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Apám halála óta vagyok a Makona Terve-
zőiroda ügyvezető igazgatója. Még csak 
azt sem mondhatom, hogy jobb híján, hi-
szen erre a feladatra, nálam jobb és alkal-
masabb is akadna épp elég. Mindenesetre 
így alakult, s hogy így alakult, ma már csak 
azért bánom, mert ha a dolgok úgy men-
nének, ahogy menniük kellene, akkor Ma-
kovecz Imre lenne a Makona ügyvezető 
igazgatója, én pedig most is csak néha 
térnék be a Kecske utcai házba, hogy épp 
erre jártam, beszélgessünk egy kicsit. Ő 
ingerült lenne, a telefon folyton csöngene 

az asztalon, és én megint egyszer belátnám, 
hogy ilyenkor, dologidőben kár idejönnöm, 
hiszen csak feltartom, beszélgetni meg 
úgysem tudunk. Majd otthon.

Ma sem szívesen megyek be abba a ki-
ürült szobába. Ha az irodában vagyok, a 
külső helyiségben ülök le inkább, ahol a 
munka folyik. Ott van Jutka, Judit, Dia és 
And rás, és ott van a kávéfőző. Ülök, és érzé-
ke lek egy számomra idegen, sokszor nyug-
ta la nító világot, egy folyamatot, amiben 
apám otthon volt, én pedig csak értem. Vagy 
még csak nem is értem. Aláírom, amit kell; 

igent mondok, máskor meg nemet; indít-
ványozok, kérdezek, egyetértek vagy ellen-
zek – de hogy igazgatnék? Apám igazgat 
itt; ugyanúgy jelen van, mint régen, csak 
már nemigen csöng az asztalon az a tele-
fon, és nincs cigarettaszag.

Beszélgetünk, nevetünk, süteményt ho-
zunk egymásnak, dolgozunk – mert még 
munka is akad; egyesek szerint segít ben -
nünket a legfelsőbb Lény, akit tisztelünk. 
Szóval működik az iroda. És üres szívvel me-
gyek haza innen minden alkalommal. 

Makovecz Benjamin

MAKONA ÉPÍTÉSZIRODA

Makovecz Imre 1983-ban alapította harmadmagával a Makona 
Tervező Kisszövetkezetet, amely 1990-től önálló tervezőirodák szö-
vetségeként működött tovább,  amelyben a Mester saját, Makona 
nevű műtermet vezetett. Halálát követően grafikus-műfordító fia, 
Makovecz Benjamin vette át az iroda vezetését. Összeállításunkban 

bemutatjuk a műterem közelmúltját, a Mester állandó munkatársát 
és az iroda jelenlegi tagját, az Ybl-díjas Gerencsér Juditot, valamint 
Várlaki Erzsébetet, aki 50 évet töltött Makovecz Imre mellett szerkesz-
tőként. A makói bölcsőde az építész egyik utolsó munkája, a bemuta-
tott kápolna az általa készített vázlattervek alapján megépítésre vár.

MENNYBEMENETEL-TEMPLOM

A Rákoscsabai Református Egyházközség 
és a Rákoskerti Templom Alapítvány 2009-
ben bízta meg Makovecz Imrét a templom 
tervezésével. 2011 májusában készült el a 
végleges vázlatterv. Az eredetileg ökumeni-
kus Mennybemenetel-templom felépíté-
sében a katolikus egyház végül nem kívánt 
részt ven ni, ezért a történelmi egyházakkal 
történt egyeztetés után a Rákoscsabai Re-
formátus Egyházközség vállalta a feladatot. 
Ugyanezen év augusztusában a református 
püspökség jóváhagyta a terveket, s hozzá-
járult az engedélyezési dokumentáció 
meg rendeléséhez. Makovecz Imre annak 
tudatában távozott közülünk, hogy a temp-
lom továbbtervezése, megvalósítása folyta-
tódhat. Így készült el az engedélyezési terv 
2012 tavaszán, majd 2013-ban az I. ütem 
(pin ceszinti urnatemető) kiviteli terve.

Rákos kerten soha nem volt, és ma sincs 
temp lom. A tervezési helyszín családi há zas 
öve zetben, egy dombtetőn található, a Liszt 
Ferenc Repülőtér szomszédságában. A váz-
latterv készítésével szinkronban történt 
meg a szabályozási tervek módosítása, ami 
lehetővé tette a mintegy 900 m2 alap terü-
letű épület elhelyezését.

A saroktelken központilag elhelyezkedő 
épület fő hossztengelye ÉNy–DK irányú.

A templom három egységre osztható. A 
pinceszinten található az urnatemető, mely 
kihasználva a terepviszonyokat, önálló be-
járattal is rendelkezik. A földszinten helyez-
kedik el a kupolás templomtér, ehhez ön-
álló karéjként csat lakozik a lelkészi hivatal 
és lakás, valamint egy közösségi terem.

