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A Magyar  Urbanisz t ikai  Társa ság 
pályázatot  h i rdet  fő iskolák  és  egyetemek 

urbanisz t ikai  és  ahhoz kapcsolódó 
témájú szak i rányán vég ző alap -  és 

mesterképzésben rész t ve vő hal lgatók 
szakdolgozatainak/diplomater ve inek 

d í jazá sára.

Eredet iség,  k reat iv i tá s,  ér thetőség, 
át láthatóság,  a  k iv i te lezés  minősége, 

a  pályázat i  munka esz tét ikai  és 
funkcionál is  minőségének összhangja  – 

ezek  a  G a stroD es ign fő  szempont ja i .

A pályázaton a 2016/2017-es tanév őszi és 
tavaszi félévében megvédett munkák indul-
hatnak. A Magyar Urbanisztikai Társaság Bíráló 
Bizottsága kiemelt figyelemben részesíti a gya-
korlati hasznú munkákat: a szakma gyakorlói 
számára közvetlen hasznossággal bíró terve-
ket, tervi szintű javaslatokat, módszertant.
Témakörök:

  területi- és struktúratervezés

 A verseny célja, hogy felhívja a figyelmet az 
éttermi és a szállodai vendéglátás arculatának, 
megjelenésének fontosságára. Nevezni június 
30-ig lehetséges.
A verseny célja, hogy felhívja a figyelmet az 

  településtervezés és városépítés
  szabadtértervezés
  tájépítészet
  városfejlesztés és városkutatás
  településföldrajz és vonatkozó társadalom-
tudományok

  városkommunikáció és városmarketing
A jelentkezés a MUT oldalán – http://www.mut.hu/ 
– keresztül online történik; a jelentkező itt töltheti ki 
a jelentkezési űrlapot.

területéről mennyire fontos és meghatározó az 
adott vendéglátóegység megjelenése.
Részletes információ és versenykiírás a gastrodesign-
award.hu honlapon!

URBANISZTIKAI PÁLYÁZAT 

GASTRO DESIGN AWARD 2017

éttermi és a szállodai vendéglátás arculatának, 
megjelenésének fontosságára, a vendéglátó 
ipari kommunikációban alkalmazott vizuális, 
design és belsőépítészeti elemek minőségének 
kiemelt szerepére, és arra, hogy a vendégoldal 
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P Á L Y Á Z A T ,  P R O G R A M

AZ 50. SAVARIA 

URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM
S i m o n  Zo l t á n  Pé te r

a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő 
Egyesület igazgatója

2017-ben 50. alkalommal rendezzük meg 
a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet. 

Kivételes alkalom ez, hiszen az 50 év 
egyszerre ad rangot és követel meg 

minőséget. Egyszerre akarunk megfelelni 
és ezzel együtt megújítani. Egy célunk van: 

úgy dolgozni, hogy a résztvevők újabb 
50 évre értékesnek és vonzónak tartsák a 

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet!

  július 18-án a nagyberuházásokról hallga-
tunk meg előadásokat, beszélgetéseket

  július 19-én az építészet, urbanista szak-
mai múlt sikeres jövőjének kérdéseit bon-
colgatjuk

  július 20-án az Európai Kulturális Főváros 
pályázat a téma. Megvalósult álmok és 
tervek kerülnek bemutatása nyertes és 
pályázó városok képviselőit megszólítva

  július 21-én Szentgotthárdra látogatunk 
el, ahol idén a 7. Tervező Tábor kerül meg-
rendezésre

2017-ben is jól érezzük magunkat. Minden este 
szervezünk egy-egy kulturális programot is.

