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Építész Egylet

 

 

János budai királyi festő sírköve 1370-ből. 
A három pajzs a képzőművészeti diszciplínákat jelképezi 

(festészet, szobrászat, építészet). 

 
 
     Másfél évvel ezelőtt alakult újjá, 
és többszöri nekifutás után a „Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Építész 
Egylet Közhasznú Egyesület”-et 
(röviden Építész Egylet) a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1. 
Kny. 60.046/2009/4 számú 
végzésével, 2340. nyilvántartási szám 
alatt nyilvántartásba, és közhasz-
núsági nyilvántartásba vette, mely 
végzés 2009. augusztus 11-én 
jogerőre emelkedett. 
     Terveink szerint legalább negyed-
évenként tartunk szakmai össze-
jövetelt, rendezünk kiállítást. Őszi 
rendezvényünk az egykori Dam-
janich Uszoda telkének hasznosítási 
tanulmánytervét bemutató kiállítás 
és fórum volt. 

Dr. Hegedűs Annamária 
elnök 

 
Részletek az alapszabályból: 

 
1. § 

Általános rendelkezések  

(1) Az Egyesület neve: „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Építész Egylet” Közhasznú Egyesület, rövidítve: Építész 
Egylet (a továbbiakban: Építész Egylet) 

(2) Az Építész Egylet önkéntesen létrehozott, 
önkormányzattal rendelkező, közhasznú szervezetként 
működő társadalmi szervezet, önálló jogi személy. 

(3) Az Építész Egylet székhelye: Szolnok, Templom u.4. 

(4) Az Építész Egylet tevékenységét a Magyar 
Köztársaság területén, elsősorban Jász-Nagykun- 
Szolnok megyében végzi, az Alkotmány keretei között.  

(5) Az Építész Egylet pecsétje: kör alakú, közepén 
logo… 

(6) Az Építész Egylet által nyújtott szolgáltatásokból 
annak tagjain kívül más is részesülhet… 

2. § 

Az Építész Egylet célja és közhasznú tevékenységei  

(1) Az Építész Egylet céljai:  

a) Az építészeti minőség javítása Jász-Nagykun-
Szolnok megyében és a Közép-alföldön. Az építészet - 
mint az egyetemes kultúra része - társadalmi súlyának 
növelése. A megye építészei szakmai-alkotó érdekeinek 
képviselete. 

b) Jász-Nagykun-Szolnok megyei, az építészet iránt 
érdeklődő gyermek, fiatal és ifjúsági korosztályok 
számára építészeti nevelő és oktató, képességfejlesztő, 
ismeretterjesztő rendezvények szervezése és 
lebonyolítása. A megyéből származó vagy itt 
középiskolába járt építész hallgatók szakmai 
fejlődésének segítése; 

c) Jász-Nagykun-Szolnok megyei építész közösség 
számára kulturális tevékenységek szervezése és 
lebonyolítása (kiállítások, előadások, rendezvények 
szervezése); 

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyei építészeti-
kulturális örökség megóvása, felkutatása és annak 
nyilvánossággal való megismertetése; 

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyei műemlékek 
védelme, megóvása és felkutatása, különös tekintettel az 
épületekre; 

f) Környezetvédelmi kultúra fejlesztése, 
szemléletformálás, különös tekintettel a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei épített és természeti környezetre. 

(2) Az Építész Egylet céljai elérése érdekében: 

a) segíti tagjait alkotó munkájukban, szakmai 
fejlődésükben és a szakmán belüli, valamint a 
tudományágak, és társművészetek művelőihez fűződő 
kapcsolataik erősítésében; 

b) segíti az építészképzést és az építészek 
továbbképzését, szemléletük formálását; 

c) előmozdítja az építészeti alkotások hazai és 
külföldi megismertetését és védelmét, az építészeti és 
környezeti kultúra fejlesztését és terjesztését; 

d) támogatást nyújt mindazon szerveknek és 
szervezeteknek, amelyek az építészet ügyével időlegesen 
vagy tartósan foglalkoznak; 

e) védi az építészek szerzői jogait. 

(3) Az Építész Egylet a közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában megjelölt 
közhasznú tevékenységek közül az alábbi 
tevékenységeket végzi: 

a) tudományos tevékenység, kutatás  
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés, 
c) kulturális tevékenység, 
d) kulturális örökség megóvása, 
e) műemlékvédelem, 
f) természetvédelem, 
g) környezetvédelem, 
h) a magyarországi nemzeti és etnikai 

kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység, 

i) euro-atlanti integráció elősegítése. 

(4) Az Építész Egylet céljai megvalósítása érdekében 
vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt 
rendelhet. Az Építész Egylet vállalkozási tevékenységet 
csak másodlagos, a célok megvalósítását nem 
veszélyeztető mértékben végez, a gazdálkodás során 
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységekre fordítja… 

 

 

 

 
Képek 2002-ből és 2008-ból 
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Esély, egyenlőség

 

 

 

Az Óperencián innen, 
az Üveghegyen túl  

 

A 2008-ban újjáalakult Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Építész 
Egylet határozott céljai között 
szerepel többek között a megyéből 
származó, építészet iránt érdeklődő 
gyermekek, fiatal építészek számára 
nevelő, oktató, képességfejlesztő, 
szemléletformáló, kulturális jellegű 
tevékenységek szervezése is. Ahhoz, 
hogy az általunk kiemelt fontosságú 
felsorolt célok ne csak üres szavak, 
megvalósulatlan szándékok 
maradjanak, hasznosnak és 
tanulságosnak érkező programok 
szervezését kezdeményeztük. 
Legutóbb egy ma hazánkban igen 
kényes témakörben szervezett 
programon vettünk részt néhány 
építész hallgatóval karöltve.  
2009. május 14-15-én a szolnoki 
TESCO parkolóban állomásozott az 
Ability Park Egyesület (Budapest, 
1066, Dessewffy u. 18-20.) lelkes 
csapata.  
Az általuk épített rámparendszeren, 
valamint játékos vetélkedőkön 
keresztül - mindenki számára 
lehetőség nyílt egy rövid időre a 
mozgásukban, látásukban, hallás- és 
beszédképességeikben korlátozott 
valamint az értelmileg akadályozott 
embertársaink helyébe bújni, s 
megtapasztalni mindazon napi rutin 
–mint a közlekedés és bevásárlás 
kerekesszékkel - esetlenségét és 
nehézségét, melyek megélése az 
ép’ embertársaink számára szinte 
észrevétlenek maradnak.  
Véleményünk szerint a társadalom 
és különösen az építészek 
szempontjából kiemelt fontosságú az 

egyetemes tervezés és a preventív 
gondolkodás kérdésköre.  
Egyrészről a jogszabályi háttér 
nyomást gyakorol az építtetőre, 
tervezőre, hatóságra egyaránt ahol 
minden oldal résztvevői egyfajta 
kötelezően teljesítendő teherként, 
négyzetméter veszteségként és 
bekerülési költség növelő 
tényezőként éli meg az egyébként 
eleve evidens, humánus 
gondolkodás axiómáit.  
Másrészről pedig ideje belátnunk, 
hogy a komplex látásmódunk 
kifejlesztéséhez elengedhetetlen 
felismerni azt a tényt, hogy az 
akadálymentesítés sokak és egyszer 
tán’ a saját életünket könnyíti meg, 
nemcsak a kerekesszékkel élőkét. 
Mindehhez elegendő a családban 
egy babakocsival közlekedő 
kismama, egy bőröndöt cipelő 
ember, egy járókeretet használó 
valamint egy látás- vagy hallássérült 
családtag.  
Tehát, az épületek komplex 
akadálymentesítése, valamennyi 
közösségi funkció és szolgáltatás 
mindenki számára való elérhetősége 
valóban, tovább nem halasztható 
közös érdek. 
Nos, ott jártunk, tapasztaltunk és 
többek lettünk. Következésképpen 
tettük mindezt magunkért, hogy 
tehessünk majd másokért. 

