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PÁSZTOR BÉLA 75 éves
Szinte egyedülálló módon, 1968  óta 
Veresegyház vezetője. Az elmúlt 20 év 
alatt megvalósult fejlesztések nyomán 
a 4 500 lelkes falu 16 500 lakosú kisvá-
ros lett. Tanácselnökként, majd polgár-
mesterként is a településért dolgozott, 
dolgozik. A 45 évnyi munka ered-
ménye magáért beszél. Az Ország-
építő köszönti a 75 éves Polgármester 
urat. Sok erővel, hittel és jókedvvel 
végzett munkát kívánunk neki!

RÁCZ TAMÁS 50 éves
Barátai és tisztelői, valamint huszárok 
részvételével 2013. február 8-án tartot-
ták Rácz Tamás kiállítással egybekö-
tött születésnapi köszöntését Keszt-
helyen, a Balaton Színház kiállító ter-
mében. A tárlatot, melyen az építész 
munkái voltak láthatók, Jankovics Ti-
bor és Salamin Ferenc nyitották meg.

HÍREK

NEM FÉLÜNK 
A FARKASTÓL!
Szalmaépítő-képzés Teskándon

Ma már nem csak a téglára mondhat-
juk, hogy teljes értékű építőanyag, 
számos alternatív megoldás létezik, 
me lyekkel a téglát és a hungarocell 
hőszigetelést kiváltva korszerű, időt-
álló házat építhetünk. Az alternatív 
megoldások egyre nagyobb jelentő-
ségűek, hiszen a változó gaz dasági 
lehetőségek, és a jövőnkről való fele-
lős gondolkodás igénye kény szerítő 
erővel bír. Idén február utolsó hétvé-
géjén Teskándon tar tott a Kemencés 
házban szalmabála-építő kép zést a 
nyíregyházi Energia és Környe zet Ala-
pítvány. Zalatnay László, Ilyés Tímea 
és Révész Márton a szalmabála-házak 
építéséről tartott előadást. Révész 
Márton saját tapasztalatait, ötletes 
megoldásait mutatta be. A jogszabá-
lyok ma már lehetővé teszik a szal ma-
bála építőanyagként való felhaszná-
lását. Az épület formájának, mé reté-
nek a tervező fan táziája szab csu pán 
határt. A szalmabálát kitöltő szerke-
zetként használjuk, a tartószerkezet 
faváz, ipari épületeknél acélváz, amely 
hordja a födém és a tető terheit. Kül-

földön elfogadott a Nebraska típusú 
önhordó szerkezet, ahol a szalmabá-
lák teherhordó szerepet is betöltenek. 
Kiváló a hőszigetelő képessége, hasz-
nálhatjuk meg lévő házak szigetelésé-
re a fal külső síkján falazva majd sárral 
letapasztva, vagy a padláson. A kivite-
lezésnél és a tervezésnél mindenképp 
szakember segítségét kell kérni, hi-
szen a szalma érzékeny anyag, a hibák 
később komoly gondot okozhatnak. 
Magyarországon szinte mindenhol 
ideális a talaj a vályogépítéshez. A 
szalmabálák rakását, a fal tömítését, a 
vályog keverését és tapasztását kalá-
kában célszerű végezni. A közös mun-
ka, az együtt megélt nehézség neme-
síti át az izzadságot szeretetté, egy 
másfajta építő téglává. A körültekintő 
anyag és építési mód megválasztásá-
val, a meglévő épü  letek felelős korsze-
rűsítésével, szigetelésével, a hozzá-
adott élő munka értékével és a felada-
tok, munkafázisok gondos megterve-
zésével terelhetjük mindennapjainkat 
a fenntarthatóság irányába.

Kozma Zsuzsanna

KÓS KÁROLY VILÁGA 
A Budapest Főváros Levéltárban 2012. 
november 9. és 2013. március 31. között 
tekinthették meg az érdeklődők Nap-
keletről jöttem, nagy palotás rakott vá-
rosba kerültem. Kós Károly világa, 1912 
című vándorkiállítást. A nagyszabású 
tárlat Kós Károly építészeti pályájának 
első hét évét és annak előzményeit; 
családi, baráti, és kollegiális kapcsola-
tait, mint alkotói hátteret; valamint 
szű kebb és tágabb hazáját mutatja be, 
vagyis mindazt, ami formálta alkotói 
egyéniségét. A kiállítás alapanyagát a 
budapesti Állatkert és a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeum kevésbé 
ismert, részben eddig be nem muta-
tott dokumentumai képezték. Buda-
pest Főváros Levéltára és a Székely 
Nemzeti Múzeum közös tárlatát An-
thony Gall és Fabó Beáta rendezte.

Europa Nostra-díj • 2013 

MÉRMŰ STÚDIÓ
A Mérmű Stúdió Dr. Szűcs Endre és 
Tóth Péter Pro Achitectura-díjas építé-
szek által tervezett és koordinált mun-
kája, az alsóbogáti Festetich-kastély 
felújítása elnyerte az Európai Unió 
leg rangosabb, műemlékfelújításokat 
díjazó elismerését. A felhívásra közel 
200 pályázat érkezett, a harminc díja-
zott közé 2009-óta első ízben került be 
magyar pályázó. Az ünnepélyes díját-
adóra   2013. június 16-án kerül sor 
Athén ben, az esemény fővédnöke 
Karolos Papoulias, a Görög Köztársa-
ság elnöke.  A díjakat Placido Domin-
go világhírű operaénekes, az Europa 
Nostra szervezet elnöke adja át. A dí-
jazottaknak gratulálunk!

30 ÉVES 
A MŰVELŐDÉS HÁZA

2013. március 22-én  kiállítással és gá-
laműsorral ünnepelték Sárospatakon 
a Makovecz Imre tervei alapján meg-
valósult Művelődési Ház megnyitásá-
nak 30. évfordulóját. A megjelenteket 
Balog Zoltán miniszter úr köszöntötte. 
A Makovecz Imre templomai, valamint 
a Makovecz Imre és Sárospatak című 
kiállítást Pozsgay Imre nyitotta meg, a 
tárlat anyagát a Makovecz Imre Ala-
pítvány biztosította. Március 23-án 
szak mai szimpóziumot rendeztek A 
Makovecz épületek közösségszervező 
ereje címmel. Az intézmény új üveg 
előteteje Csertő Lajos üvegművész 
munkája.  A térburkolat Rudolf Mihály 
és Kovács Ágnes tervei alapján újul 
meg. Folyóiratunkban a munkálatok 
befejezése után hosszabb írást szente-
lünk az épületnek és környezetének.

„A” FÜZES

Itt ülünk Csetével, Csete Ildikóval, 
Jankoviccsal, Oltaival, Dévényivel és 
sok volt kollégáddal. Borozgatunk. 
Néhányan pálinkát is iszunk, Csete és 
Jankovics Jägert. Eszegetünk is egy 
kicsit. Nem vagyunk szomorúak, de 
jókedvünk sincs. Megéltünk már ilyet, 
fogunk is még, nem egyet, nem kettőt.

Másfél órája jöttünk el a temetőből 
ide a Kék Abbáziába, amit te terveztél. 
Keszthelyen vagyunk, Jankovics és én 
itt lakunk, a többiek erre az egyszeri, 
mindannyiunkat megrendítő ese-
ményre jöttek. (Magam csak két hó-
nap múlva hiszem el, hogy ez így lett, 
így van, így is marad. A temetőben és 
az étteremben, akkor, még nem…)