  17-én, hétfőn este az elmúlt 50 év fotói-
ból összeállított kiállítás megtekintése

  18-án, kedden este építész piknik lesz, 
megnyílik Zalotay Elemér építész életmű-
vének kiállítása

  19-én, szerdán este Osskó Judit filmjeiből 
vetítünk le kettőt a Savaria Moziban

  20-án, csütörtökön este lefolytjuk az 
egész hetet egy korsó sörrel vagy egy po-
hár borral

2017-ben is lesz Tervező Tábor. Az elmúlt 
években kiforrott tematikát követve, idén 
Szentgotthárd városa fogad be bennünket, és 
ad három feladatot a tábor résztvevőinek. Aki 
kicsit is ismeri a várost, tudja, hogy a Kasza-
gyár legenda. A valóság meg az, hogy jó len-
ne, ha újra az tudna lenni! Keressünk rá együtt 
megoldást!
A SZASZ-ról úgy gondolja a város, hogy nem 
baj, ha legenda lesz! A Szentgotthárdi Alpo-
kalja Ifjúsági és Turisztikai Szabadidőközpont 
egy elképzelés azért, hogy a város még in-
kább bekapcsolódjon a hazai és határon át-
nyúló turisztikába. Ötlet kell, hogy az valóság 
legyen!
A terek megújítása manapság nagy divat. Tud-
juk, látjuk, van sok jó megoldás is. De, azért az 
ritka, hogy ezt egyetemistákkal együtt keresik 
meg. Hát, ezt a ritka pillanatot használhatjuk 
ki a harmadik feladattal és a szentgotthárdi 
Széll Kálmán tér újra gondolásával.
Az ezévi programról részletek itt olvashatóak: 
http://sune.hu/

2017-ben ünnepelünk. Egy egész napot szá-
nunk arra, hogy méltó módon, az emlékeinket 
is felidézve megünnepeljük azt a hihetetlen 
munkát és élményt, amelynek egyik eredmé-
nye maga az 50 év. Megköszönjük azoknak, 
akik aktívan dolgoztak ezért a sikerért. Ez a 
nap 2017. július 13-án, Budapesten lesz.
2017-ben folytatjuk a munkát. Az immáron 
hagyományos forgatókönyv szerint, öt tema-
tikus napban dolgozunk fel aktuális urbanisz-
tikai témákat Szombathelyen.

  július 17-én a megszokott köszöntő mel-
lett a településkép a téma

Fiatalok konzultáció közben 2016-ban (Fotó: Portschy Tamás)

A tavalyi Tervező Tábor egyik programján (Fotó: Portschy Tamás)
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20 ÉVES A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA 
Májusi küldöttgyűlés

A VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA TAGGYŰLÉSE

Ta k á c s  An d rá s
okl. építészmérnök

Ta k á c s  An d rá s
okl. építészmérnök

A 20 éves ünnepi  küldöttgyűlésre május 
19- én került  sor  ünnepi  helyszínen,  a 
Ludovika Campus főépületének Szent 

László Kápolnájában.  A kápolna a kezdés 
időpontjára tel jesen megtelt .  A Himnusz 

elhangzása után a kamara 20 évének 
több meghatározó személyisége is 

felszólalt ,  közülük a legnagyobb tapsot 
kétségtelenül  Cal lmeyer Ferenc DLA,  volt 

kamarai  elnök kapta.

A szokásoknak megfelelően az országos 
küldöttgyűlés után került  sor a Vas 

Megyei Építész Kamara taggyűlésére. 

Fontos volt a kiviteli tervek tartalmi és formai 
követelményeiről szóló MÉK szabályzat elfo-
gadása, ami az alábbi helyen megtalálható:  
http://mek.hu/media/files/2017/szabalyzatok/
Kiviteli_tervek_tartalmi_es_formai_kovetel-
menyei_szabalyzat_20170526.pdf
Ugyanígy az építészek mindennapi munkáját 
befolyásolja az egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenységekhez szükséges kivite-
lezési tervdokumentáció tartami követelmé-
nyei és a tervezői művezetés szabályai című 
MÉK szabályzat is, ami szintén módosításra 
került:
http://mek.hu/media/files/2017/szabalyzatok/
Egyszeru_bejelentes_szabalyzat_20170525.
pdf

