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Dévaványa – Ecsegi-puszták kőmagtári tábla területén létesítendő épületegyüttes: 
1300 szürkemarha és 200 bivaly külterjes tartására téli szálláshely kialakítása a 
szükséges kiegészítő funkciókkal: kapuépítmény • szemestermény-tároló • gépszín • 
műhely, raktár és mosó • kútház és víztározó • hullakamra és boncoló • trágyatárolók • 
tűzivíz-tároló • irodaépület • ház a kint élő gulyásoknak

Vigántpetend, lakóház, 2013 • A falu történelmi magjához közel található a foghíjtelek, amelyen az építtető egy, a balaton-felvidéki hagyományokat 
őrző, de korszerű lakóházat szeretne építtetni. A ház hagyományosan oldaltornácos, ami hátrafelé teraszként kibővül, a hosszanti tömeget kissé 
megtörve L-alakban. Ez a telket kettéosztva egy kintről védettebb kert kialakítását biztosítja. A tetőtér beépített, galériás kialakítású.

MIKE DIÁNA

CSILLAGHEGYI BÖLCSŐDE 
ÉS ÓVODA

Lassan három év telt el azóta, hogy a buda-
pesti III. kerület Önkormányzata felkérte 
Mako vecz Imrét, alakítson át Csillaghegyen 
egy óvodát, és tervezzen mellé egy bölcső-
dét, amelyek szervesen együtt élnek, mű-
ködnek. Imre bácsi Mártélyra utazott, ezért 
arra az időre a bölcsődét új vándorára, azaz 
rám bízta, azzal az intelemmel, hogy „a 
gyerekeknek szépet kell csinálni”. A feladat 
nagyon nagy és összetett volt.

Bizalmat kaptam minden Mesteremtől, 
amit nagyon köszönök. Először történt, 
hogy én feleltem mindenért. Apránként 
kezdtem összerakni a mozaikokat: előíráso-
kat, szabványokat, társtervezőket kerestem, 
szerződéseket, tervezési programot írtam. 

Közel áll hozzám a térgeometria, ezért 
az alaprajzokat először hatszögletű raszter-
rácsra kezdtem felszerkeszteni, ami nem-
csak tiszta rendet ad, de kötöttségeket is. 
Sok zsákutcába futottam bele.

Imre bácsi halála után Kravár Ágnestől 
kaptam segítséget, én lettem a szárnysegéd-
je. A szerepek helyükre kerültek, mert gyors 
és összefogott munkára volt szükség, hogy 
tovább tudjunk haladni. Nagy lelkesedés-
sel, és sok álmatlan éjszakával jutottunk el 
oda, hogy a tervek elkészültek. Kitűnő 
csapat végzi a kivitelező munkát, az 
épület mára szerkezetkészen áll. 
Jelenleg a belső munkák 
folynak. 
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A  konyhaablak fölötti fatáblák  tűzzománcbetétei
Belső terek: csoportszoba, gyermekkuckó, sószoba,

helyszínrajz és számítógépes látványterv
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