Most készült el a Fő tér, amit Tónival 
kezdtünk el tervezni 2007-ben, újból, 
sokadszorra a Forma életében, többek 
mellett és után, talán helyett is. Sok 
terv született erre a térre. Egyet Tóni is 
csinált. Az ő ötletei is benne vannak 
abban, ami megvalósult, de már nél-
küle vittük végig ezt az egészet, ami 
most, hogy elkészült, nem is látszik 
olyan nagy küzdelemnek, mint ami-
lyen valójában volt. Csak egy tér, egy 
Fő tér – életem (szigorúan szakmai 
szempontból tekintve) eddigi egyik 
legszebb időszaka ez – 2007-től 2012-

ig. A munka nagy része és a befejezés 
is nélküle zajlott. Fotózták a teret a 
megnyitóra készült könyv számára 
fentről is. Onnan, ahonnan Tóni is fi-
gyeli. Így lett ez, így volt elrendelve, ne 
szépítsük.

Szeretnék egy munkát Tónival 
együtt megcsinálni. – mondtam Jan-
kovicsnak 2007 nyarán. Addig csak a 
keszthelyi Helikon hotel homlokzatá-
nak felújításán dolgoztunk közösen. 
Indul a hotel Bradet rekonstrukciója 
Szovátán ősszel. Ki is megyünk augusz-
tusban. De! Megy a Balaton Village 
tervezése – orosz munka – annak pe-
dig én vagyok a vezető tervezője. Ér-
dekes, feszes, gyötrelmes – azaz izgal-
mas feladat. Melyiket válasszam? 
Har mincöt éves vagyok, még nem 
építész… Hát, persze, hogy az önállót! 
A Bradet megy Tónival és a többiekkel. 
Döcögve. Az oroszokkal meg küzdök 
én – Jankovics támogatásával. Lehet, 
hogy rossz utat választottam, azaz 
elkéstem – fordul meg a fejemben. 
Igen, elkéstem, válik egyre bizonyo-
sabbá. Előbb kellett volna kiszedni 
belőle, eltanulni tőle, „kiszipolyozni” őt. 
Mire vége a két munkának, addigra a 
további lehetőségeknek is vége. Bele 
lehet ebbe törődni. Bele kell ebbe 
törődni.

Hiszen Tóni nem is látta a házunkat, 
amit magunknak építettünk a párom-
mal – döbbentem rá nemrég. Egy 
családi tragédia miatt nem tudtak el-
jönni feleségével, Ágival akkor, 2006-
ban. Azóta sem hívtuk őket… De már 
csak Ági jöhet el. Majd hívom! Így is 
lesz! „Fentről milyen az otthonunk 
szakmai szemmel, vagy csak úgy, Tóni? 
Majd megválaszolod, ne siess.” Nagy-
mamámat is kérdezhetem erről, bár 
őt, mint laikust. Nem volt nálunk egyi-
kőjük sem…

Őrizzetek bennünket, vigyázzatok 
ránk, kérlek benneteket! Most már 
hármunkra kell figyelnetek a magya-
rok Öregistene mellett, vele!

Kurucz Szabolcs 
építész, Forma Tervezőiroda

„Nemcsak épületekben gondolkodtam, 
hanem a bennünket körülölelő  teljes 

természeti és épített környezettel  
számoltam.” • „Minden település élő 

szövet:  ha egy, a környezetével feleselő 
házat erőszakosan beépítenek,  ez a 
szövet szétszakad,  a sérülés nyomai 
pedig  hosszú ideig megmaradnak.”

 

Novák István számtalan megépült 
köz épülete mellett főépítészi munkás-
sága révén vívott ki magának tisztele-
tet és elismerést. Szarvas város főépíté-
szi feladatait 1987-től, Szegedét 1995-
től látta el. Szegeden végzett munká-
ja eredményeképp a város 2004-ben 
Europa Nostra díjat kapott. Makó vá-
ros főépítészeként tevékenykedett 
2001-től, ahol elvarázsolta őt a polgá-
rosuló paraszti építészet. Makó arcu-
latának megváltozásához az ő munká-
ja is nagyban hozzájárult. A városban 
tizen két nagyszerű középület valósult 
meg Makovecz Imre és tanítványai 
tervezésében, köztük a Mester legna-
gyobb munkája, a Hagy matikum. Az 
Ország építő szerkesztősége főhajtás-
sal búcsúzik a 75 éves Novák Istvántól.