A május 23-án a Hefele Menyhért Építőipari 
Szakközépiskolában megtartott gyűlésen az 
előzetes napirendi pontok szerint először az 
elnöki beszámolók hangzottak el. 
Ezek elfogadása után a 2017. évi költségvetés 
bemutatása következett, amelyet a jelenlévők 
megszavaztak. 
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az 
Alapszabály is módosult.

rint először az elnök és a bizottsági elnökök 
éves beszámolója következett, amelyet a 
jelen lévő küldöttek megszavaztak. Ezután 
a 2017. évi költségvetés valamint az Alap-
szabály módosítása következett. Az Etikai-fe-
gyelmi szabályzat módosítása során vita ala-
kult ki a főépítészek saját területükön történő 
szakmagyakorlásával kapcsolatban. Ebben a 
küldöttgyűlés nem tudott megegyezni, így 
az elfogadott határozat szerint a Miniszterel-
nökséget kéri fel a MÉK elnöksége, hogy ezt 
a főépítészi tevékenységről szóló Kormány-
rendeletben szabályozza. Az Etikai-Fegyelmi 
Szabályzat egyéb módosításait elfogadták, 
ugyanúgy, mint a Pénzügyi és gazdálkodási 
Szabályzat módosításait.

Az ünnepség és a kávészünet után kezdődött 
a tényleges kamarai munka. A napirend sze-

A taggyűlés elfogadta a beszámolókat
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 E Z  T Ö R T É N T

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 
Településképi arculati kézikönyv

Ta k á c s  An d rá s
okl. építészmérnök

A Miniszterelnökség, a Vas Megyei 
Kormányhivatal és a Vas Megyei 

Építészkamara közös szervezésével május 3-án 
került sor a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény végrehajtásával kapcsolatos 
szakmai továbbképzésre. A továbbképzésre az 

építész kamara tagjai mellett meghívót kaptak 
a Vas megyei települések polgármesterei és 

jegyzői is. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
korábban meghirdetett helyszínt (Megyeháza, 

Díszterem) is meg kellett változtatni. Végül a 
továbbképzést a szombathelyi Városházán 

tartották meg.

A szakmai fórum a Településképi arculati kézi-
könyv (TAK) és a településképi rendelet készíté-
séről szólt. A Miniszterelnökség részéről az elő-
zetes információk szerint Füleky Zsolt helyettes 
államtitkár vett volna részt, de helyette Balogh 
Bence a Miniszterelnökség, Építészeti és Építés-
ügyi Helyettes Államtitkárságának osztályve-
zetője érkezett egy építészeti referenssel (Kállai 
Kata) és egy településrendezési referenssel (Gás-
párné Borsó Rita). A Vas Megyei Kormányhivatalt 
Ágh Ernőné főigazgató és Csermelyi Andrea álla-
mi főépítész képviselte. A Vas Megyei Építész Ka-
mara nevében Ábrahám Ferenc elnök volt jelen.
A továbbképzésen a településrendezési refe-
rens tájékoztatta a hallgatóságot a TAK elkészí-
tésének módjáról a Miniszterelnökség elképze-
lései szerint. Ehhez egy diaanyagot vetített le, 
ami megtalálható és letölthető itt: http://www.
kormany.hu/download/b/6a/f0000/TAK_ok-
tat%C3%B3_j.pdf
Bemutattak egy elkészített Településképi ar-
culati kézikönyvet (Magyarszéphely - elképzelt 
település) amit példaként lehet felhasználni. 
Az alábbi helyről letölthető: http://www.kor-
many.hu/download/f/5a/f0000/magyarszep-
hely_tak.pdf
Az előadás után lehetőség volt kérdéseket is 
feltenni, de mivel elég kevés kérdés érkezett, fel-
tehetően mindenki számára egyértelmű volt az 
elhangzott tájékoztató.