Pallagi Linda 
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Magyar rózsák kertje

A szolnoki megyeház és a Verseghy park közötti területrészen egykor egy, 
feltételezésünk szerint Rerrich Béla által tervezett, közkert volt, amely a Tisza-
parti séta-kerttel szoros kapcsolatban állott, de önálló egységet képezett. 
 

 
A kertről csak nyomokban maradtak 
fenn eredeti rajzok és ábrázolások, 
de az alaprajzi elrendezés és az 
úthálózat ismert. Ez alapján 
megállapítható, hogy a korra 
jellemző, a szabályos szerkesztésű, 
ún. mértani kert volt, amely 
illeszkedett a megyeháza hátsó 
homlokzatának tagozódásához és 
íves lezárást kapott.  
Az elrendezés arra enged 
következtetni, hogy egy virágos 
díszkerttel állunk szemben, amelynek 
közepét süllyesztett pázsitos felület 
foglalta el, e körül helyezkedtek el a 
sétányok és a kiültetések. 
Az elrendezés lehetőséget ad, hogy 
annak lényegi szerkezetét 
rekonstruálva a mértani kertek 
időszakára jellemző, és akkor 
virágkorát élő rozáriumot, azaz 
rózsakertet hozzunk létre a területen, 
azzal a céllal, hogy ott a magyar 
nemesítésű fajtákat mutassuk be, 
azaz a Magyar rózsák kertjét építsük 
meg. 
A világháborút követően 
Magyarországon igen jelentős 
rózsanemesítő munka folyt. Ennek 
legjelesebb még élő képviselője, 
Márk Gergely több száz elismert 
fajtát állított elő, de rajta kívül még 
két további szakemberek is végeztek 
ilyen munkát,  
kiemelkedő eredményekkel. Közös 
jellemzőjük, hogy ezek rendkívül 
dekoratív fajták, rezisztensek 
(ellenállók a betegségeknek) és 
szárazságtűrők, hiszen erre lettek 
nemesítve. 
Sajnos ezek a hazai fajták ma már 
jórészt csak nemesítő telepeken, 
fajtagyűjteményekben fordulnak 

elő, a kereskedelmi forgalomban 
gyakorlatilag nincs szerepük, mert a 
külföldi (spanyol, olasz, holland) 
fajták elözönlik a piacot, jóval 
kevésbé értékesebb, de kurrens 
fajtákkal. Félő, hogy ezek az igen 
értékes magyar fajták fokozatosan 
teljesen kiszorulnak és elvesznek a 
hazai közönség számára. 
Ezért javasoljuk, hogy Szolnokon a 
Rerrich-féle egykori kert területén 
egy a mértani kert 
szabályosságához igazodó módon 
rosariumot hozzunk létre, lugasokkal, 
pergolákkal és a magyar rózsafajták 
bemutatásával.  
A megoldás gyors és látványos 
eredményt hoz, s egyben unikális 
jellegű, mert nincs hasonló 
közterületi gyűjtemény Magyar-
országon. Idegenforgalmi vonzerőt 
jelent és a megyeháza – távlatban 
kulturális - funkciójához is kiválóan 
illeszkedik. 
Az önkormányzathoz eljuttatott 
egyetemi előadásom anyaga a 
rozáriumokkal foglalkozik és a 
döntéshez háttér bemutatóként 
szánjuk, annak illusztrálására, 
mennyire attraktív és intenzív hatású 
a rózsák felhasználása nagy 
tömegben.  
A rózsakertek szinte mindig szabályos 
mértani elrendezésűek, amit az 
egyes növények egyedisége, 
intenzív díszítő értéke is megkíván.  

 
A cikk szerzője a szobája falán függő,  
Rerrich Bélát ábrázoló festmény előtt 

Ezt ellensúlyozza a központi tágas 
süllyesztett gyepfelület homogén, 
egyöntetű felülete. Térben a lugasok 
és a pergola és az arra futtatott 
virágtömeg, valamint a keretező 
sétányok fasorai adnak lehatárolást 
és keretet a kertnek. 
Az eredményt tekintve javaslatunk 
költséghatékony és egyedi 
megoldás, ami Szolnok jelentős 
értékévé válhat. 

Jámbor Imre 
tanszékvezető egyetemi tanár 
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Kiállítás 
 
 
 
 
 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Építészek Kamarája és az Építész Egylet 
közös rendezvénye 
 
 
Október az építészet hónapja. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sikeres 
szakmai rendezvénnyel jelentkezett az Építész Kamara és a frissen alakult 
Építész Egylet. 

Számos korábbi rendezvényünkhöz hasonlóan a TiszapArt Mozi 
előcsarnokában kiállított tablókon a volt Damjanich Uszoda telkének 
hasznosítási tanulmánytervét mutatták be a tervezők. 

A rendezők részéről Dr Hegedűs Annamária, az Építész Egylet elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd Szalay Ferenc Polgármester úr, valamint 
Pataki Ferenc városi főépítész mondott beszédet. 

Rövid ismertetők hangzottak el a tervezők részéről: 

- a terület történetéről (Kósa Károly) 

- a településrendezési, szabályozási javaslatokról (Gutman József) 

- a rózsakertekről (Dr Jámbor Imre) 

- a számítógépes feldolgozásról, modellezésről (Vécsey Tamás) 

A megjelentek – csatlakozva a Polgármester úr szavaihoz – üdvözölték azt az 
tervezők által javasolt irányt, hogy a történelmi környezettől idegen, túlzott 
léptékű fejlesztések helyett a városlakók számára is befogadható, a 
hagyományokra támaszkodó, ütemezhető beruházások valósuljanak meg 
ezen az értékes területen. 
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A volt Damjanich Uszoda telkének hasznosítási tanulmányterve (szöveges ismertetés) 
 
A Tisza park (1894-től Gymnasium 
tér, 1915-1945-ig Horthy Szabolcs tér, 
1919-ben átmenetileg Ady Endre tér, 
1950-1965-ig Felszaba-dulás tér, 
1965-1990-ig Lenin park) és a 
Verseghy park (az 1930-as évektől 
1942-ig Tóth Tamás park, 1942-1945-
ig Horthy István park, 1945-1990-ig 
Marx park) a múlt század huszas 
éveiben nyerte el mai karakterét az 
akkor épült Tisza Szállóval együtt: 

„A tanács, állandó és fürdő építési 
bizottság […] javasolják, hogy a Tisza 
partnak Tiszahídtól a ref. templomig 
terjedő része valamint a búza piac 
parkírozása elrendeltessék, a tervek 
elkészítésével és a munkálatok 
vezetésével és ellenőrzésével Rerrich 
Béla [a budapesti] kertészeti iskola 
igazgatója, budapesti lakos bízassék 
meg azzal, hogy a munkálatok 
elvégzéséhez szükséges kertész 
felfogadásáról gondoskodjék, míg a 
munkálatok a város által házilag 
legyenek eszközlendők.” 

(Részlet Szolnok város köz-gyűlési 
jegyzőkönyvéből. 1925. okt. 30.) 

Később, 1949-ben nyílt meg a 
népszerű Damjanich Fürdő a park 
szomszédságában, amelyet 1970 
körül fedett uszodával bővítettek a 
park fasorainak rovására és 
területéhez csatolták a Megyeháza 
mögötti parkrészt is. 

Az uszoda, a képviselőtestület 
döntése alapján, az idén lebontásra 
kerül, így lehetőség nyílik egyrészt a 
Zombory Lajos által megálmodott és 
Rerrich Béla tervei szerint létrehozott 
park területének helyreállítására, 
másrészt a terület adottságait és 
hagyományait messzemenően 
figyelembe vevő fejlesztési és 
szabályozási javaslat készítésére. 