Kuli László

Elhunyt NOVÁK ISTVÁN 
Ybl- és Prima Primissima-díjas építész, 
főépítész
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nak felújításán dolgoztunk közösen. 
Indul a hotel Bradet rekonstrukciója 
Szovátán ősszel. Ki is megyünk augusz-
tusban. De! Megy a Balaton Village 
tervezése – orosz munka – annak pe-
dig én vagyok a vezető tervezője. Ér-
dekes, feszes, gyötrelmes – azaz izgal-
mas feladat. Melyiket válasszam? 
Har mincöt éves vagyok, még nem 
építész… Hát, persze, hogy az önállót! 
A Bradet megy Tónival és a többiekkel. 
Döcögve. Az oroszokkal meg küzdök 
én – Jankovics támogatásával. Lehet, 
hogy rossz utat választottam, azaz 
elkéstem – fordul meg a fejemben. 
Igen, elkéstem, válik egyre bizonyo-
sabbá. Előbb kellett volna kiszedni 
belőle, eltanulni tőle, „kiszipolyozni” őt. 
Mire vége a két munkának, addigra a 
további lehetőségeknek is vége. Bele 
lehet ebbe törődni. Bele kell ebbe 
törődni.

Hiszen Tóni nem is látta a házunkat, 
amit magunknak építettünk a párom-
mal – döbbentem rá nemrég. Egy 
családi tragédia miatt nem tudtak el-
jönni feleségével, Ágival akkor, 2006-
ban. Azóta sem hívtuk őket… De már 
csak Ági jöhet el. Majd hívom! Így is 
lesz! „Fentről milyen az otthonunk 
szakmai szemmel, vagy csak úgy, Tóni? 
Majd megválaszolod, ne siess.” Nagy-
mamámat is kérdezhetem erről, bár 
őt, mint laikust. Nem volt nálunk egyi-
kőjük sem…

Őrizzetek bennünket, vigyázzatok 
ránk, kérlek benneteket! Most már 
hármunkra kell figyelnetek a magya-
rok Öregistene mellett, vele!

Kurucz Szabolcs 
építész, Forma Tervezőiroda

„Nemcsak épületekben gondolkodtam, 
hanem a bennünket körülölelő  teljes 

természeti és épített környezettel  
számoltam.” • „Minden település élő 

szövet:  ha egy, a környezetével feleselő 
házat erőszakosan beépítenek,  ez a 
szövet szétszakad,  a sérülés nyomai 
pedig  hosszú ideig megmaradnak.”

 

Novák István számtalan megépült 
köz épülete mellett főépítészi munkás-
sága révén vívott ki magának tisztele-
tet és elismerést. Szarvas város főépíté-
szi feladatait 1987-től, Szegedét 1995-
től látta el. Szegeden végzett munká-
ja eredményeképp a város 2004-ben 
Europa Nostra díjat kapott. Makó vá-
ros főépítészeként tevékenykedett 
2001-től, ahol elvarázsolta őt a polgá-
rosuló paraszti építészet. Makó arcu-
latának megváltozásához az ő munká-
ja is nagyban hozzájárult. A városban 
tizen két nagyszerű középület valósult 
meg Makovecz Imre és tanítványai 
tervezésében, köztük a Mester legna-
gyobb munkája, a Hagy matikum. Az 
Ország építő szerkesztősége főhajtás-
sal búcsúzik a 75 éves Novák Istvántól.

Kuli László

Elhunyt NOVÁK ISTVÁN 
Ybl- és Prima Primissima-díjas építész, 
főépítész
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