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Átadási ünnepség, 1985

beton elkészítését, továbbá az ágasfák felállítását és bebetonozását. Ezt követően
ők készítették el az egész épület síkalapbetonozását. Mindezt összesen egy szombat-vasárnapi hétvégén, úgy, hogy ezeken
a napokon – nem lévén elég cement és
sóder – indították a gépkocsikat a sóderbányába és a Tüzépre. (Meg is érdemelték
a vadvacsorát a hozzá való itallal együtt.)
A Dédász dolgozói ugyanígy elvégezték a
belső szerelés egy részét, valamint a teljes külső szerelést. Fiatalok vállalták a régi
épület lebontását és újrafalazását, melyet
pár nap alatt elkészítettek. (A „felújítási
elv” miatt is gyorsan kellett dolgozni, hogy
az valóban annak látsszék.)
Makovecz Imre ezt a faluházat sajátjaként
szerette − ebben az épületben hangsúlyozottan jelenik meg az általa megálmodott
„organikus építészet”. Áthatja művészete,
embersége, szellemi nagysága is. Paolo
Porthogesi olasz építészprofesszor múlt
évben megjelent könyvében összefoglalta Makovecz Imre életművét. Véleménye
szerint a Mester organikus építészetével
évtizedekkel megelőzte korát, mely a személytelen formavilágból kiutat mutat a ma
élő és a jövő építészei számára is.
Sok előkészítő munka, sok utánajárás,
a tervező szakemberek és a lakosság önzetlen munkájának köszönhetően harminc
évvel ezelőtt felépült a faluház. Átadására
1985. április 30-án, 16 óra 30 perckor került
sor. A jelenlévőket kitűnő ételek és két 50
literes, csapra ütött boroshordó fogadta.
Ekkor került sor a hagyományos májusfa
állítására, azzal a kiegészítéssel, hogy szin-
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te minden család szalagot kötött a felállítandó fára. A nagyszerű műsor után rendezett
bálon körülbelül hatszázan vettek részt.
Makovecz Imrével teljes mértékben egyetértve Pozsgay Imrét, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsának főtitkárát kértük fel
a faluház ünnepélyes felavatására, aki felkérésünket szívesen fogadta. Külön öröm
számunkra, hogy ezen a megemlékezésen
személyesen is részt tud venni. Nagyszerű
avatóbeszéde eltért a korábban megszokott beszédektől: hallani, érezni lehetett az
érlelődő változások előjeleit.
Az avatás után jó barátsággal sokat beszélgettünk jelenünkről és jövőnkről.
Engedjék meg, hogy itt emlékezzem meg azokról, akik már nem tudnak jelen lenni ezen a
szép ünnepen, azokról, akik ezért a házért
olyan sokat tettek életükben. Azokról, akik
azóta már az örök béke honában nyugszanak.
Mindenekelőtt Targuba Miklós tanácselnökre gondolok, akinek szívügye volt a faluház felépítése. Akadályt nem ismerve, éjt
nappallá téve törekedett e terv megvalósítására. Ment járásra, megyére, minisztériumba, ha nem járt sikerrel, újrakezdte. Később, a ház elkészülte után, két évtizeden
keresztül rendszeresen ismertetőt tartott a
faluház építéséről és működéséről egyetemi építész- és közművelődési csoportok részére. Makovecz Imre munkásságát, a ház
építésében betöltött szerepét ismertettem,
sajnos már ő sem lehet közöttünk. Barátságát haláláig megőriztük, temetésén többen
részt vettünk. Szintén eltávozott közülünk
Beke Pál, Varga Tamás, továbbá Kováts Flórián, Tóth János, akik a terv megvalósítása

mellett a kulturális élet területén támogattak bennünket. És még sokan mások: azok
az egyszerű falusi emberek, akik önzetlen
munkával vettek részt e feladatban.
El kell még mondanom, hogy faluházunknak igen gyorsan elterjedt a híre bel- és
külföldön egyaránt. Egymás után érkeztek
csoportosan kirándulók, családok, egyének, akik látni szerették volna a falu és
Makovecz Imre szerényen büszke épületét.
Még az átadás évében rendezték meg a Kairói Nemzetközi Építész Kongresszust, ahol
e ház terveit a jelenlévők megismerték,
majd nagyon sokan el is jöttek ide. Többek
között Európa számos országából, Kanadából, Észak- és Dél-Amerikából, Japánból,
Ausztráliából, Dél-Afrikából és más országokból érkeztek látogatók.
Tisztelt jelenlévők! Faluházunk néhány éve
megkezdett felújítása befejezés előtt áll, de
állagának megóvására további segítséget
várunk az arra illetékes szervektől. Itt kell
megköszönnünk azt a támogatást, amelyet
eddig a felújításhoz kaptunk. Örömmel vettük a hírt, hogy a kistelepülések 1,2 millió Ft
állami támogatást kapnak kulturális feladataik ellátására.
Tisztelt megjelentek! Még egyszer köszönöm a részvételüket, az együttérzésüket,
és azt a segítséget, amely a mai nap sikerét
hozta. Közös feladatunk óvni és védeni ezt
a házat, vigyázni arra, hogy amikor majd
műemlékké nyilvánítják, akkor is ilyen jó állapotban legyen. Addig is szolgálja lakosságunk közművelődését, legyen központja a
közösségi életnek, melyre az elmagányosodás idején egyre nagyobb szükségünk lesz.
Kedves ünneplők!
A ma még élő szervezők, tervezők és kivitelezők, valamint az épületet felavató és
ma is jelen lévő Pozsgay Imre nevében arra
kérem önöket, hogy néma főhajtással emlékezzünk azokra, akik ma már nincsenek
közöttünk. Többek között Makovecz Imrére, Targuba Miklósra, Beke Pálra, Varga
Tamásra, Kováts Flóriánra, Tóth Jánosra,
továbbá minden elhunyt közreműködőre,
azzal, hogy az örök béke honában álmodják újra ezt a szép faluházat.
Elhangzott 2015. február 28-án,
a Makovecz-kiállítással és emléktáblaavatással egybekötött ünnepi rendezvényen.

