
Tájépítészként különböző léptékű területek tervezésével, fejlesztésével 

foglalkozom. Bár ez elsősorban műszaki jellegű feladat, de középpontjában 

az ember áll. Kistelepüléseken gyakran ki kell lépni a mérnöki szerepkörből, 

illetve ezt kiegészítve közösség- és programszervezéssel, önkéntességgel, 

értéktudatosítással, meggyőzéssel tenni a szakmai érdekek érvényesítéséért.. 

Ehhez a megszokottól eltérő módszertan szükséges. Tizenöt éves jelenlét a 

kalotaszegi Sztánán , számos kaláka-részvétel és több kistelepülés arculati és 

szabadtértervezési  tapasztalata alapján kidolgoztam a kistelepülések köz-

területeinek tervezési módszertanát - Kistelepülések Közterület-alakítási terv és 

arculati kézikönyv címmel, aminek kutatását a doktori disszertációmban tovább 

folytatom. 

A téma fontosságát jelzi, hogy Magyarország a településeinek 90%-án kevesebb 

mint 5000 fő él, és közel 40%-án kevesebb mint 500.

A falvakban szerzett élmények vezettek oda, hogy az Ignitas egyesület meg-

alapításával a tájépítészetet és a területfejlesztést sajátosan értelmezve, te-

hetséges fiatalok oktatási támogatásával is foglalkozzunk,kitörési lehetőséget 

biztosítva olyanoknak, akik tehetségük révén értelmiségiként felismerik és 

megőrzik a magyar kultúra értékeit és hatékonyan képesek cselekedni a saját 

környezetük (kultúrájuk) fejlesztéséért.

As a landscape architect, I work with the design and development of various 

size spaces. This may be technical in its nature, yet the core activity is about hu-

mans. In cases of small settlements one often has to leave behind or complete 

the role of the engineer with those of community builder, organizer, voluntary, 

value awareness enhancer, and at the same time carry through the profession-

al interest. A fresh method is needed to achieve this. Having been present in 

Sztána (a little village in the Kalotaszeg region of Transsylvania), participated 

in numerous bees and designed free spaces and layouts  for several small set-

tlements for the last fifteen years, I have worked out the methodology of the 

design of public spaces in small settlements, with the title Handbook of public 

space design and layout in small settlements. I continue the research of this 

issue in my doctoral thesis. 

The experiences in the villages have led us to establish the Ignitas Association, 

via which our specific interpretation of landscape architecture and area devel-

opment enables us to support the education of gifted youth. We can thus offer 

breakout possibilities to those who - by virtue of their talent – recognize and 

preserve the values of the Hungarian culture and are able to act effectively in 

order to develop their own environment /culture.

FALVAK, KISTELEPÜLÉSEK WORKS IN VILLAGES, SMALL SETTLEMENTS



1. ábra: Tervezés, kutatás, szervezés / Planning, research, organizing











5. ábra: Kalákák, az ignitas program plakátja www.ignitas.hu / participating in communal works

A falvakban szerzett élmények vezettek oda, hogy az Ignitas egyesület megalapításával a tájépítészetet és a
területfejlesztést sajátosan értelmezve, tehetséges fiatalok oktatási támogatásával is foglalkozzunk,kitörési
lehetőséget biztosítva olyanoknak, akik tehetségük révén értelmiségiként felismerik és megőrzik a magyar
kultúra értékeit és hatékonyan képesek cselekedni a saját környezetük (kultúrájuk) fejlesztéséért.

The experiences in the villages have led us to establish the Ignitas Association, via which our specific interpretation of
landscape architecture and area development enables us to support the education of gifted youth. We can thus offer
breakout possibilities to those who - by virtue of their talent – recognize and preserve the values of the Hungarian
culture and are able to act effectively in order to develop their own environment /culture.









1. Szöveges ismertetés

2. Ábra a falvakkal és kistelepülésekkel kapcsolatos munkákról

3. Makfalva település arculatvizsgálata

4. Szada főtér részlet, egyedi kerámiaburkolat betéttel, helyi motívummal.

5. Faluháza előtti tér átalakulása, Szada 

6. Utcakép átalakítása, Mórahalom 

7. Kaláka

8. Jubileumi sztánai farsang emléktáblája

9. Kémer település központja

10. Ignitas program plakátja


