalazódni 
látszott. Ez elszabadította az indulatokat, és a lebonyolító 
nem is játszadozott, megmutatta, hogy komoly elégtételt 
vesz per útján. Beperelte a Paralelt, természetesen nem ő 
maga, hanem a piszkos munkát az önkormányzattal végez-
tette el, mondvacsinált okokra hivatkozva rettenetes össze-
get: több, mint 80 milliót követeltek. Az éveken át húzó-
dó pert a felperes legnagyobb elképedésére elvesztette. 
2000-ben elkészült az iskola leánykollégiumának bővítési 
terve is (ami mutatja, hogy az iskola igazgatója mindvégig 
a mi oldalunkon állt, felvéve a harcot saját munkáltatójá-
val, az önkormányzattal is), de azt azóta sem tudják meg-
valósítani, mert vagy nincs ilyen célú pályázat, vagy nem 
ők nyernek, noha az ÁNTSZ több éve bezárással fenyege-
ti az iskolát – a bővítés híján. (Lehet, hogy ez is bosszú?)

Kőszeg, Kastélyszálló bővítése, alaprajz és kerti homlokzat
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re, a meglévő Rogner szálloda közvetlen szomszédságában. 
Az építtető remek szállodai szakember volt, sőt konstruk-
tív partner is; ami a tervezést illette, minden ötletünket 
támogatta, sőt továbbgondolta. A területen mesterséges 

„kis-hévízi” tavat létesítettünk. A „szárazföldön” állt a szál-
loda, a mesterséges tavon a gyógyászat és a termál meden-
cék. Mindezeket egy köríves, lábakon álló, fedett hídra 
fűztük fel, mely alatt átfut a kert. A vendégek az emeleti, 
üvegezett körfolyosón át közelíthetik meg a különböző 
szállodai részlegeket, a medencéket, a gyógyászatot. A csuk-
lópontokban a folyosó toronyépítményben ágazik el. A 
régi hévízi fürdőéleti hangulatot kívántuk erre utaló épí-
tészeti eszközökkel felidézni. A beruházás az engedélyezési 
tervig jutott el, elakadt a különböző ellenérdekek által szőtt 
hálóban.

Miután a hévízi munka leállt, a beruházónak tovább 
kellett lépnie, eredményt produkálnia. Így folytatódott a 
munkánk a kőszegi beruházás generáltervezésével. Az 
1930-as években épült itt egy neobarokk kastély tiszti 
üdülőnek. A kastélyt gyönyörű park övezi, óriási öreg fák-
kal, tengelyes rávezető úttal. A mögötte fekvő területen 
egy korábbi befektető lakóparkot kezdett építeni, melyet 
a nagyberuházásban gondolkodó Pilis Invest megvett. A 
két terület összevonásával a hévízi tervhez hasonlóan nagy-
vonalú szállodai beruházást kezdtünk tervezni a 3 hektáros 
területre, különleges, ún. thalassoterápiával.

A „neobarokk is barokk” gondolat által vezérelve a 
meglévő főépület bővítését ebben a szellemben terveztük. 
Kétoldalt ölelő karokként rajzoltuk meg az ellipszis alakú 
kis kupolákban végződő új oldalszárnyakat. A kastély elé 
dísztavat terveztünk, nemcsak a látvány miatt, hanem a 
vendégek nyugalmának biztosítására is. A régi épületben 
voltak a szállodai szobák, a kastély egyik oldalán a termál 
és gyógyászati részleg, a másik szárnyban az étterem, a sö-
röző, a pinceborozó és konyhaüzem. Az uszodaszárny 
kialakításához felvettük a kapcsolatot Jankovics Tiborral 
és Rácz Tamással a Forma Építészirodából, akik nagy ta-
pasztalattal rendelkeznek e témakörben, s sikeres együttmű-
ködés jött létre velük az Egyesülésen belül. A kiviteli ter-
veket elkészítettük, sőt a teljes belsőépítészetet is majdnem 
befejeztük, mikor jött a Pilis Invest elleni hadjárat és ezzel 
együtt a teljes csőd. 

A kastély mögötti telken az épületek szerkezetkészen 
álltak, amikor elkezdtük a tervezést. Az etikai kérdések 
elrendezése után mind a 16 épületet rohammunkában 
átterveztük 2–4–6 férőhelyes szállodai apartmanokká, eze-
ken kívül terveztünk a területre egy új 24 lakásos apartman 
épületet, valamint nyári szabadtéri medencét, játszóteret. 
A tervezéssel szinte párhuzamosan folyt a kivitelezés, me-
lyet a Bausystem végzett. A pénzügyi tönkretétel idején a 
hátsó telken megépült apartmanházakban már a függö-
nyöket választottuk ki, a mintalakások berendezve álltak, 

Héviz, Thermál szálló szállodai és gyógyászati épület homlokzatai

a 24 lakásos épület és a medence befejezés előtt voltak. Itt 
vége szakadt a beruházásnak. Hosszú hónapokig egyszerű-
en nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténhet, ennyi 
munka kárba vész, s a területen a majdnem befejezett épü-
leteket tényleg ott hagyják lepusztulni. Csődbiztosok, szak-
értők, őrző- védő cégek vették át a területet. 