Nagy volt az érdeklődés a szakma részéről 

A szakmai fórumon Ábrahám Ferenc is  beszámolt
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„NEM HÁZAT, HANEM OTTHONT 

TERVEZEK AZ ÜGYFELEIMNEK”
G o m b á s  M ó n i k a

Családjában úgy öröklődnek az 
építészethez kapcsolódó szakmák, 
mint másoknál a barna haj vagy a 

fehér bőr.  Felmenői között generációk 
óta kőművesek,  pallérok,  iparosok, 

építőmérnökök sorakoznak,  így nem is 
lehetett  kérdés,  hogy hasonló pályát 

választ.  Legyen szó jóféle kékfrankosról 
vagy épp egy családi házról,  mindig 
a minőségre törekszik .  Stampf Er vin 

építészmérnökkel  beszélgettünk.

Melyik a legizgalmasabb terület az Ön szá-
mára?
A borászatok tervezését nagyon szeretem. 
Nemrégiben olyan termékfejlesztési pályáza-
tok jelentek meg, amelyeknek köszönhetően 
a Kőszegi-hegyen is több borászat épül vagy 
bővül, háromnak már el is készültek a tervei. 
Összetett ez a munka, meg kell felelni min-
denféle igénynek, szakhatóságnak, a meg-
rendelőnek. Fontos, hogy a tulajdonos és a 
látogató is jól érezze magát benne, igényes 
legyen, nézzen ki jól. Nem mindegy az sem, 
hogy mit tesz hozzá a kultúrtájhoz. Nagy a 
felelősség, hogy ne vegyünk el a látványból 

– főleg Kőszegen ez égető probléma, hiszen 
teljesen beépül, elvadul a szőlőhegy.
Mire törekszik a munkája során?
Legfontosabb a minőség és az ügyfél elége-
dettsége. Családi ház tervezésénél  mindig 
azzal kezdem, hogy megismerem az ügy-
felet. Enélkül nem megy, hiszen nem házat, 
hanem otthont tervezek neki. Nem tudok 
30 nap alatt megtervezni egy családi házat, 
mert annyi idő alatt nem lehet megismerni 

Mi terelte az építészmérnöki pályára?
A családban mindenki ezzel foglalkozik, édes-
apám építőmérnök, statikus, édesanyám 
építésztechnikus volt, a nővérem is építész-
mérnök. A nagyszüleim és több felmenőm 
is ezen a területen dolgozott. Ezt láttam gye-
rekkoromban, ez ragadt rám. Szombathelyen 

az építőipari technikumban végeztem, utána 
Pécsre mentem főiskolára, majd a műszaki 
egyetemet végeztem el, ezután Pécsen szer-
kezettervezői építészmérnök diplomát sze-
reztem. A diploma megszerzése, azaz 1998. 
óta abban a tervezőirodában dolgozom, 
amelyet édesapám alapított. Ő volt a statikus, 
én az építész tervező. Közben több építész 
kolléga dolgozott velünk társként vagy al-
kalmazottként. Sajnos édesapám tavaly előtt 
meghalt, így most én viszem tovább az irodát.
Milyen jellegű épületeket tervez általában?
Bükön egy csarnoképítkezéssel kezdtem, 
édesapám volt a statikus tervező és műszaki 
vezető, én pedig mellette dolgoztam. Itt kezd-
tem építész- és statikus terveket készíteni, az-
tán fokozatosan kialakult. Édesapám mellett 
csináltam a statikus munkákat, nagyobb csar-
nokokat, mellette jöttek a kisebb-nagyobb 
családi házak, társasházak építészeti munkái, 
és valahogy megmaradtam ennél a terület-
nél. Most is főleg családi házakkal, társashá-
zakkal, kisebb ipari csarnokokkal, és újabban 
borászatok tervezésével foglalkozom.

Családi ház Kőszegen Stampf Ervin
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a leendő tulajdonost - mik az igényei, hány 
gyereke van, mire szeretné használni az egyes 
helyiségeket. Ha megismertem, és kicsit kö-
zelebb kerültünk egymáshoz, neki tudok látni 
a munkának, meg tudom tervezni azt az ott-
hont, ahol majd szeret élni, ahol jól érzi ma-
gát, és ami jól is néz ki. Nálam ez minimum 
3-4 hónapos folyamat, nem lehet elkapkodni. 
Akkor vagyok elégedett, ha örömmel tudok 
visszagondolni egy munkára.
Honnan szerez inspirációt?
Nyitott szemmel járok a világban, figyelek 
az újdonságokra. Plusz az internetről ren-
geteg ötletet kapok. Kőszegen lakom, ott is 
dolgozom, a megrendelőim kőszegiek vagy 
környékbeliek, de sokat tervezek Szentgott-
hárdra is. Tervezésnél az a legfontosabb, hogy 
mindig az adott környezetbe kell beleképzel-
ni az épületet, hiszen a háznak jól kell illesz-
kednie, harmonikusnak kell lennie a környe-
zetével. Látszódjon, hogy az épületet 2017-
ben tervezték és építették meg.
Hogyan képzeli el magát 5-6 év múlva a 
szakmájában?
Maradok a családi házak tervezésénél, mert 
tetszik az összetettségük. Régen édesapám-
mal több csarnoképületet is terveztünk, de 
az számomra nem jelent akkora kihívást. 
A családi ház kreatívabb munka. Mióta bejött 
a CSOK, egyre több a megrendelés, élénkül a 
piac, sok a munka. Ezt a szegmenst vinném 
tovább, kisebb-nagyobb családi házak, 8-9 
lakásos társasházak, csarnokbővítések ter-
vezésével foglalkoznék a jövőben is. Sokat 
csinálok műszaki ellenőrzést is. Az épületet, 
amit tervezek, szeretem műszaki ellenőrként 
végigvinni, hogy tényleg az valósuljon meg, 
amit terveztem. Tapasztalat, hogy a kivitele-
zésnél elcsúszhatnak a dolgok. Egy jól meg-
tervezett épületet is el lehet vinni rossz irány-
ba, és fordítva, egy kevésbé jól megtervezett 
házat a kivitelezésnél fel lehet javítani. Most 
már hat alkalommal kötelező kihívni a ter-
vezőt az építkezésre, én ezt nagyon kedvező 
jogszabályi változásnak látom, hiszen jó, ha a 
tervező rajta tartja a szemét a kivitelezőkön 
és az építtetőn. 
Mivel tölti az idejét, amikor éppen nem 
dolgozik?
A kisfiam hét, a kislányom négy éves. Ami sza-
badidőm van, azt igyekszem velük tölteni. Ré-
gebben például nyaraláskor az úti céljaimat is 
elsősorban szakmai szempontok határozták 
meg, most már a családom igényei a legfon-
tosabbak. Pár éve is még iskolába jártam - épí-
tész szerkezettervezői képesítést szereztem -, 
a tanulás sok időt elvett a családtól, ezt pótol-
ni szeretném. Hobbim a borászkodás. Van egy 
kis szőlőm Kőszegen, kékfrankossal foglalko-
zom, és próbálok minőségi bort előállítani. 
Igyekszem ebben is előrelépni - építészként 
is borászként is a minőségre törekszem.

É P Í T É S Z  P O R T R É

Társasház üzlettel Kőszegen

Csarnokbővítés Lukácsházán

Falusi lakóház felújítása Lukácsházán
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A WOLF-HÁZ
B a l o g h  Pé te r 

okl. építészmérnök

Ha elindulunk egy sétára az elárvult 
Kovács-szállótól a vasút felé a Széll 

Kálmán utcán, a kétemeletes házak között 
a bal oldalon feltűnik egy sárga épület,  az 

idősebbeknek Wolf-ház, a maiaknak MÁV 
Ó voda. (Ez utóbbi is csak volt!)