A hasznosítási tanulmányterv a 
tervezési program és az elfogadott 
döntést előkészítő anyag alapján 
készült olyan rekreációs fejlesztési 
lehetőségek figyelembevételével, 
amelyek fokozatos megvalósítást 
tesznek lehetővé, gigantikus 
beruházás helyett akár kis és 
középvállalkozások bevonásával is.  

A környezethez illeszkedés mellett 
gondot fordítottunk a hatékony 
területfel-használásra is (mélyga-
rázsok, korzóhoz kapcsolódó 
kereskedelmi és vendéglátó 
egységek). 

Levéltári és könyvtári kutatásaink 
során megtaláltuk a park és a szálló 
létesítésének számos érdekes 

dokumentumát, ezek remélhetőleg 
segítik elképzeléseink megértését, 
amely a szolnoki építészek 2007-ben 
felvetett javaslatára épül: a 
Verseghy park korábbi 
kialakításának visszaállítása jól 
szolgálná a városlakó polgárok 
érdekét, és növelhetné a turisztikai 
vonzerőt is. A meglévő foghíjas 
épülettömbök praktikus kiegészítése, 
funkcióváltása pedig előmozdít-

város” program sikerét is. 

Például a függőleges 

hatná egy „Szolnok (gyógy)fürdő-

műanyag 
szerkezetű üvegfalakkal és feszített 
ponyvával téliesíthető, kánikulában 
napvédő mikrohálóval is fedhető, 
különlegesen ideális elhelyezkedésű 
gyógyfürdő medenceszintje közvet-
len összeköttetésben lehetne a 
rekreációs központ gyógyászati 
részlegével és tetőkertjével. 
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Elkészítettük a terület számítógépes 
3D modelljét, amelybe a jövőbeni 
tervezések során is beilleszthetők 
lehetnek az új épületek tervei 
látványtervek, filmek készítése 
céljából. A BME Jász-Nagykun-
Szolnok megyei építészhallgatói által 

léptékű balsafa 

Kö

l 

szerű. 

- nergia csatlakozási 
a Tisza-híd alatti vagy a 

a 

 minősített. Ez a víz 

és wellness 
olgáltatások ellátására, illetve 
lesleges hőjének fűtési 

asznosítására. 

 
 
 

 
tervezők: Bogdán Béla, Gutman József, Dr Jámbor Imre, Kósa Károly, Makai István, Vécsey Tamás 

elkészített 1:500 
makettbe is elhelyezhetők majd 
tervezett épületek makettjei. 

zműellátottság: 

-  Hálózati ivóvíz csatlakozás NÁ 200 
mérettel lehetséges a Damjanich 
utca vagy a Verseghy park felő

-  Szennyvízcsatorna a Verseghy 
parkban halad, mérete NÁ 200. A 
csatorna egyesített rend

-  Gáz csatlakozási lehetőség a 
jelenlegi, Kellner Gy. u. felöli 
hálózatról biztosítható. 

Villamos e
pontok: 
Lengyel Légió utcai transzformátor 
állomások. 

Termálvíz: 

Két termálvizes kút látja el a 
területet. Az egyik a volt uszoda 
hátsó füves részén található, 61 °C 
hőmérsékletű, 35 m3/h vízhozamú, 
magas ásványisó tartalmú. 
Hátránya, hogy vízkövesedésre 
hajlamos és gáztartalm
meghaladja a megengedett 
értéket, így felhasználása előtt 
gáztalanító beépítése szükséges. 

A másik a Vízmű területén található 
61 °C-os, 48-50 m3/h vízhozamú 
termálvizes kút, amelynek vize 
gyógyvízzé
távvezetéken jut a volt fedett 
uszoda délkeleti oldala felől a 
területre. 

A kutak vize továbbra is alkalmas 
yógyászati g

sz
fe
h
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Rerrich Béla

 

 
 

Rerrich Béla (1881-1932.) festőként 
indult. 1898-ban Nagybányán 
Hollósy Simontól tanult, majd 
elvégezte a budapesti 
műegyetemet, ahol egy ideig Pecz 
Samu építész tanársegédje is volt.  
1906-tól 1908-ig Versailles-ben és 
Párizsban kertművészeti tanul-
mányokat folytatott.  
1908-tól a budapesti Kertészeti 
Tanintézet tanára, majd 1918-tól 
1923-ig rövid megszakítással 
igazgatója volt.  
Számos szakcikket írt a 
kertművészetről, több nagyméretű 
park tervezése fűződik nevéhez 
(Szolnok, Baja, Nyíregyháza stb.). Az 
eklektikus neobarokk, architektonikus 
kertstílus kezdeményezője 
hazánkban.  
 

 
A szolnoki Verseghy park  
a Tisza Szálló teraszával 

 

Építészeti fő műve a szegedi Dóm tér 
kialakítása és körülépítése (1928 – 
30), melynek klinkertégla architek-
túrájában az archaizálás modern 
törekvésekkel párosul.  

Tervezett lakótelepet, bérházakat, 
iskolákat is. 
Főbb könyvei: A reneszánsz és a 
modern kert művészete (Bp., 1909); 
A kert rendezésének mestersége és 
művészete (Bp., 1923) 
Az építészetben az a kor, melyben 
építészi tevékenységét (különösen 
az elsõ felét) kifejtette az eklektikától 
való elszakadás, az új (vagy inkább 
a „más”) keresésének idõszaka volt. 
Ebbe a keresésbe tartozott a 
magyaros építészeti stílus keresé-
sének, kialakításának igénye is.  
Rerrich nem híve a mesterségesen 
kialakított, robbanásszerû stílusv-
áltoztatásnak: 
 „Újat csinálni csak azért, hogy 
valami újat, valami még nem 
látottat alkossunk, mûvészi 
szempontból elítélendõ dolog.  
Hiábavaló dolog mindazon kísérlet 
az architektúrában, melynek célja 
tisztára az, hogy magyar legyen. 
 Ezt bizonyítja a mûtörténet is, 
amennyiben egy stílus sem 
keletkezett öntudatosan, valamely 
cél után való törekvésbõl, hanem 
lassan-lassan, a vallási, politikai és 
szociális felfogások változásával és 
fejlõdésével karöltve haladt az 
egyes stílusok fejlõdése és bukása is. 
(…) A mûvészetben erõszakoskodni 
nem lehet, legkevésbé az 
építészetben, mert annak fejlõdése 
az összes mûvészet között a 
leglassúbb (…) a magyar irányzat az 
építészetben erõltetés nélkül is 
különben oly szépen és állandóan 
halad, hogy semmi szükségét sem 
érezhetjük annak erõszakos és 

természetellenes fejlesztésének …”  
– írja 1908-ban. 

Szolnoki épületei: 

 

Polgári  leányiskola (ma Belvárosi Ált.) 

Táncsics Mihály úti bérház 

 
Polgári Fiúiskola 
(ma rendőrség) 
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Megyei Levéltár

A jászberényi külső vízimalom 
Levéltárunkban Jászberény város iratai között az 1842-es évben  C. 53, F.2. No. 184 ½ jelzetnél 
található egy gondosan megrajzolt színes tervrajz. Az igényesen elkészített műszaki rajz a jászberényi 
külső vízimalmot ábrázolja. A Hág Ádám kőműves mester által készített terv egy négykerekes 
felülcsapott vízimalmot ábrázol.  A malmot 1696-ban építette Molnár János a Budai út mellett 3 
kerékkel. 1707-ben bővítették és 4 kőre járó malommá alakították át. Az épületet 1776-ban tűzvész 
pusztította el. 1809-ben már 6 kerékkel dolgozott, érdekessége, hogy egyik kereke felülcsapott, a 
többi alulcsapott volt. 1819-ben az árvíz megrongálta, ekkor alakították át 4 kerekes malommá. 1843-
ban szintén árvíz tette használhatatlanná a malmot, a tanács a teljes újjáépítés mellett döntött, erre a 
célra készült a bemutatott terv. A vízimalom épületének elbontását már 1877-ben elhatározták, de 
csak 1907 után került rá sor egy alispáni határozat kiadását követően. 