Mezei Gábor
Ma g y a r or s z á g É r d eme s Mű v é s z e

Herczeg Ágnes
Her ma n Ot t ó Innov át or- d íj

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2015.
március 13-án, a Pesti Vigadóban a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája
elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze
díjat adott át Mezei Gábor Munkácsy Mihálydíjas belsőépítésznek, az MMA rendes tagjának.

Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, nyelvész, régész, politikus halálának 100. évfordulóján
számos fórumon idézték fel a polihisztor munkásságát, és állítottak emléket szakmai és emberi nagyságának. A 2014-es Herman Ottó-emlékév zárásaként
tartott emlékülésen dr. Herczeg Ágnes táj- és kertépítészmérnök határokon átívelő munkáját Herman
Ottó Innovátor-díjjal ismerték el.

Kunkovács László
Kossuth-díjas
A kormány előterjesztésére Áder János köztársasági elnök március 15-e alkalmából Kunkovács
László Balogh Rudolf-díjas fotóművésznek, néprajzkutatónak, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagjának kiemelkedő, az alföldi életet és a
pásztorhagyományokat megörökítő művészi pályája elismeréseként Kossuth-díjat adományozott.

Zarándokközpont
Máriapócs
A Mária sugara − Közös vallásturisztikai értékek
megőrzése és bemutatása című nagyprojekt egyik
elemeként elkészült máriapócsi zarándokközpontot február 25-én szentelték fel. A Salamin Ferenc
építész tervei alapján megvalósult, mintegy 600
négyzetméteres központban a zarándokok fogadására, rendezvények és konferenciák megtartására
alkalmas termeket alakítottak ki. A létesítmény
négy kisebb − tárgyalásokra, gyóntatásra, kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas − helyiséggel is
rendelkezik. Az új épületben orvosi szoba, vizesblokkal felszerelt baba-mama szoba, egy játszóház
és egy kegytárgybolt egyaránt helyet kapott.

A vajdasági magyar
építés zek IX . Téli bar át i
találkozója
A magyarkanizsai Művészetek Házában 2015.
március 14-én tartották a vajdasági magyar építészek IX. találkozóját Valkay Zoltán és Tóth Vilmos
szervezésében, melynek meghirdetett témája a
Föld-elem és építészet volt. A találkozón elhangzott előadások:
Valkay Zoltán (Athanor, Magyarkanizsa):
A hexaéder jegyében – Föld-elem és regionalitás
a Tisza mentén
Tóth Zoltán (Artgroup, Budapest):
Kockától a kápolnáig
Horváth Lehel (Szabadka):
Nemzetközi szalmabála-építőtábor
Pióker Károly (Kúla):
Kúla- és Cservenka környéki löszfalpincék
Deák Varga Dénes (Nagykanizsa):
Dél-dunántúli borospincék építészete
Hegedűs Zsolt (Gyöngyös): Föld-takaró
Csernyus Lőrinc (Triskell, Budapest):
Az építészet és a föld kapcsolata
Buella Mónika (Tájrajz, Budapest):
Ember nélkül nincs táj – Portréfilm dr. Möcsényi
Mihály tájépítészről – rendező: Zajti Gábor

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Cégek:

A LAPOT TERJESZTIK:
Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ, (1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 5.) | Gondolat Kiadói Kör, (1053 Bp.,
Károlyi Mihály utca 16.) | Írók Boltja, Parnasszus Kiadó
Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.) | LAPKER Zrt. (1097 Bp.,
Táblás utca 32.) | Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház
(1065 Bp., Nagymező utca 43.) | Lyra Könyvesház Kft.
(2600 Vác, Piac utca 1.) | Magyar Építőművészek
Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta utca 2.) | Püski Kiadó
Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.) | Ráday Könyvesház
(1092 Bp., Ráday utca 27.) | SZKITIA Nagykereskedés
(1063 Bp., Szondi utca 60.) | Vince Kiadó, Műcsarnok
könyvesbolt (1146 Bp., Dózsa György út 37.)

Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt.
DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft.| Frisch Mihály | GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft.
KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. | KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.
Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti és Geodéziai Kft.
OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft.
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész
Tervező és Szolgáltató Kft.

Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós
Frisch Mihály | † Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László
Litkei Tamás György | Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos

Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor

