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• Mitax-per Szegeden 

„Elautózták" 
az ügylelek pénzét 

Nóvák István - a művészetek doktora 

„Megőrizni és építeni - ez a legnehezebb dolog a mi szakmánkban. . ." 
- vallja a szegedi főépítész. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Nóvák István 1938-ban 
született Budapesten, majd 
gyermekkorát már Szentesen 
töltötte. A Szegedi Vedres Ist-
ván Építőipari Technikum-
ban érettségizett, építészmér-
nöki diplomáját pedig 1961-
ben vehette át a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. Terve-
zőként, majd vállalati főépí-
tészként 28 évig dolgozott 
Szegeden a Csomitervnél, 
majd 1990-ben önálló építész 
irodát hozott létre. Szarvas 
város főépítészi munkáinak 
ellátásával 1988-ban bízták 

Névjegy 
meg, majd 1995-ben Szeged 
főépítésze is lett. 

Nóvák István munkásságát 
számos díjjal és kitüntetéssel 
honorálták az elmúlt évtize-
dek során. 1983-ban kapta 
meg az Ybl-díjat, 1997-ben az 
IAKS Nemzetközi Építészeti 
Díj kitüntetettje lett, kétszer is 
átvehette már a Csongrád 
Megyei Alkotói Díjat. 1995-
ben Pro Urbe Szeged elisme-
réssel köszönte meg a város 

Szeged szépítéséért végzett 
munkásságát, s kitüntette már 
Szentes városa is. Békés me-
gye szintén Építészeti Díjjal 
jutalmazta a Szegeden élő épí-
tészművészt, s átvehette már a 
Békés városért kitüntetést, a 
Mezöberény Városáért Díjat, 
és Szarvas Város Közszolgá-
lati Díját is. Kiskunhalason 
Bibó István-díjat kapott, tulaj-
donosa a Lechner Lajos Em-
lékplakettnek, a Beton Építé-
szeti Díjnak és a Szófiai Bien-
nále Díjnak. 

B. Z. 

Ha felütnénk néhány 
évvel ezelőtti reklámújsá-
gokat, akkor rögtön elénk 
tűnne, hogy mivel is fog-
lalkozott a Szegeden be-
jegyzett Mitax Kereskedel-
mi Szolgáltató Értékesítő 
és Szervező Kft. A cég kü-
lönféle árucikkek részletfi-
zetéssel történő megvá-
s á r l á s á v a l kecsegtette 
ügyfeleit. Utóbbiak akad-
tak is szép számmal. 

A jelentkezőket csoportok-
ba osztották, havonta sorsol-
tak, hogy ki is kapja előbb a 
megrendelt portékát. Az or-
szág valamennyi megyéjében 
akadt kuncsaftjuk, szám sze-
rint 17 ezer. Közülük 198 sze-
mély tett feljelentést a társaság 
ellen, mivel sem az általuk 
óhajtott portékát nem kapták 
meg. sem a pénzüket vissza. 

Hogyan működött a rend-
szer elméletileg? A jelentke-
zők szerződést kötöttek a Mi-
tax Organ Kft.-vei, miszerint 
csatlakozni szándékoznak a 
cég beszerzési csoportjához, 
havonta fizetik az előleget, 
amelyből beszerzési alapot 
hoztak létre. A működési sza-
bályzat úgy fogalmazott, hogy 
a különféle termékeket taggyű-
lés keretében sorsolják, illetve 
licitálás útján lehetett korábban 
hozzájutni egy-egy (jobbára 
műszaki) cikkhez. 

A nyomozás adatai szerint a 
Mitax Organ Kft.-t dr. M. Zol-

• Munkatársunktól 
A Dugonics Társaság el-

nöksége és művészeti szak-
osztálya október 27-én, ked-
den este 6 órakor rendezi so-
ron következő felolvasóestjét 
a Városháza dísztermében. A 
promramban: Kétszáz,év Sze-
ged kultúrtörténetében (elő-

tán ügyvezető irányította, ő 
hozta a döntéseket. A cég tevé-
kenysége szinte kizárólag az 
említett értékesítésből állt, be-
vétele a tagok által befizetett 
előlegekből és a készpénzes el-
adásokból tevődött össze. Érte-
lemszerűen a bevételt a termé-
kek beszerzésére kellett fordí-
tani, a fennmaradó összeggel, 
az általa beiktatott árréssel 
gazdálkodhatott volna a kft., 
hogy működési költségeit fe-
dezze . A gyakor la tban ez 
azonban nem így történt. 

A Mitax 1991. és '94 között 
csupán autók lízingelésére 10 
millió 400 ezer forintot fizetett 
ki. A könyvszakértő a cég ügy-
vitelében még számos cseme-
gézni valót talált. Például azt 
is, hogy a társaság 9 millió fo-
rintos rövid lejáratú kölcsönt 
adott a Mikloid Kft.-nek 0, az-
az nulla százalékos kamatra. 
Ráadásul a hitelt felvevő ekkor 
már felszámolás alatt állt. 

A különféle ügyletekből a 
Mitax Organ Kft . -nek 27,7 
millió forint vesztesége szár-
mazott. Összesen 3 millió 650 
ezer forint térült meg belőle. A 
szegedi ügyészség különösen 
nagy vagyoni kárt okozó hűt-
len kezeléssel, számviteli fe-
gyelem megsértésével vádolta 
meg az ügyvezető dr. M. Zol-
tánt. Az ügyben a tárgyalás 
megkezdődött a Szegedi Váro-
si Bíróságon, ítélet később vár-
ható. 

K. V. 

adó: Tandi Lajos, a Szeged 
főszerkesz tő je) , Magyaror-
szág és az 1999-es Frankfurti 
Nemzetközi Könyvvásár (dr. 
Bernáth Árpád egyetemi ta-
nár, a Frankfurt 99 ügyvezető 
elnöke), illetve Imre Zoltán és 
a táncművészet (dr. Gyémánt 
Csilla egyetemi docens). 

Tucatnyi magyar város-
ban iskoláit dicsérik. Bé-
késen, Mezóberényben, 
Szentesen, Orosházán és 
Gyulán városközpontok új-
r a á l m o d á s á v a l bízták 
meg. Ajnácskői templomá-
nak küszöbét nemcsak a 
Szlovákiák magyarok lé-
pik át a csodaszép épület 
előtt is t isztelegvén. Az 
ópusztaszeri Feszty-körkép 
monumentális gúlatornyát 
pedig hetedhét határon túl 
is ismerik. Az építőművé-
szet barátai már minden 
bizonnyal k i ta lá l ták : e 
portré nem másról, mint 
Nóvák Istvánról szól. Aki 
szeptember vége óta el-
mondhatja magáról: a mű-
vészetek doktori címét, a 
DLA fokozatot illesztheti 
neve mögé. E magas rangú 
kitüntetés ürügyén keres-
tük fel Szeged főépítészét 
hivatalában. S mi másról is 
faggathattuk, mint arról a 
közel öt évtizedről, amikor 
is élete összefonódott az-
zal a csodaszép alkotással, 
amit építészetnek szólí-
tunk. 

Csuda időket átélt már ez az 
ország. Hogy mást ne mondjak, 
évtizedeken át az építészet 
nem soroltatott a művészetek 
nagy családjába. Aztán fordult 
velünk a világ, s ma már azt is 
megérhetjük, hogy környeze-
tünk átalakítóinak munkáját is 
rangos dijakkal méltányolják. 
Öt évvel ezelőtt a felsőoktatás-
ról szóló törvény például 
visszaadta azt a jogot, hogy a 
kiemelkedő művészeti teljesít-
ményt DLA-fokozattal, vagyis 
a Doktor of Liberal Arts (a mű-
vészetek doktora) címmel is-
merjék el. A szegedi építészek 
közül elsőként Nóvák István 
vehette át a DLA diplomát. 
Akitől, ugyebár, e jeles alkalom 
kapcsán talán azt illenék kér-
dezni legelőször, hogyan is ka-
nyarodott élete az építészet ös-
vényére. Netán míves ars poeti-
ca keretbe foglalására ösztökél-
hetnék. Igen ám, de itt van eme 
bizonyos DLA, amiről, sajnos, 
a szúk szakmai körön kívül vaj-
mi kevesen tudnának akár csak 
két másodpercig is beszélni. Él-
jünk hát gyorsan a lehetőség-
gel, s kéljük föl Nóvák Istvánt, 
a magyar építészet szeptember-
ben doktorrá avatott képviselő-
jé t arra, hogy avasson be a 
DLA titkába. 