 

 
Egy szárazmalom tervrajzához 

 

A régmúlt idők malmait a használt energiaforrás alapján emberi és állati erővel működő malmokra szárazmalmokra, vízenergiával működő vízimalmokra és 
szélenergiával működő szélmalmokra oszthatjuk.  
A szárazmalmok túlnyomó többsége megyénkben az élővíztől távol eső területeken létesült. A Jászság például a malomépítés szempontjából kedvezőbb 
helyzetben volt, mint a Nagykunság. A területen keresztülfolyó Zagyva és Tarna lehetőséget adott a vízimalom építésre. Lényegében csak három település 
(Apáti, Ladány, Kisér) feküdt távol folyóvíztől így az őrlést itt csak szárazmalmokkal tudták megoldani. 
A Nagykunság települései szintén nélkülözték a víz energiáját ez a magyarázata a szárazmalmok magas számának. Az itt látható rajz egy túrkevei 
szárazmalom tervét mutatja 1840-ből. Érdekessége, hogy két keringősátort ábrázol (ide fogták be a nagykerék hajtására az igavonó jószágokat legtöbbször 
lovakat) - kettős szárazmalom, téglából épült falazattal. 
A gyakori tűzesetek is szerepet játszhattak abban, hogy tűzálló anyagból kívánták felépíteni a malmot. Érdekes, hogy a véleményt adó helyi molnár, ács és 
kőműves céh elutasította ezt az építési módot. Véleményük szerint az így készült malmok sötétek és nyáron a zárt tér miatt elviselhetetlen meleg keletkezik, 
ami az igavonó állatok teljesítményének csökkenését idézi elő. A rossz vélemény ellenére a 19. század második felében mégis épültek téglából malomházak, 
igaz csekély mértékben. A régi típusú őrlőszerkezeteknek a kegyelemdöfést a gőzmalmok megjelenése adta meg. A nagyobb teljesítményű és jobb minőségű 
lisztet előállító malomtípus legyőzte még a vízi- és a szélmalmot is. A szárazmalmok sajnos napjainkra nyomtalanul eltűntek megyénkből. 

Szikszai Mihály főlevéltáros 

A forrás lelőhelye : JNSZML Túrkeve város ir. 1841. L.füz. 5. köt. 72.sz. 
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Új épület

 

 

 
 

A T i s za fö ldvár  és  V idéke 
Takarékszövetkeze t  2004-ben 
új, tágasabb központi székház 
építését határozta el. Helyszínként 
Tiszaföldvár Kossuth Lajos út és Ó 
Nagy Benjámin utca kereszte-
ződésében lévő önkormányzati 
telket választotta. A helyszín 
környezetében kereskedelmi 
épületek, városi intézmények 
találhatók. Az Ó Nagy Benjámin 
utca átellenes oldalán áll a városi 
buszpályaudvar. A helyszín jó 
kiválasztását igazolta, hogy az 
utóbbi időben számos egyéb 
beruházás is megvalósult a 
kereszteződés környezetében: itt 
épült a helyi Penny Market, mellette 
a bölcsőde, jelenleg épül az új 
autóbusz pályaudvar. 
2004-ben az önkormányzattal kötött 
ingatlan adás-vétel mellékletéhez 
látványtervet készítettem. Az akkori 
tervezési program az új központ és a 
helyi kirendeltség létesítésén túl, az 
emeleti szinteken lakások építését is 
meghatározta. A lakások a 2006-os 
tervezési programban már nem 
szerepeltek: a tervezési megbízás a 
központ és a helyi kirendeltség 
megtervezésére szólt. Az engedé-
lyezési tervek 2006. júniusában, a 
kiviteli tervek októberben készültek 
el. 
A korábbi - még OÉSZ terminológia 
szerint készült – RRT a telken olyan 
beépítést javasolt, melyen az 
építendő épület a Kossuth útról 
átfordul az Ó Nagy Benjámin utcára. 
Az átfordulást háromszor tört 
beépítési vonal biztosította, illetve 
jelölte ki. 2006-ban az említett RRT 
már nem volt hatályban, de a 
telepítés során az építéshatóság 
továbbra is kérte az épület 
befordítását. Az épület Kossuth úti 

íves törése ezért alakult így. A 
főbejárat ezáltal a kereszteződés 
tengelye irányába fordult. Az udvari 
parkolók az Ó Nagy Benjámin utca 
felől közelíthetők meg. Itt, az épület 
végfala az oldalsó telekhatárral 
párhuzamosan lett lezárva. Így, ha 
később a szomszédos telken új 
épület épülne, a két ház bütü fala 
között ne legyen szögtörés, 
„simább” legyen az átmenet. Elől 
kör alakú toronyban fordul át az 
egyébként hegyes szögű falsarok.  
Az épület földszintjén helyezkedik el 
a tiszaföldvári kirendeltség, a 
bankfiók. Az emeleti szinten a 
központhoz tartozó irodák lettek 
kialakítva. A tervezési program 
tartalmazott olyan tartalék 
területeket, melyek a földszinten 
lettek elhelyezve, ahol később az itt 
dolgozók számára fitness terem, 
edző terem, szauna alakítható majd 
ki. Az udvarban, földszintes 
épületrészben a szolgálati 
gépjárművek számára zárt garázs, 
az itt dolgozók számára fedett 
kerékpártároló lett kialakítva. A 
megrendelő igénye szerint saját 
generátor lett ide telepítve, mely az 
állítólagos gyakori áram 
kimaradások esetén, túl a 
szünetmentes hálózat kialakításán, 
biztosítja a központi szerver 
folyamatos üzemelését.  
Az épület hasznos alapterülete: 
768,14 m², beépített alapterülete: 
507,97 m².  
A kivitelezés 2007 őszén idult és 2009 
elején fejeződött be. Az építész – 
legalábbis úgy gondolja - , ha 
kivételes megbízási igényeknek tesz 
eleget, igyekszik apait-anyait 
beletenni és vajúdva megszülni 
valami különöset, önmagát és idejét 
sem kímélve. Az épületen sajátos 
részletek jelentek meg, melyek 
visszaköszöntek azokon a belső 
helyeken is amelybe még bele tud 
szólni: ajtók, lépcsőkorlát, 
álmennyezet, belső színek. A kiviteli 
terv 9 metszetet, 45 részlettervet, 
külön korláttervet tartalmazott.  
Ennek függvényében érdekes és 
tanulságos volt látni a kivitelezést, 
amelynél szakavatott műszaki 
ellenőr is bábáskodott. Én magam 
háromszor jártam az építkezésen, 
egyetlen egy alkalommal nem 
találtam a helyszínen kiviteli tervet. 

Ahány részletben csak tehette, a 
kivitelező megváltoztatta, ezáltal 
átalakította az épületet. A zseniális 
műszaki ellenőr, hogy miként nem 
vette ezt észre nem tudni, amikor 
nagyon égett a talpa alatt a talaj 
legfőbb szakmai problémája az volt, 
hogy a generátor kipufogó 
csövének a kivezetése szerinte nincs 
megoldva a tervben. 
... ha egy gyerek születésénél orvosi 
műhiba miatt nem egészséges 
csecsemő jön a világra, a szülők 
megteszik a szükséges jogi 
lépéseket. Ha egy teljességgel 
alkalmatlan kivitelező és hasonszőrű 
műszaki ellenőr kooperativ 
tevékenységének eredményeként 
félresikerül egy ház, az építész csak 
messziről és jó idő elteltével szereti 
azt nézni, mert megmaradt neki a 
vajúdás öröme és a gyerekeit: az 
ízévé-vérévé vált részleteket 
nehezen fedezi fel rajta, még ha az 
összhatás hasonlít is kitalált egészre. 
A tartószerekezet Erdei György, az 
épületgépészet Nagy Attila, az 
épületvillamosság Kókai Géza és 
Nagy Attila tervezési munkája 
eredményeként készült el. 