A templom egy ben a repülőszerencsét-
lenségekben elhunyt áldozatok emlékhe-
lye. A mintegy 37 m magas toronyba a je-
lenleg is a telken található átjátszóantennák 
kerülnek, ami építészeti és műszaki szem-
pontból is befolyásolja kialakítását.

Finanszírozás hiányában a II. ütem (felszín 
feletti épületrészek) kiviteli terve várat ma-
gára. A Rákoscsabai Református Egyházköz-
ség a Makovecz-életmű gondozásáról ki-
hirdetett kormányhatározat értelmében az 
állam támogatásában bízik, hogy Makovecz 
Imre egyetlen jogerős építési engedéllyel 
bíró fővárosi temploma megépülhessen.

Generáltervező: Makona Kft. • vázlatterv: 
Makovecz Imre • építési engedélyezési és 
ki viteli tervek: Cservenyák Eszter Ilka • felelős 
konzulens építész tervező, urnafalak kiviteli 
terve: Szente-Vargáné Gerencsér Judit • 
látványtervek: Tóth Márton • tartószerkezet: 
Donáczi Péter • épületgépészet: Cservenyák 
Gábor • elektromosság: Kucskár Mihály 
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ÚJVÁROSI BÖLCSŐDE, MAKÓ

Makovecz Imre utolsó tervezési munkái közé tartozik a makói 
Búza utcai bölcsőde, amelyet 2011-ben adtak át. 

Makó Város Képviselőtestülete szeretett volna egy korszerű, 
nemcsak funkciójában kielégítő, de magas szellemi tartalommal 
bíró intézményt építeni a legkisebbek szá mára, ezért  2008-ban 
felkérték Makovecz Imrét, hogy készítsen tervet, majd a sikeres 
pályázat megadta a lehetőséget az épület megvalósítására. 
Helyszínként a kertvárosias környezetben álló, a két újvárosi 
templom közelében lévő területet jelölték ki, ame lyen egy igen 
rossz állapotú szociális foglalkoztató állt. Az új, negyven férőhe-
lyes, négy csoportnak otthont adó épület alapterülete közel ezer 
négyzetméter, amely az igényeknek megfelelően a jövőben 
további negyven férőhelyes épületszárnnyal bővíthető. A bölcső-
de épülete földszintes, U alaprajzú, a régi alföldi kúriák emlékét 
felidéző elrendezéssel, tömege egyszerű nyeregtetővel fedett, 
amiből csak a kupolák karakteres formái emelkednek ki. Az utca 
felől nyitott, tornácos folyosóval körbevett és növényekkel gaz-
dagon beültetett előkerten át érkezünk az épület tengelyében 
álló főbejárathoz. A virágkehelyszerű oszlo pokkal övezett folyo-
sóról nyílnak a gyermekfoglalkoztató egységek: az öltöztetőkön 
keresztül juthatunk a gyerekszobákba, ahonnan közvetlenül 
érhe tők el a fürdetőhelyiségek. Az első tervváltozat még az épü-
let sarkaira helyezett négy, önálló kis kerttel rendelkező csoport-
szobát tartalma zott, amelyek végül, az üzemeltető igényeinek 
megfelelően, az egybenyitást biztosítva kerültek egymás mellé. 
A középpontban, a legjobb tájolásnak megfelelően találjuk az 
épület jellegzetes elemeit: a ku po lás szerkezetű, felülvi lágítós 
foglalkoztatóhelyiségeket, amelyekhez határozott pil lé rekkel 
alátámasztott előtető kapcsoló dik. Az U alak egyik szárnyában 
a konyha és kiszolgálóhelyiségei, valamint a gondozónői öltözők 
helyezkednek el. A másik szárny ban a mosoda, az irodák és az 
orvosi szoba kaptak helyet. Az épület tengelyében lévő tér 
átjárást, üvegezett falai átlátást biztosítanak a kert felé. A kerítés 
jellegzetes kapuoszlopai a Hagymatikum fejezeteit idézik. 

A kisdedek számára oly fontos otthonosságot és megnyugta-
tó harmóniát sugározza az épület tiszta szerkesztése, átlátható-
sága, valamint a kupolákkal fedett csoportszobák befogadó te rei, 
természetes anyaghasználata. Az intézményhez nagyméretű 
kert kapcsolódik, az oda tervezett fedett-nyitott kerti lak egyelő-
re nem valósult meg, de a kerti játékok és a hívogató elő kerthez 
hasonlóan szép, gondosan tervezett nö vényzet ideális környezet 
a legapróbbak számára.  

Tervező: Makovecz Imre • építész munkatár sak: Várlaki Erzsébet, 
Gerencsér Judit, Ar nóczki Imre Balázs, Dobrosi Tamás, Salamin 
Pál • belsőépítészet: Zsigmond Ágnes • kertterv: Buella Mónika 

• statika: Balogh Andrej • gépészet: Dobay István • épületvilla-
mosság: Kovács Lászlóné Homonnay Zsu  zsanna • Tervezés: 
2008-2009 • Átadás: 2011                                       Dénes György felvételei
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