A mestertestület 
ítélete 

- Ezt a címet hazánkban egy 
8 fős mestertestület ítélheti 
oda, mégpedig annak az épí-
tésznek, akit korábbi alkotásai 
alapján érdemesnek tartanak 
arra, hogy elvegezzen egy há-
roméves mesterkurzust, meg-
rendezhesse kiállítást, s a neves 
szakmai zsűri előtt beszélhes-
sen életútjának legfontosabb 
állomásairól. Ezt a utat nekem 
nem kellett végijárnom, mivel 
Ybl-díjas alkotóként, s persze 
ismerve megvalósult művei-
met, a mestertestület fölmen-
tést adott. így aztán szeptember 
29-én Budapesten, a Műegye-
tem dísztermében olyan kiváló-
ságok ítélkeztek rólam, ama bi-
zonyos mestertestületben, mint 
többek között Hoffer Miklós, a 
testület elnöke, Makovecz Im-
re, Finta József, Török Ferenc, 
Kerényi József Kossuth-díjas 
építészek, akik egyébként ma-
guk is a DLA doktori cím bir-
tokosai. 

0 Nóvák István tehát meg-
méretett, és doktornak talál-
tatott. Ezzel a címmel azon-
ban számos kötelezettség is 
jár. Most például arra kér-
ném, hogy nyújtson át egy 
listát azokról az alkotásai-
ról, amelyek megalapozták 

ezt a magas rangú elisme-
rést. 
- Szívemhez legközelebb a 

Szlovákiában felépült ajnácskői 
templom áll. De örömmel be-
szélek a Baján átadott Német 
Nemzetiségi Központról is, 
vagy mondjuk az Ópusztaszeri 
Feszty-épületről. De számomra 
ugyanilyen fontos alkotásoknak 
tartom városközpont terveimet. 
Az elmúlt harminc évben pél-
dául Békés, Mezöberény, Szen-
tes, Orosháza, Gyula centruma 
formálódott át terveim alapján. 
Aztán itt vannak az iskolák: 
Budapesten, Hódmezővásárhe-
lyen, Kecskeméten, Nyíregyhá-
zán, Kiskunhalason, Nyírbátor-
ban, Pécsett, Tatabányán, Kis-
várdán, Csepelen, s persze Sze-
geden tanulnak olyan létesítmé-
nyekben, amelyeknek tervrajza-
it én írhattam alá. Terveztem 
még templomot Brassó városá-
nak, épültek postáim Siófokon. 
Balatonfüreden, Orosházán, vi-
lágháborús emlékművet pedig 
Bálványoson, Cegléden, Csa-
nádpalotán, Hevesen, Rába-
szentmiklóson, Kisbárapátin, 
Vésztőn, Simontomyán, Tabon, 
Tiszakürtön, Diósgyőrben 
emeltek terveim alapján. 

0 Biztosra veszem, hogy ez 
a felsorolás közel sem a tel-
jesség igényével állt össze. 
Vagyis adva vagyon egy 
építészdoktor, és tengernyi 
sok épülete. Ugye, elárulja, 
miként lehet ennyi tervet 
megalkotni 37 év alatt. Mert 
hogy 1961-ben vehette át, 
ugyebár, építészmérnöki 
diplomáját... 

Alaprajzok, 
metszetek, 

házak... 
- Nagy munkabírású terve-

zőként tartanak számon, s ezt 
az állóképességet nem a terve-
zőasztal mellett szereztem meg. 
Sokkal inkább a szentesi uszo-
dában, ahol 7 éves koromban 
kezdtem el úszni, s bár nagy 
versenyző nem lett belőlem, az 
edzések fegyelmező ereje a ké-
sőbbiekben is sokat segített. 
Lehet, hogy furcsán hangzik, 
de ebben a medencében tem-
pózva alakult ki bennem a tér-

látás adottsága is. Tudja, olyan 
ez, mint zenészeknél az abszo-
lút hallás. Aztán középiskolás 
éveim során a szegedi építőipa-
ri technikumban már azt ta-
pasztalhattam, hogy számomra 
az alaprajzok, a metszetek és 
homlokzatok gyorsan épületté 
alakulnak át. 