Markóth Imre 
Építész 

Földszinti alaprajz 

Látványterv 
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Helyi értékvédelem

 

 

Tiszaföldvár rövid története 
Tiszaföldvár területén már az 
újkőkortól kimutathatóak az 
ősember megtelepedésének 
nyomai. A Tisza árterébe 
félszigetként benyúló földnyelv 
árvízmentes életteret biztosított az itt 
letelepedőknek. 
A településről szóló első írásos adat 
1467-ből származik és 
Thizafeudwarként említi a falut. 
A török hódoltság idején, mint az az 
1571. évi török összeírásból kiderül, a 
település 250-300 lakosú, közepes 
méretű falu volt. Az egykori török vár 
utolsó nyomait a mai Sánc utca 
vonalában a XX. században 
temették be. 
Tiszaföldváron az élet nem volt 
könnyű, lakosai többfelé adóztak, 
földesurai gyakran cserélődtek. Az 
igazi kárt, elnéptelenedést azonban 
az 1596. évi török és az 1658. évi 
tatár hadjáratok okozták. 
A vallási élet igen élénk volt 
Tiszaföldváron, a reformáció ide is 
eljutott. 1642-ben kálvinista 
prédikátora, majd 1673-ban 
kálvinista temploma is lett a falunak. 
A török uralom alóli felszabadítás 
során azonban elpusztul a település 
és csak az 1690-es években épül 
újjá, akkor is csak ideiglenesen. A 
Rákóczi-szabadságharc idején a 
rácok felégetik, így az 1711-es 
jelentés szerint Tiszaföldvár ezidőben 
lakatlan puszta. 
A Szatmári béke után az ország 
különböző részeiből, különböző 
vallási felekezetekhez tartozó 
emberek települnek itt meg. 
Legjelentősebb betelepülők a 
Kunságból érkező, református 
jobbágy családok voltak. 1755-től a 

település teljes területe a báró 
Podmaniczky család tulajdona. 
Gabonatermesztés, szőlőművelés és 
állattenyésztés jellemezte a falut. 
Nagy lendületet adott a település 
fejlődésének báró Podmaniczky II. 
János. Ekkor vált híressé messze 
földön a földvári ménes. 1837-ben 
(amikor 2962 lakost számlál a 
település) az akkori földesúr 
úgynevezett Szükség hombárt hozott 
létre, amely szűkösebb időkben is 
biztosította a szükséget szenvedők 
ellátását. Ebből az emberbaráti 
szándékkal létrehozott alapítványból 
fejlődött ki a későbbiekben a 
Takarékmagtár valamint 1898 és 
1947 között a Polgár Társulati Alap. 
1846-ban megszűnik az úrbériség és 
a falu határában 5500 hold szántó 
és legelő kerül a lakosság kezébe, 
megteremtve ezzel a paraszti 
árutermelést. 
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc idején jelentős 
eseményeknek adott helyet a 
település. A Földvári tiszttartói 
házban zajlott le az a tanácskozás, 
amely a szolnoki csatát készítette 
elő. 
A Takarékmagtárnak köszönhetően 
a település az 1800-as évek végén 
gyors fejlődésnek indult és 1886-ban 
járási székhely lett. A századforduló 
körüli fejlődésnek az I. Világháború 
vetett véget. A teljesen kifosztott, 
meggyötört település a két 
világháború között megpróbál lábra 
állni, de a II. Világháború újból 

visszaveti. 
A háború után fejlődésnek indul 
mind a társadalmi, mind a 
gazdasági élet. A környéken 
elsőként indul meg a 
szövetkezetesítés is. A rendszerváltás 
után a földek újból magánkézbe 
kerültek. 
Tiszaföldvár 1993-ban városi rangot 
kapott. 

 
Képek és szöveg Tiszaföldvár város 
településrendezési terve alátá-
masztó munkarészéből és építészeti 
értékvizsgálatának „Oromzatok” 
fejezetéből. 
Építész:  
Farkas Renáta és Gutman József. 
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Pusztulás 
 
 
 
„Szent Móric” kápolna a pusztában 
 
Kunhegyesről Abádszalók felé 
haladva a jobb oldalon (keleti 
irányban) egy fákkal benőtt halmot 
pillantunk meg a távolban. Ha 
jobban figyelünk, egy csonka 
tornyot is felfedezhetünk.  

Annak ellenére, hogy Kunhegyeshez 
sokkal közelebb fekszik, közigaz-
gatási szempontból Abádszalókhoz 
tartozik Tomajpuszta, ezen belül a 
Kis-Fás-halom, melyen 1892. 
szeptember 22-én „a hívek nagy 
sokasága” részvételével szentelték 
fel a kápolnát a nap védőszentje, 
Szent Móric tiszteletére. A vértanút 
ábrázoló oltárképet egy korabeli 
újsághír szerint „Vastagh festő-
művész készítette, kifogástalan 
művészi ecsettel”. Az oltárképfestő 
minden bizonnyal Vastagh György 
(Szeged, 1834. – Bp., 1922.), a kor 
divatos arc- és oltárképfestője. 

Hídvégi és oltszemi gróf Nemes 
Vince (1830-1896) házasság révén 
szerzett birtokot a környéken. A 
család első környékbeli — 
valószínűleg historizáló stílusú — 

kastélyát itt, Tomajpusztán építtette 
az 1860-as években. A nagyméretű 
épületet magtárakból, cseléd-
házakból és istállókból álló kiterjedt 
majorság ölelte körül.  

Az uradalmi cselédség és családja 
számára emeltette a gróf a 
kápolnát, melynek kriptája temet-
kezési helyül is szolgált. A kastélytól 
idáig vezető utat kettős fenyősor 
ölelte körül. A neogót stílusú kápolna 
terveit Novák Ferenc (†1903) 
„budapesti műépítész” készítette. 
Róla keveset tudunk, de az bizonyos, 
hogy a szintén 1892-ben épült 
szentesi „Haris-ház” tervezője is ő 
volt. (Érdekesség, hogy az 1960-as 
évek végén lebontott szentesi 
épület helyén 1973-ban átadott, a 
helybeliek elnevezése szerint „Fehér 
Ház” megálmodója a helyi születésű 
Novák István Ybl-díjas építész és 
felesége, Juhász Márta volt.) 

A 13 szobás tomajpusztai kastély a II. 
világháborúban jelentős kárt szen-
vedett, s 1949-re teljesen szét-
hordták. A majorsági épületeket is 

lebontották. A puszta azonban még 
az 1960-as években is lakott volt, és 
az iskolában is folyt a tanítás. 1965-
ben még tartottak misét a 
kápolnában. A puszta elnép-
telenedése után azonban a 
kápolna anyagát is elkezdték 
széthordani, a sírokat is feltörték, s 
ledobták a harangokat. 

A kunhalmon álló, egyre pusztuló 
Szent Móric kápolna máig megőrizte 
egykori szépsége nyomait, s talán 
még megmenthető az utókor 
számára. 

Mentsük meg! 

Kósa Károly 
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A karcagi Morgó csárda 2009. évi felújítása                                              
 
A 2006 tavaszán pusztító belvíz a 
Morgó csárda műemléki védelem 
alatt álló épületét sem kímélte 
Karcagon. Az amúgy is felújításra 
szoruló épület hátsó fala 
felvizesedett, megrogyott, magával 
húzva a tetőszerkezetet is.  