Tamási, Vályi Péter Szakképző Iskola

1998-ban Tamási polgármestere az iskola két épülete közöt-
ti területet szerette volna beépíttetni, hogy legyen egy aula, 
mely tornateremként is szolgál. A megvalósult együttes – 
melyben munkatársam volt Patyi György és Molnár Mi-
hály – ennél jóval több: elkészült az aula, új emelet épült 
az oktatási szárnyakon, a fiúkollégiumot bővítettük és ki-
egészítettük étteremmel, konyhával, és egy önálló tornate-
rem is készült, mely városi sportcsarnokként üzemel. 
Összeállt egy több mint egymilliárdos beruházás, melyet 
az Önkormányzat címzett állami támogatásként megpá-
lyázott, s meg is nyert. A munkát mindvégig az iskola 
igazgatójával vittem, akivel azóta is jó a kapcsolatom. A 
beruházás 2000-ben indult, 2002 tavaszán fejeződött be, 
fényes ünnepségen avatta fel Orbán Viktor miniszterelnök 
és Dávid Ibolya igazságügyminiszter. Ősszel pedig megkez-
dődött a több évig húzódó per. 

Ugyanis a bonyolító, a SZÁMÍT Szövetkezet nagyha-
talmú ura, az eredeti terveket a kezdetektől át akarta ter-

veztetni, például a tornacsarnokot könnyűszerkezetesre. 
(Akkor még csak ő tudta, hogy a közbeszerzési eljárást a 
KÉSZ fogja megnyerni.) Erre, s további szakmai inkorrekt-
ségekre nem voltam hajlandó, s ezért a művezetéstől eláll-
tam. (Ilyen volt például a homlokzat pénzszűkére hivat-
kozó egyszerűsítése, bár volt pályázó, aki változatlan mű-
szaki tartalommal belefért volna a keretbe, csak éppen nem 
annak kellett nyernie.) Azaz nem voltam hajlandó a beru-
házó kedvére ugrálni; nem hiúságból, csupán mert úgy 
gondoltam, hogy az adófizetők pénzét arra fordítsuk, 
amire megítélték, ne a magánzsebeket tömjék vele, vagy 
legalábbis ne olyan mértékben, ahogy az körvonalazódni 
látszott. Ez elszabadította az indulatokat, és a lebonyolító 
nem is játszadozott, megmutatta, hogy komoly elégtételt 
vesz per útján. Beperelte a Paralelt, természetesen nem ő 
maga, hanem a piszkos munkát az önkormányzattal végez-
tette el, mondvacsinált okokra hivatkozva rettenetes össze-
get: több, mint 80 milliót követeltek. Az éveken át húzó-
dó pert a felperes legnagyobb elképedésére elvesztette. 
2000-ben elkészült az iskola leánykollégiumának bővítési 
terve is (ami mutatja, hogy az iskola igazgatója mindvégig 
a mi oldalunkon állt, felvéve a harcot saját munkáltatójá-
val, az önkormányzattal is), de azt azóta sem tudják meg-
valósítani, mert vagy nincs ilyen célú pályázat, vagy nem 
ők nyernek, noha az ÁNTSZ több éve bezárással fenyege-
ti az iskolát – a bővítés híján. (Lehet, hogy ez is bosszú?)

Kőszeg, Kastélyszálló bővítése, alaprajz és kerti homlokzat
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Ebben az évben az iskolával szemközti területre készült 
egy vázlatterv a felnőtt oktatás épületeire, és egy vendég-
házra. Ezzel szeretné az igazgató olyan komplett oktatási 
intézménnyé fejleszteni az iskolát, amely megfelel az eu-
rópai színvonalnak, az állandó tovább-, illetve átképzési 
igényeknek. Ennek a sorsa is a levegőben lóg egyelőre.

*

Közben apró lépésekben folytatódott a Visegrádi Kórház 
rekonstrukciója. A Balneoterápia, a Szolgáltatóház, s a 
meglévő épületek rekonstrukciója után átterveztük a 
konyha-étterem szárnyat, s bővítettük további férőhelyek-
kel. Ez a feladat kiviteli tervekig jutott, amikor a Fővárosi 
Önkormányzat visszavette a kórháznak már átutalt pénzt, 
s a terv nem valósulhatott meg. Elkezdődött a Kórház 
KHT-vá történő átszervezése, melynek során több embert 
elküldtek, majd ezt is leállították – most várják az egész-
ségügyi reform őket érintő döntéseit. 

Ennyit akartunk elmondani a Paralelről, ahol a nagy 
sürgés-forgás elmúlt, s nagyobb megrendelések hiányában 
Molnár Mihály és Bán Zoltán elment biztosabb megélhe-
tést keresve. Mi kitartunk, sok kisebb, kevésbé reprezen-
tatív munkával fenntartva az irodát, és még mindig opti-
misták vagyunk. Bízunk magunkban, a sok régi megren-
delőben, akik nem felejtettek el minket, csak éppen nekik 
is úgy megy a szekerük, mint a miénk.

Kravár Ágnes és Szentesi Anikó

Jobbra: Tamási, Felnőttoktatási Központ számítógépes modellje; 
lent: a leánykollégium bővítésének számítógépes modellje

Tamási, Vályi Péter Szakképző Iskola, oktatási épület bővítése, fiúkol-
légium, 2000-2002; építészek: Szentesi Anikó és Kravár Ágnes 
munkatársak: Patyi György és Molnár Mihály. Fent: az iskola bejára-
ta; jobbra: a tornaterem homlokzata; lent: az előcsarnok az aula 
mennyezetével és az étterem belső tere.
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