kátor, 1.sz.) és a Pető-villa (a kórház területén) 
terveit készítette. 
A Széll Kálmán u. 19. számú épület érdekes 
színfoltja a nevezett utcának, amelyet Me-
lega Miklós egyik tanulmányában a város 
Andrássy-útjának nevezett, s nem érdemtele-
nül. A ház a neobarokk szellemében fogant, 
megosztott tömegével, visszahúzott bejá-
ratával a régi, párizsi hotelek képét idézi fel. 
A nagyobb szárnyban a tulajdonos lakása volt, 
alul a földszinten a „reprezentatív” helyiségek 

– hall, úriszoba, ebédlő, terasz stb. –, az eme-
leten lakószobák, fürdő stb. kaptak helyet. 
A  jobboldali szárnyban a házmester lakott. 
A két szárny között az emeleti szinten, a kapu 

amely először csak fakereskedelemmel foglal-
kozott, de 1905-től fűrészteleppé fejlesztet-
ték, a dualizmus idején jó minőségű faanyag-
gal látta el a fellendült környező építőipart. 
Telepük helyileg a mai 11-es Huszár út 122. sz. 
alatt működött, az államosítás után a VASÉP 
telepe lett. A jellegzetes épületet Medgyesi 
Alajos (1872-1942.) budapesti építész tervez-
te. Nem tartozott az első vonalbeli építészek 
közé, de tervei jó színvonalat képviseltek az 
adott korszakban. Medgyesi 1886-ban szerez-
te oklevelét a Budapesti Műegyetemen, majd 
Párizsban a Beaux Arts-on képezte tovább 
magát. A fővárosban több lakóházat terve-
zett, Szombathelyen a Grünwald-ház (Belsi-

A Wolf-ház 1938-ban (Széll K. u. 19.)

Az egykor szebb napokat látott lakóházat 
Wolf Sándor neves helybeli fakereskedő épí-
tette 1923-ban. Wolf Sándor és testvére, Izsó 
1884-ben alapították meg vállalkozásukat, 
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felett összeköttetés volt. Később, a házmester 
oldalán egy kisebb gazdasági helyiséget is 
építettek. Az épület nem túldíszített, de kívül 
és belül is szép részletekkel találkozhatunk, 
valamikor még gondozott, kertes udvara is 
volt. Az ingatlant 1950. körül államosították, 
és 1951-től a MÁV óvodája kapott itt helyet, 
ekkor a jobb oldalon egy hosszabb kétszintes 
szárnyat építettek hozzá. Az óvoda az 1990-es 
években sajnos megszűnt, egy ideig külön-
böző szervezetek (pl. biztosító) bérelték, de 
egy ideje már üres, és folyamatosan pusztul. 
Helyi védelem alatt áll, de ez a MÁV-ot nem 
zavarja, számára ez nem érték, legfeljebb pi-
aci kérdés.

P U S Z T U L Ó  É R T É K E I N K

A kapubejárat

Betekintés az udvarra Részlet a főhomlokzatból
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CSÁNIG, MINDENSZENTEK 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
S z .  S o p á r  K at a l i n 

okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

Építész tervező: Sz.  Sopár Katalin, 
művészettör ténész: Nemes András, 

tör ténész: Dr.  Kelemen István, statikus: 
Bukits Zoltán, elektromos tervező: Füle 

Ernő, faanyagvédelmi szakér tő: Dr.  Varga 
Ferenc, építtető: Répcelaki Szent István 
király plébánia, Aigner Géza plébános, 

műszaki ellenőr:  Andorka Miklós

A falkutatás során előkerült részletformák, a 
falazó anyag, a homlokzatok vakárkádos díszí-
tése, és a tölcsérablakok szerint a templom a 
13. század közepén, vagy egy-két évtizeddel 
később épülhetett. Ehhez az időszakhoz tar-
tozik valamennyi körítő fala mind a szentélyen, 
mind a hajó D-i oldalán. A Ny-i kapu maradvá-
nya és a szinte épségben fennmaradt D-i kapu 
is ide tartozik. A felmenő falak a mai párkány 
alsó vonaláig középkoriak, csakúgy, mint a dia-
dalív feletti oromfal maradványa.
A tetőszerkezetét többször átépítették. A fel-
újítás előtti formáját 1869. és 1874. között  
nyerte el. A  hosszan elnyúló helyreállítás so-
rán visszabontották az eddig megmaradt K-i 
oromfalat, tégláit a főpárkányba építették bele. 
Ekkor készül a templom gerendafödéme, az új 
tetőszerkezet, melyet a hajó fölött a K-i oldalon 
kontyolt változatban építenek meg. A temp-
lom fedélszékének Ny-i gerincére új huszártor-

