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Csóka Balázs DLA
építész,
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Több mint 20 éve, 2000 körül került a kezembe először az Országépítő a BME Bercsényi
utcai Építész Kollégiumában. A Gerle János szerkesztette folyóirat unikális hang volt, a
Kárpát-medencei szerves építészet szinte egyedüli megjelenési formája. Makovecz Imre
építészete és világképe, majd, amikor később személyesen is megismerhettem, személyes
kisugárzása és példamutatása erősen formálta építésszé válásomat. Az újság szerkesztői munkálataiba már halála után, 2012-ben kapcsolódhattam be.
2021 januárjától Dévényi Sándor főszerkesztő felkérésére vállaltam az Országépítő felelős szerkesztői feladatának elvégzését. Az újság ezentúl is a kialakult szerkezettel és
tartalommal jelenik meg. Elsődleges feladatunknak tekintjük a helyhez kötődő, organikus építészet, kert- és tájépítészet mellett a szerves, hagyományainkra építő, közösségépítést erősítő gondolkodás bemutatását.
Az idei első számunk Vándorokból mesterek rovatában Dobrosi Tamás építész munkáit
mutatjuk be, aki Makovecz Imre munkatársaként kapott lehetőséget Felcsúton a sportkomplexum fejlesztésére, amiért 2020-ban Pro Architectura díjat vehetett át.
Makovecz Imre születésének 80. évfordulóján, 2015-ben a Magyar Kormány határozatban rögzítette, hogy a Mester életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel,
melynek megóvása és gondozása, a jövő nemzedékekkel való megismertetése kiemelten
fontos és szükséges feladat. Az életmű gondozásáról 2015-ben megjelent Kormányhatározatnak köszönhetően az elmúlt évek során közel harminc, Makovecz Imre által tervezett épület felújítása, megépítése kezdődhetett meg. Cikkünkben két, már átadott épület
sorsáról számolunk be: a bagodi és baki faluház felújítását ismertetjük.
Roger Scruton angol filozófus és esztéta szenvedélyes gondolatai az utcabútorok példáján
keresztül mutatják meg a kultúra és településkép jelentőségét és lehetséges mélységét.
A Kós Károly Egyesülés három alapító mestere közül 2020. május 11-én Kálmán István is
elhagyta ezt a világot, átlépett a szellemi világ kapuján. Makovecz Imrével és Kampis
Miklóssal így már fentről követik, és számunkra itthagyott gondolataikkal, példájukkal segítik munkánkat. Kálmán Istvánról e számunk mellékletében emlékezünk meg,
az Ő emlékére készült, ill. saját írásait összegyűjtve.
A 2000-es évek elejéhez képest mára az Országépítő jelen van az interneten és a közösségi médiákban is. Kérem Olvasóinkat, keressenek és kövessenek minket ezeken a
felületeken is, és bizalmukkal, támogatásukkal segítsék a továbbiakban is az Országépítő
szerkesztőbizottságának munkáját.
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Tisztelt Olvasóink!
Az Országépítő folyóirat ára a jelenlegi 800 Ft-ról 1000 Ft-ra emelkedik 2021. januártól.
Előfizetni az elofizetes.orszagepito@gmail.com e-mail címen lehet, a név, a postacím, és a számlázási
cím megadásával. Egy évre az előfizetés díja 4000 Ft (postaköltséget csak külföldre történő postázásnál
számolunk fel), melyet a Kós Károly Alapítvány 10402166-21629530-00000000 számlaszámra kell utalni,
a közlemény rovatba a név és az „Országépítő megrendelés 2021” megjegyzés feltüntetésével.
Régebbi számot megrendelni szintén ezen a címen, ezekkel az adatokkal lehet. Egy példány ára a
2020. év végéig megjelent lapszámok esetében 750 Ft, 2021. januártól 1000 Ft lesz. A postaköltség
a posta aktuális díjszabása szerint alakul (1 pld. 400 Ft, 2 pld. 1200 Ft, ennél több példány és külföldi
rendelés esetén egyeztetés szükséges).
A Kós Károly Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2019-ben személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2020-ban beérkezett 64 096 forintot
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk.
Kérjük, hogy 2021-ben is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitűzéseit!
Adószámunk: 19193580-2-41
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