A csárdáról az első adat 1765-ből 
maradt fent. A „kortsma” eredetileg 
a város szélére épült és, bár írott 
adat nincs róla, de az 
emlékezetekben megmaradtak 
szerint csónakkikötő is volt mellette. 
A nedves talaj hamar tönkretette az 
épületeket, így a ma is álló csárda  
valószínűleg a harmadik épület ezen 
a helyen, és ez az épület is többször 
átesett átalakításokkal járó 
felújításon. A legenda szerint még 
Rózsa Sándor, a híres betyár is járt e 
falak között, sőt mi több, máig 
izgatja az embereket, hogy vajon 
létezik-e az a titkos alagút, ami innen 
a Morgó csárdából elvisz egészen az 
Ágotai hídhoz. 

A szerkezeti problémák miatt a 
felújítás elkerülhetetlenné vált. A 
munkálatok megkezdése sokáig 
húzódott mert a károk olyan 
súlyosak voltak, hogy az első statikai 
szakvélemény az épület teljes 
elbontását javasolta. A város 
azonban ragaszkodott a legendás 
csárdához, így a felújítás mellett 
döntött. 

Az első lépés az épület statikai 
megerősítése, a megrogyott falak 
aláfalazása, a tetőszerkezet szinte 
teljes cseréje és az új cserépfedés 
elkészítése volt. Az épület e 
munkálatok után alkalmassá vált a 
tél átvészelésére. 

Tavasszal aztán újból elkezdődtek a 
munkálatok. Először a pince újult 
meg. Padlója tégla burkolatot 
kapott, falai szárító vakolatot.  

 
 

 
 

Sajnos az eredetileg tervezett 
injektálós szigetelést az 
örökségvédelmi hivatal felügyelője 
statikai okokra hivatkozva nem 
engedélyezte. A pincében az év 
egy részében 30 cm magas víz 
szokott állni. Egyéb – a város 
számára megfizethető - védekezési 
mód híján egy zsomp készült, 
melyben búvár szivattyú felügyeli a 
vízszintet. 

A földszinti rész a felújítás során 
látványosan megváltozott. 
Elbontásra került az épület előtti 
terasz, mely eredetileg nem volt 
része a csárdának. Befalazásra 
kerültek a kívülről megközelíthető 
WC-k ajtajai, és belső megközelítésű 
vizesblokk került kialakításra. Ezek a 
változtatások nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy az épület, amennyire 
lehetséges visszanyerje eredeti 
megjelenési formáját.  

Az épület belsejében – funkcionális 
megfontolások miatt nem eredeti 
helyén, de - visszaépült a még 
néhány évtizede létezett kármentő, 
és új kemence is épült a régi helyett. 

A felújítás során megújult a régi 
gémeskút, rendezetté vált az udvar, 
és a régi deszkakerítés helyére 
hagyományos karcagi deszkakerítés 
került.  

Farkas Renáta 
 

 

 

 

 

 

Felújítás
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Új könyv
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Novemberi programajánló

 
 
 

Másfél millió lépésre innen: 
Tudomány - közösség - film 

 
Emlékszem, anno éppen a Tisza 
Moziban láttuk osztálytársaimmal 
Homoki-Nagy István természet-
filmjeit. A vászonról izgalmas 
bepillantást kaptunk az erdő állat-és 
növényvilágába. 
Nem zavart akkor még bennünket 
olyan kérdés, hogy vajon 
megrendezett volt-e a film vagy 
sem, hiszen később rákérdeztünk a 
biológiát tanító Jutka néninél, hogy 
tényleg igaz, hogy a vizsla ilyen jó 
nyomkövető? És tényleg igaz.  
Az Alföld közepén egy kis 
filmlátogató természet-búvár 
közösség alakult. Talán jobban 
figyeltünk órán is, és az is lehet, hogy 
ennek hatására lettem IPM olvasó. 
Tudomány és a film. Nagyon fontos 
területe társadalmunknak, hiszen 
mindkét szféra a közösségeknek szól.  
Teremt és érzékenyít egy olyan 
világban, ahol a közösség már-már 
szitokszó. Gondolják csak el milyen 
fontos volt ez a két szó akkor, amikor 
a Másfél millió lépés Magyar-
országon című sorozatot nézhettük!  
Napjainkban azonban a korszellem 
más. 
Az ismeretterjesztő csatornák zöme 
szeret érzékenyíteni, a tudomány 
eredményeivel megismertetni 
nézőit. Többé-kevésbé sikerül is nekik 
a tudásátadás. Divatos szóval a 
kompetenciaemelés. De az 
üzemszerű műsorfolyamból éppen a 
közösség-alakítás, a beszélgetések 
maradnak ki.  

Hiszen közösségben lenni/élni 
gondolkodóvá teszi az embereket és 
az együttműködő emberek tudatos, 
mai szóval élve kreatív cselekvői 
lesznek a települési társadalomnak 
is. 
A filmfesztiválok arra is jók, hogy egy 
kicsit nosztalgiázzunk. Végy egy 
elkötelezett rendezői csapatot, új 
filmeket, adj teret és programokat. A 
Tisza-parti közösség és az élmény 
nem marad el. 
Dr. Szarvák Tibor 
szociológus-szociálpolitikus 
egyetemi docens, tanszékvezető 

P R O G R A M :  
 

 

November 5. csütörtök: 
 

09:00-18:00 
Versenyfilmek vetítése  
10:00-17:00 
Workshop: Tematikus forradalom? 
Tematikus Tv csatornák a digitális 
átállás idején  
20:00-20:40 
Ünnepélyes Fesztiválmegnyitó  
A Szolnoki Bartók Béla Zeneiskola Big 
Bandjének zenés köszöntője  
A vendégeket köszönti Dr. Kállai 
Mária Szolnok Város Megyei Jogú 
Város alpolgármestere  
A fesztivált megnyitja Dr. Falus 
András akadémikus a zsűri elnöke  
21:00-22:00 
Álló fogadás az alkotók tiszteletére 
/külön meghívóval/  
 

22:00- 
Az All Inn együttes koncertje  
 
 

 

November 6. péntek: 
 

09:00-18:00 
Versenyfilmek vetítése  
17:00-18:00 
Csáji Attila könyvbemutatója és 
kiállítás megnyitója  
A kiállítást Szemadám György 
festőművész nyitja meg  
18:00-22:00 
Díszbemutató és közönség találkozó 
az 1 című magyar filmből  
Vendégeink Pater Sparrow 
filmrendező Kerekes Vica és 
Hauman Máté színművészek.  
A beszélgetést Dr. Báron György 
vezeti  
 

22:00- 
Az Embargó együttes koncertje  
 

 
 

 

November 7. szombat: 
 

09:00-18:00 
Versenyfilmek vetítése  
17:00-18:00 
A Via Eötvös című film információs 
vetítése  
Rendezte: Buda János  
18:00-19:00 
RALCO, A BAD BUSINESS című film 
információs vetítése  
Rendezte: Nicolas García, Xavier 
Vaqué  
20:00-21:00 
Ünnepélyes díjátadó  
21:00-22:00 
Álló fogadás a díjazott alkotók 
tiszteletére /külön meghívóval/  
 

22:00- 
Az Atlantic Crossing Orchetstra 
koncertje  
 
 

 

November 8. vasárnap: 
 

14:00- 
A díjnyertes filmek vetítése  
 
 

A versenyfilmek alkotói,  
szinopszisok és vetítési időpontok: 

www.tiszamozi.hu 
 
 

A Maya kód feltörése 
November 5. CSÜTÖRTÖK 13:00- 

 

Forgatókönyv: David Lebrun 
Operatőr:Amy Ha lpern, Steve Kline  
Zene: Yuval Ron  
Rendező :David Lebrun, USA 
 

 
 

Az összetett szépségű Maya 
hieroglifa írás egészen a közeli múltig 
a világ utolsó megfejtetlen írása volt. 