A felújítás előtti állapot
A templom egyhajós, nyolcszög záródású, kelet 
felé forduló szentéllyel. A hajó síkfödémmel, a 
szentély boltozatos födémmel záródik. Karzata 
fa szerkezetű, fa oszlopokon fa felépítménnyel. 
Tetőszerkezete hagyományos kötőgerendás, 40 
fok hajlásszögű, héjalása a felújítás előtt szürke 
palafedés és horganyzott fémlemezbefedés. A 
bejárat felett kis torony található, szerkezete fa, 
mely oldalról bádoglemezzel borított. 

A második alkalommal meghirdetett „Kerámia 
tetőcserép az építészetben – bármilyen funk-
cióban” című építész pályázat harmadik díját 
a csánigi római katolikus templom pályamun-
kával Szendrőné Sopár Katalin érdemelte ki a 
harmincöt beérkezett pályázat közül.

Felújítás előtti állapot A falkutatás során előkerült mérműves ablakrészlet
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É P Í T E T T  K Ö R N Y E Z E T Ü N K

A homlokzaton kanálhát vakolat készült simább 
és durvább felületi struktúrával. 
A homlokzaton bemutatásra kerülő elemek, 
nyílások: Az előkerült román kori részletek, a 
Ny-i kapu, D-i kapu, tölcsérablak és a másik 
töredéke bemutatásra került a szentély É-i ol-
dalán feltárt másodlagosan elhelyezett gótikus 
mérműves ablakkal együtt. A D-i kapu meg-
nyitása nem lehetséges, viszont a kapu helyét 
megmutattuk. A Ny-i kapu körül lépcsőzete-
sen visszaugró kőkeret lehetett. A kőkeretek fa-
ragásán fogas vésővel jeleztük, hogy azok csak 
rekonstrukcióként készültek. A hajó K-i orom-
fala újraépült meredek hajlásszöggel (55º). A fa 
szerkezetű torony deszkaborítást kapott.

tős kialakítású lett, egy-egy oromfallal. Az új 
fedélszerkezet az eredeti, építéskori állapotot 
kívánja tükrözni. A tetőszerkezet rekonstruálá-
sa Bukits Zoltán és Nemes András közreműkö-
désével készült.
A templom homlokzattagolása, tömegarányai 
az érett román kori építészetet idézik. A temp-
lom fontossága az, hogy a koronázó párkányig 
falazatai, azok tagolása szinte érintetlenül 
megmaradtak, csupán az ajtók és az ablakok 
változtak az egyes korok igényei szerint. A te-
tőzete a fedélszékkel sajnos elpusztult, de a 
fennmaradt töredékek és az analógiák alapján 
nagy biztonsággal kiszerkeszthető és rekonst-
ruálható volt.

nyot építenek. A templom történetének során 
ez már a negyedik tornya.
A templom homlokzata egyszerű. A falazat 
az 1250-1275-ös években készülhetett. Ekkor 
falpilléreken álló árkádokat építettek, majd 
azt utólag kitöltő falazattal kifalazták. A bekö-
tésekre nem fordítottak hangsúlyt. Így alakult 
ki az azóta is változatlanul maradó vakárkádos 
homlokzat. Az épületben az idők folyamán a 
nyílászárókat változtatták, építették át. 

Templom felújítás
A templom felújítás előtti tetőszerkezete el-
bontásra került. A hajó K-i oromfala újraépült, 
a templomhajó feletti tetőszerkezet nyeregte-

A jelenlegi, felújított, helyreállított homlokzat 
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