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Kedves táborozók !

Májusban elvittük Sárospatakra az év 
közben kiválasztott hallgatói tervet. 
Ott kiderült, hogy a Makovecz Imre 
által tervezett Árpád Vezér gimnázium 
kertjében kellene építeni egy nyári 
pavilont, amelynek kis átalakítással 
Juhász Balázs nyertes terve pontosan 
megfelel. A kert tervét már korábban 
egy helyi tervezővel az Önkormányzat 
elkészíttette, de Makovecz Imre – a terv 
színvonala miatt – nem járult hozzá, 
hogy megépüljön. A kertre új tervet 
készítettem, felhasználva a Mester egy 
korábbi meditatív térbeli szerkesztését, 
mely egy kockára vetíti azt a térbeli 

spirált, amit a narancshámozáson meg-
ismertetek. A tervet az önkormányzat 
elfogadta, és elhatározta, hogy két 
építményt – nyári pavilont és egy per-
go lasort – megépít, és elkészíti a kert 
burkolatait is. 

Június közepén Juhász Balázs, Ro-
bitschko Davor és Cséplő Attila elké-
szítette a két épület kiviteli terveit, a 
nyári gyakorlaton a hallgatók megraj-
zolták a kert kitűzési terveit. A terveket 
átadtuk a helyi önkormányzati kivite-
lező üzemnek – akik eddig is segítették 
a táborokat –, hogy kalkulálják a költ-
ségeket. Úgy tűnik, a döntés pozitív.

Az önkormányzati üzem meg is kezd-
te a 35×35 méteres terület alagcsöve-
zésének kiépítését és a faanyagok be-
szerzését. Vállalták, hogy az építmé-
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nyek, támfalak alapozását elkészítik, 
úgyhogy úri dolgunk lesz. Jelenleg az 
ütem tervet dolgozzuk ki. 

Ami a létszámot illeti: 26-an jelezte-
tek vissza, tehát ezzel zárjuk a névsort. 
Arra a megállapodásra jutottunk, hogy 
mindenki jöhet a táborba, legfeljebb 
egy kicsit több kivitelezést vállalunk. A 
kivitelezésbe beszáll a helyi szakiskola 
és a gimnázium néhány tanulója, hogy 
mennyi, ez még az ütemtervtől függ.

A munka 23-án kezdődik. A patakiak 
nagy reményekkel várnak Benneteket, 
köszönhetően az előző táboroknak, 
úgyhogy a léc magasan van.

Mindenkinek kellemes nyaralást, 
még augusztus 20. előtt jelentkezünk 
a részletekkel.

Turi Attila, építész

Juhász Balázs  
műegyetemi hallgató terve:

a „pataki csillag”, felülnézet

A „pataki csillag” építése a sárospataki 
Árpád Vezér Gimnázium kertjében.
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Itt és a következő oldalpáron: 
Makovecz Imre szervesépítészetelőadása  

és gyakorlat a Műegyetemen
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