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Második homoródkarácsonyfalvi kaláka,  
2007. augusztus �� – szeptember �.

Az idei év nyarán folytattuk a Dungó-feredő felújítását. 
A helyi közbirtokosság által kezdeményezett kaláka szer-
vezésében nagy részt vállalt a Dungó Kulturális Egyesület 
és az oklándi Aratás Reménysége Homoródért Alapítvány. 
A falubelieken kívül 15–20 fiatal vett részt a munkában. 
Idén a legfontosabb és legnagyobb kihívást jelentő feladat 
az úgynevezett Dagonyázó, vagy Bivaly-feredő volt. A 
hely iszapban bővelkedik, mert a Feredő dombját egy 
több évezredes iszapvulkán működése hozta létre. Teljes 
területét gazdag, fekete, helyenként szürkés finom 
gyógyiszap borítja. Bárhol leástunk, mindenhol a gyógy-
hatású iszappal találkoztunk. Megépítettünk egy 3 méter 
átmérőjű, hatszögletű medencét, amelybe a gyökerektől 

megtisztított iszapot tettük. Az iszapot a Nap melegén 
szárítva, majd a gyógyvízzel ismét összekeverve vékonyan 
a testünkre kenve használhatjuk. A csurgó gyógyvizét a 
falubeliek ismeretei alapján tereltük össze a gyepszint alá 
helyezett, kavicsokból és favályúkból álló drénrendszer 
segítségével. Víze ivókúrára alkalmas: gyomor-, bél-, máj- 
és epebántalmakra. A száraz iszap lemosása a nagy hoza-
mú forrásra helyezett medencéből kifolyó vízzel történik. 
A víz egészen a Dagonyázóig vezet a vöröses égerfa vályú-
kon keresztül. 
Idén készült el a medence feletti „hídpad”. Azon megpi-
henve a karácsonyfalvi dombok gyönyörű látványa tárul 
elénk. A tűzrakó mellett helyet kapott a több ember számá-
 ra is kényelmes, fedett filagória. A tavaly megépült ivókutat 
lassú tisztulása miatt lábáztatóvá alakítottuk.

Csaba Kinga
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Zamárdi, Krizsanyik család nyaralója, 2004–; 
távlati kép, valamint tetőtéri és földszinti alaprajz

Aszód, Soós család háza, 2006–2008; alaprajz és homlokzatok
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Fent: Aszód, üzletház és lakások terve, építész munkatárs: Robogány 
Andrea, 2005, távlati kép és tetőtéri, valamint emeleti alaprajz.

Lent: Aszód, 40 férőhelyes bölcsőde, építész munkatárs: Szegedi 
Antal, 2005–2007, alaprajz, homlokzati tervek és részlet

Aszód, Budai család háza, 2006–2007, utcai homlokzat.

Zsámbék, Izeli család háza, 2006, távlati kép és alaprajz

Dabas, városközpont, 18 lakásos társasház, építész munkatárs: Ro-
bogány Andrea, Vavrik Ferenc, 2005–2007; a két épületből álló 
együttes egyik felének távlati képe és két homlokzati részlete.
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Budapest, I. Naphegy u. 31. – Orvos lépcső – Lisznyai u. 28. 36 laká-
sos lakóépület, munkatársak: Szegedi Antal, Vavrik Ferenc, 2005–
2008; homlokzatvariációk a Naphegy utca és az Orvos lépcső felől

Az elkövetkezőkben budapesti társasház terveket muta-
tunk be, melyek a Jánosi János által tervezett, Lovag utcai 
ház megépülte után készültek, de egyik sem épült meg és 
nincs is rá esély. A Lisznyai utcai, 36 lakásos társasházat 
három év munka után, Aczél Péter főépítész majd meg-
bízó kemény kompromisszumaival, 6 kikényszerített 
homlokzati- és tömegvariáció-terv után a központi terv-
tanács az építési engedélyezési szinten (jogerős elvi enge-
déllyel) elutasította, az önkormányzat az építési engedélyt 
megtagadta. A másodfokú hatóság az elutasító határozatot 
megszüntette és új eljárásra utasította az önkormányzatot.

Balra: Budapest, V. Molnár utca 35. meglévő épület részbeni bontásával 
(udvari szárny), bővítésével és emelet ráépítésével tervezzett új társasház, 2005 
Fent és lent: Budapest, IV. József Attila utca 31. 37 lakásos társasház, 2004
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