
TERVEZZÜNK EGYÜTT! 
 
Kedves Visegrádiak! 
 
Hosszú szünet után Visegrád 2014. óta ismét otthont ad a Makovecz Imre által indított és 
napjainkban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói és tanárai 
közreműködésével megvalósuló Építésztábornak. A tábor célja minden évben egy olyan építmény 
létrehozása volt, amely az itt élő közösséget szolgálja, legyen az csupán egy buszváró, kisebb 
létesítmények a sporttelepre, vagy egy erdei kápolna a Mogyoróhegyen. 
2019-ben ismét megrendezésre kerül a tábor, melynek helyszíne az Apátkúti-patak partján lévő 
egykori kemping területe lesz, ahol négy évvel ezelőtt már otthonra talált egy játszótéri pavilon, a 
Sárkány. A pavilon melletti rétre elkészültek egy játszótér tervei, amely Szent György és a Sárkány 
legendájának tematikájára épül, illetve egy vizesblokk rajzai is. 
Idén az építész hallgatókkal egy mindenki számára elérhető, a Sárkány és a tervezett játszótér 
között meglévő pince részbeni lefedésével kialakuló közösségi térrel szeretnénk bővíteni az 
idelátogatók kikapcsolódási lehetőségeit. Az építmény pontos szerepének meghatározásában 
pedig az Önök segítségét szeretnénk kérni: 
Hogyan szeretnék eltölteni szabadidejüket a patakparton, barátaik és családjuk körében? Mi az, 
amivel az Építésztábor hozzájárulhatna ezekhez az élményekhez, milyen szabadidős eszközökkel 
töltsük meg az elkészülő tető alatti védett és a környező területet ahhoz, hogy pihenésük, 
kikapcsolódásuk mind teljesebb lehessen? 
Milyen kisebb beavatkozásokkal tudnánk szebbé, élhetőbbé, használhatóbbá tenni ezt a területet? 
Mi lehetne az az építési tevékenység, amelyben Önök is szívesen részt vennének? 
A szóban forgó területre jelenleg rendelkezésre álló terveket, fotókat feltöltöttük a 
www.visegrad.hu „Programok” fül alá. Ugyanitt tesszük közzé azt a pályázati kiírást is, mely alapján 
az Egyetem hallgatói elkészítik majd saját terveiket. 
Akinek nincs internet elérhetősége, de szeretne tájékozódni, ugyanezeket a dokumentumokat 
megtalálja Szabados Ákosnál minden vasárnap a Piacon. 
Ötleteiket, hozzászólásaikat 2019. március hó folyamán az alábbi e-mail címre várjuk: 
visegraditabor@gmail.com. 
 
A közös tervezés jegyében, szeretettel meghívjuk Önöket 2019.április 6-án 14:30h-ra a 
Városháza nagytermébe egy kötetlen beszélgetésre, ahol megismerhetik a hallgatók terveit, 
elképzeléseit, bemutatjuk az Önök által küldött ötleteket, javaslatokat és ahol majd közösen 
megszavazzuk a legjobb tervet, amit augusztusban megépítünk. 
Reméljük, minél többen el tudnak jönni, hogy az Önök által legszebbnek, leghasznosabbnak ítélt 
építmény valósulhasson meg. 
 
Üdvözlettel az Építésztábor szervezőinek nevében: 
 

Vidovics Réka és Fehér Barbara 
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