Ez  a történet 200 év olyan 
küzdelmét írja le, melyet gyakran 
gátolt mind a téves értelmezés, 
mind a rivalizálás de végül 
feltárhatta titkait az emberiség egyik 
legnagyobb civilizációjának és újra 
kapcsolatot teremtett a modern 
Maya és hihetetlen múltja között. 
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Építészeti alapvetés 
 
Magyarok Szövetsége – művelődési tagozat 
építészet – örökségvédelem munkacsoport 

PROGRAMVÁZLAT (összeállította: Marsiné Komor Anita) 

I. ALAPVETÉSEK MEGFOGALMAZÁSA (közreműködött: Rostás László, Markóth Imre) 

- tiszta udvar, rendes ház;  

- az emberek alapvető joga az építéshez, az építéshez kapcsolódó jogszabályi 
környezet felülvizsgálata; 

- a mezőgazdaságból élő, helyben lakó (a tanyavilágban lakni akaró) emberek építési 
elképzeléseire vonatkozó építési előírások módosítása, átértékelése, az észszerű építési 
előírások meghatározásával; 

- a településrendezés egyszerűsítése (a falu-, illetve településstruktúra újraértékelése); 

- települések magjának védelme;  

- önálló „Minisztérium” létrehozása, ami összefogja és kezeli valamennyi építési területtel 
kapcsolatos tevékenységet (jogalkotás; tervezés, engedélyezés, kivitelezés, stb.); 
önkormányzatiságot a Kamaráknak; 

- az alapfokú oktatásban is jelenjen meg (már gyermekkorban) a magyar építészet – a 
magyar ház szellemisége (a megfelelő anyag és formavilág ismereteinek átadása – 
időben történő „elültetése” a gyermeki tudatban); 

- olyan általános ismeretterjesztő anyagok készítése a már meglévő dokumentumok, 
illetve a még fel nem tárt területekről készített írásos anyagok alapján, melyek 
iránymutatást, irányelveket adnak azok számára, akik saját maguk akarják alkalmazni 
az egyes technológiákat, anyagokat, és technikákat, esetleg „típustervek” 
bemutatása „a hogyan csináljuk, hogy jó legyen” – re vonatkozólag;  

- a közösség, mint alkotóerő (az építésben, a fenntartásban, a településben, az 
oktatásban, a mindennapokban); 

- az építési feladatok letisztítása, mesterségek tagozása – az építés tagozása (kőműves, 
ács, bádogos, stb.); 

- a szakképzés fejlesztése (a hagyományos építőanyagok ismeretinek fejlesztése, a 
hagyományos építési technológiák ismeretinek bővítése, a mester legyen Mester,) a 
szakmák „becsületének” és eredeti tartalmának visszaállítása; „a minőséget honorálni 
kell”; 

- tájidegen építőanyagok visszaszorítása (adott területen az adott tájnak megfelelő 
anyagok használata) – a gondolkodásmód formálása; 

- az épületek, építmények természettel összhangban történő tervezése, építése és 
használata – különös tekintettel a természetes energiaforrások használatára; 

- semmilyen olyan dolgot, amely a köztulajdont képviseli eladni nem szabad; 

- kollektív műemlékvédelem; azon épületek védelme, melyek magukon viselik az egyes 
települések építészeti jegyeit, megteremtve a települések arculatállandóságát, az 
épített kultúra értékvédelme; 

- közterületek védelme; 

- a földből előkerülő kincs Nemzeti vagyon, melynek védelme minden ember 
kötelessége, nemzeti érdek; azt nyilvánosságra kell hozni, közé kell tenni; 

- nagy múltú és hagyományokra visszatekintő ipari épületek és létesítmények védelme, 
akár Uniós elvárásokkal szemben is (például: téglagyárak, magtárak, vízimalmok, 
cukorgyárak, stb.); 10 falu 1 magtár; mindenki számára elérhető távolságban – 1 napi 
járóföldre – legyenek magtárak; 

- az Uniós pályázatokat felül kell vizsgálni – előtérbe kell helyezni a magyar szellemiséget.  
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Hétboldogasszony háza 
 

Sátorkápolna építése Bösztörpusztán, a Magyarok Országos Gyűlésén 
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 Kitekintés

 

 
A könyv bepillantást szeretne engedni a digitális építészet 
világába és bemutat néhányat a legújabb tervek közül.  

Megismerhetjük belőle számos építész gondolatait, rögeszméit, 
kinyilatkoztatásait és ambícióit. Az itt szereplő tervek illusztrálják 
legjobban a digitális építészet széles körű és egyre tágabbá 
váló fogalmát.  

A könyv az építészek új generációjáról szól, amelynek tagjai 
kiaknázzák a digitális rendszerek nyújtotta lehetőségeket. A 
digitális tervezés bizonyos mértékben mára már minden 
építészirodában megjelent, de még rengeteg felfedeznivaló 
maradt, a technológiákban pedig sok lehetőség rejlik mind a 
szakma, mind a megrendelők számára. (Kiadó: Terc kft.) 

 

Versenyben az 56-os emlékmű 
 
A World Architecture Community által meghirdetett építészeti 
pályázat ötödik fordulójában az i-ypszilon alkotócsoport, vagyis 
Emődi-Kiss Tamás, György Katalin, Horváth Csaba, Papp Tamás 
által tervezett és 2006-ban felavatott 56-os emlékmű az egykori 
Felvonulási téren a szakmai zsűri (Honorary members) által 20 
legjobbnak ítélt pályamunka közé került.  

  
A pályázat nyílt, a pályázók és a szavazó tagok száma is igen 
nagy, a zsűri többek között olyan neves alkotókból áll mint 
Massimiliano Fuksas, Zvi Hecker, Hans Hollein, Arata Isozaki, Eric 
Owen Moss, Wolf D. Prix, Kenneth Frampton és a magyar Földes 
László.  (épiteszforum.hu) 
 

Botrány Orgoványban 
(Részletek Csontos János cikkéből) 

…Jurcsik Károlyról e szűkös keretek között szólni szinte lehetetlen. 
Ám a vázlatos életútba is beletartozik, hogy a hatvanas 
évekbeli angliai és skandináviai tanulmányútjait követően vitán 
felül ő lett a modern magyar téglaépítészet újrateremtője. 
Olyan tanítványok kerültek ki a keze alól, mint Varga Levente, 
Cságoly Ferenc, Turányi Gábor és U. Nagy Gábor. Sokáig – az 
organikusok mellett – ők jelentették a reményt az építészeti 
túlélésre a létező szocializmus sematizmusában.  

Ennek megfelelően Jurcsik főbb művei – így a szekszárdi 
városközpontja és az általa rehabilitált vérteskozmai falukép is – 
védettséget élveznek. Van azonban egy olyan Jurcsik-alkotás, 
ami építészettörténeti mérföldkő, s vitathatatlanul a huszadik 
századi magyar építészeti top tízbe tartozik: ez az orgoványi 
kultúrház…  

A belsőmagos szerkezetű, lapos tetős téglaépület, melyet 
Jurcsik Varga Leventével együtt tervezett, valóságos polgári 
bravúr: a panelos Kádár-rendszer tagadása, a kézimunka 
diadala a sorozatház-gyártással szemben. Nem hiába 
zarándokolt emiatt építész nemzedékek sora Orgoványba. 

 

 
 

Három nappal a haláleset előtt felhívták a feleséget, Jahoda 
Maja belsőépítészt Orgoványból, hogy Jurcsik Károly szerzői 
hozzájárulását kérjék, mivel sátortetőt építenének az orgoványi 
kultúrházra. Merthogy elnyertek egy 46 milliós uniós támogatást 
a bővítésre. A megbízott építésznő állítólag hosszas 
nyomozással derítette ki, hogy Jurcsik az eredeti tervező – a 
szintén Kossuth-díjas társtervezőről, Varga Leventéről még nem 
is hallott. (Évismétlés bármely építészkaron) Ha nincs 
hozzájárulás, elvész a pénz. Márpedig ez egy kultúrállamban 
elvész. Az orgoványi kultúrház olyan emblematikus épület, mint 
Makovecz Imre paksi temploma vagy Csete Györgynek a még 
életében műemlékké nyilvánított orfűi forrásháza. Mindhárom 
közkincs, sérthetetlen – ahogy a Parlamentet és az 
Iparművészeti Múzeumot is békén hagyjuk, nem bővítgetjük.  