0 Mi késztette arra, hogy az 
építész szakmát válassza? 
- Bár jómagam Budapesten 

születtem, a háború miatt Szen-
tesre költözött családunk. Itt élt 
apai nagyapám, aki a Kurca-
parti város neves építőmestere 
volt. Egy-egy szentesi ház mel-
lett elhaladván gyakran mondo-
gatták szüleim: látod, ezt is 
nagyapád építette. Nem csoda 
hát, hogy vonzott ez a szakma, 
s mivel édesapám is az építő-
iparos szakma felé terelgetett, 
jelentkeztem a szegedi építői-
pari technikumba. Kiváló isko-
la volt ez akkoriban, a Piarista 
és a Baross gimnázium egykori 
tanárai oktattak, míg a padok-
ban nem kevés x-es származá-
sú, a Rákosi korszakban meg-
bízhatatlannak minősített famí-
liákban felnövő kamaszok ül-
tek. Talán abban reménykedett 
az akkori hatalom, hogy néhá-
nyan majd csak leesünk az áll-
ványról. Nos, nem ez történt, 
túléltem jómagam is a négy kö-
zépiskolás évet, és nagy örö-
mömre fölvettek a Budapesti 
Műszaki Egyetemre. 

0 Nem csodálom az örö-
mét, hiszen a műegyetemről 
úgy tartják, hogy még a leg-
nehezebb időkben is meg 
tudta őrizni hírnevét, nem-
zetközi rangját 
- Pontosan így van. Bár a 

professzori kar akkortájt már 
kezdett kicserélődni, de még so-
kan taníthattak a régiek közül, 
így például Pogány Frigyes pro-
fesszor úr is, akinek előadásai 
nagyon nagy hatással voltak 
rám. Az ő könyveiben olvashat-
tam először a komplex kömye-
zetalakításról, amelyhez terve-
zőmérnökként is mindig tartot-
tam magam. Ennek lényege pe-
dig nem más, mint a tájba álmo-
dott házat olyan építményként 
felfogni, amelynek illeszkednie 
kell a körülötte korábban felépí-
tett házakhoz, az örökül kapott 
városképhez, s az egyes épület-

részeknek is szervesen kell kap-
csolódniuk egymáshoz. Nagyon 
fontosnak tartom azt is, hogy 
épületeim díszítésébe bevonjam 
a társmúvészeket, s mára már 
elmondhatom, hogy az elmúlt 
évtizedek során mintegy félszáz 
szobrásszal, festőművésszel és 
iparművésszel dolgozhattam 
együtt. Meggyőződésem, hogy 
az ő munkájuk eredményeként 
nemcsak épületeim, de azok 
használói is gazdagodtak. Bí-
zom benne, hogy együttműkö-
désünk során egy brutális kor, 
brutális, elhanyagolt környezet-
kultúráját segítettük emberarcú-
vá tenni. 

0 Nem volt könnyű dolguk, 
hiszen a hatvanas-hetvenes, 
de még a nyolcvanas évek 
magyar építészete is a be-
tonmonstrumok sorozat-
gyártásával pusztította épí-
tészeti hagyományainkat. 

Csomiterv: 
hasznos iskola 
- Hát az biztos, hogy az a 

világ nem a komplex környe-
zet-átalakításról szólt. A mű-
egyetemről nagy tervekkel ki-
került i f jú építészek munkái 
nem is valósultak meg, és jó-
szerével csak egy-két torzó ma-
radt meg abból az időből. Még-
is azt mondom, hogy nekem a 
Csomitervnél, ahol 28 évig dol-
goztam, sikerült egy hasznos is-
kolába kerülnöm. Itt ugyanis 
kialakult a 60-as években a fia-
tal és öregebb tervezőket ki-
szolgáló nagyszerű társtervező 
és konstruktőr társaság is. Én 
tervezőként is hittem a kömye-
zetalakítás teljességében, falusi 
egészségházakat, községrende-
zési terveket készítettem és bel-
sőépítészi feladatokat is vállal-
tam. Szekeres Mihály belsőépí-
tésszel és T. Nagy Irén szob-
rászművésszel együtt dolgoz-
ván úgy éreztem, sikerült kitör-
nünk a kivitelezők diktálta, épí-
tőipar által meghatározott vi-
lágból. 