Ha az orgoványiak nincsenek tisztában azzal, hogy nemzeti 
kincs van a tulajdonukban, rá kell döbbenteni őket. El a 
kezekkel Orgoványtól! Védjük meg a Jurcsik-házat akár az 
orgoványiaktól meg a kulturális analfabétizmus jeleit mutató EU-
tól is! Ebben sürgős feladata van az építőművész szövetségnek 
és Mezős Tamás KÖH-elnöknek is, hogy azonnali műemlékké 
nyilvánítással gátat vessen a barbarizmusnak. Az építész 
kamara pedig vonja meg a tervezői jogosultságát az ebben 
közreműködő építésznek. 

(megjelent a Magyar Nemzet 2009. október 8-i számában)  

20 

http://www.worldarchitecture.org/main/


 Tanulmánytervek

 
A jászberényi „Déryné-tömb” 
beépítési tanulmánytervei 
 

A Jászberény, Lehel vezér tér – 
Déryné utca – Fürdő utca – Holló 
András utca határolta tömb Déryné 
utca felőli telkeire az Önkormányzat 
beépítési tanulmányterveket készít-
tetett. A tervek támpontul 
szolgálnak a legmegfelelőbb 
városrendezési, építészeti és 
téralakítási megoldások kialakí-
tásához. 

A tanulmánytervek készítésére 
felkért tervezők: 
nirmana építésziroda kft. 
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 61. 
IV. em. 2/a 
Vezető tervező: Vékony Péter 
okleveles építészmérnök 

KVADRUM Kft. 
1034 Budapest, Kecske u. 25. 
Vezető tervező: Zsigmond László 
okleveles építészmérnök 
 

Tóth Tamás okleveles építészmérnök 
1104 Budapest, Kada u. 114/b. III.1. 
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Kamarai Hírek

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívom kamaránk tagjait a 
 

J-N-Sz megyei Építészek 
Kamarája 

2009. évi taggyűlésére 
 

Időpont: 2009. november 27.  
(péntek) 8:45 óra 

 

Helyszín: TISZApART mozi  
Szolnok, Templom u. 4. 

 

A taggyűlés határozatképes, ha a kamara tagjainak 
több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 
azonos napirenddel 
 

A megismételt taggyűlés 
időpontja: 

 

2009. november 27.  
(péntek) 9:00 óra 

 

Helyszín: TISZApART mozi  
Szolnok, Templom u. 4. 

 

A megismételt taggyűlés határozatképes, ha a 
kamarai tagok több mint tíz százaléka jelen van. 

Makai István 
elnök 

 

NAPIRENDI  JAVASLAT 
 

A szükséges írásos anyagokat 
a taggyűlés előtt 15 nappal megküldjük 

 

1. Megnyitó, majd a levezető 
elnök megválasztása 

2. Az Elnökség és a kinevezett 
bizottságok beszámolója 

3. 2008. évi költségvetési 
beszámoló  

4. 2009. évi költségvetési terv 
időarányos teljesítésének és a 
2010. évi terv ismertetése  

5. Az Etikai- Fegyelmi Bizottság 
beszámolója 

6. A Felügyelő Bizottság jelentése 
7. Általános vita és 

határozathozatal  
a beszámolókról  
és a költségvetésről 

8. Egyebek 
 

 

 

 

Szakmai tanulmányút a Vajdaságba 
 2010. július közepén 
 
Az előző évekhez hasonlóan, elégséges érdeklődés esetén, jövőre is 
szervezünk szakmai tanulmányutat. Előzetes jelentkezés e-maiben az 
info@jnszmek.hu címen 2009. november 25-ig. Részletes tájékoztatás 
a novemberi taggyűlésen. 
 

TERVEZETT PROGRAM: 
Változtatás lehetséges 

 

1. nap  Indulás: Szolnok Pelikán parkoló 05:00 
 Újvidék – séta a Duna utcában és a főtéren, 
 városháza, katolikus templom, görögkeleti 
 székesegyház, püspöki palota 
 Pétervárad – erődítményrendszer (a Duna Gibraltárja) 
 Karlóca nevezetességei (borkóstoló) 
 Szállás: Székelykeve 

 
2. nap  Pancsova külvárosa – Hertelendyfalva, református 

templom, bukovinai székely szőttes kiállítás (vásárlás) 
Nándorfehérvár – vár 
Belgrád – dzsámi, koronázó székesegyház, hajózás a 
nagy hadisziget mellett a Dunán és a Száván 
Zimony – várrom és a Hunyadi-torony megtekintése 
Szállás: Székelykeve 

 
3. nap  Versec nevezetességei – városháza, püspöki palota, 

római katolikus székesegyház 
Deliblát – séta a homoksivatagban, Fejértelep  

  (magyar település a sivatagban) 
Szállás: Székelykeve 

 
4. nap  Szendrő – várlátogatás, Viminácium (szabadtéri 

múzeumok, kelet-római romvárosok) 
Szállás: Székelykeve 

 
5. nap  Stresszmentes pihenőnap 

 Szállás: Székelykeve 
 
6. nap  Kirándulás az Al-Duna mentén, Galambóc (várrom), 

Nagy és Kis-Kazánszorosba, Vaskapu (erőmű) 
Szállás: Székelykeve 

 
7. nap  Nagybecskerek – városközpont megtekintése 

Óbecse – Eifel-zsilip 
Zenta – zentai csata (emlékmű) és a városháza 
Palics – fürdők, villák 
Szabadka – belváros, városháza, zsinagóga, zsolnai 
kutak, Kosztolányi szobor, színház stb. 
Érkezés Szolnokra, a Pelikán parkolóba az esti órákban 
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A szolnoki evangélikus templom  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Még evangélikus körökben is 
kevesen tudják, hogy ha valaki a 
wittenbergi vártemplomot szeretné 
megtekinteni, akkor Wittenberg 
helyett elég Szolnokra utaznia, ahol 
a wittenbergi vártemplom mintájára 
készült el az evangélikusok 
temploma.  

1927-ben a város telket adomá-
nyozott a templom számára. A 
telken korábban villanyiroda állt, 
melynek lebontása után, 1931-ben 
épült fel a mai templomépület. 
Terveit Gerey Ernő készítette. 

A műemlék jellegű épület 
neoreneszánsz és neogót elemeket 
ötvöz. Főhomlokzatát uralja a 
wittenbergi templomkapu mintájára 
elkészült, csúcsíves bejárat, fölötte 
kőből készült Luther-rózsa látható. A 
homlokzat tetején, a párkány alatt 
félköríves ívsor húzódik, középen két 
vékony szelemencsúccsal. A 
hengeres torony lépcsőházát nagy 
kiülésű párkányzat választja el a 
harangszinttől. A torony kicsiny 
kupolával zárul. Oldalhomlokzati 
három-három csúcsíves ablakát 
támpillérek választják el egymástól.  

A külsőhöz hasonlóan a belső tér is a 
wittenbergi vártemplom hangulatát 
kelti, így a padok, a csillár, az oltár 
és a szószék-hangvető is. Eredeti 
oltárképét Vidovszky Béla festette, 
sorsa nem ismert, nyoma veszett. 
Mostani oltárképét ismeretlen mester 
festette, a Pilátus előtt álló Jézust 
ábrázolja. A bejárat felett karzat 
húzódik. A gyülekezet nagy 
fájdalmára orgonája nincs, ennek 
megépítése a következő évek 
feladata. 
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