0 Mások is így gondolhat-
ták, hiszen egymás után 
kapta a látványos ered-
ménnyel kecsegtető megbí-
zásokat. A sort talán kezd-
hetjük is a Feszty-körkép 
épületével 

- A hetvenes évek végén 
kértek föl e hatalmas építmény 
megtervezésre. S miközben a 
tervezés során azt tartottam 
szem előtt, miként lehetne a 
leginkább illő környezetben 
bemutatni a honfoglalás ese-
ményeit, fölidézni a körkép el-
készülésének korát, azt tapasz-
talhattam, hogy egyesek törté-
nelmi szemetet, látszatemléket 
emlegetve igyekeztek lejáratni 
a körkép restaurálást. Igencsak 
sikeresen dolgoztak, mert a 
másfél évre tervezett építkezés 
aztán 15 évig eltartott, s volt 
olyan idő, amikor az épületbe 
madarak fészkelték be magu-
kat. Szerencsére ma már száz-
és százezrek által látogatott 
múzeum, s nem madárház lett 
az Alföldön megtalálható kun-
halmokra utaló óriási létesít-
ményből. S ma már azt is el-
mondhatom, hogy négy lépcső-
háza felülnézetben egyenlő 
szárú keresztet formál, olyat, 
amilyen az ópusztaszeri mo-
nostor feltárása során talált bi-
zánci faragványon látható. Ha 
ezt tudták volna az akkori meg-
bízók, biztos el sem kezdődik 
az építkezés. 

0 Ópusztaszer emlékparkja 
egyedülálló létesítmény az 
országban. Viszont Nóvák 
István tervezte oktatási léte-
sítményből egy tucatnál is 
többet találhatunk a ma-
gyar városokban. Minek tu-
lajdonítja, hogy oly sok te-
lepülés vezetése Önben lát-
ta a legmegfelelőbb iskola-
tervezőt? 

Ha elhal az ima... 

- Talán annak, hogy az 
egyeniskolák korszakában 
igyekeztem a szabványokkal és 
a beidegződésekkel szakítva, 
egy új térrendszert kialakítani 
iskoláimban. Olyan létesítmé-
nyeket megalkotni, amelyek-
ben nem csak az iskoláskorú 
népesség, hanem a felnőtt la-
kosság egy részének művelő-
dési, sport és szabadidős igé-
nyeit is kielégíthetik. Ennek je-
gyében valósultak meg terveim 
sok városban, s talán iskolater-
vezési gyakorlatomat méltá-
nyolták Szegeden is, amikor 
megbízást kaptam az utolsó la-
kótelepi iskola, az Arany János 
Általános Iskola terveinek el-
készítésére. Az oktatási létesít-
mények sorában egyébként 
legnagyobb szabású tervem 
Baján valósult meg a Magyar-
országi Németek Művelődési 
Központjának átadásával. 

0 Ha a felsorolt alkotások 
mellé tesszük Békés, Mezö-
berény, Orosháza városköz-
pontjának terveit, s elárul-
juk, hogy nemcsak Szeged, 
hanem Szarvas városának 
is főépítésze, máris kimond-
ható: munkássága ezer 
szállal kötődik az Alföld-
höz. Mi örömet talál ebben 
a sokak által olyan unal-
masnak ítélt, nagy, lapos 
világban? 
- A táj és az ember, az em-

ber és a szülőföld kapcsolata 
csodálatos ezen síkságon. És a 
feladat nagysága is megragadó: 
megőrizni minél többet ebből a 
szép természeti környezetből. 
Régi idők emberei erősen hit-
tek abban, hogy a világot a 
szentek imái tartják fönn, az ő 
imáik képezik az isteni energiát 
és erőt, amely a világot vissza-
tartja a katasztrófától. És ha 
majd a Földön nem lesznek 
szentek, s az ima is elhal, a vi-
lág el fog pusztulni. Talán e ki-
hűlt, posztmodern korban sem 
tekinthető romantikus, rajongó 
túlzásnak, ha én a jó építészet-
nek, a művészeteknek ilyen ka-
tasztrófa-elhárltó szerepet tu-
lajdonítok. Tudja, megőrizni és 
építeni, ez a legnehezebb dolog 
a mi szakmánkban... 

Bátyi Zoltán 

Gázkészü lékek , l a l i kazánok , 
konvektorok A ó r á n belül i j a v í t á s a 

Szuper Elszó '57 Kft. 
Szeged, Attila u. 16., tel.: 4 2 6 - 9 2 8 , 4 2 0 - 0 0 8 
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Családi Bankszámla 
Számláját díjtalanul nyitjuk meg. A kamatokat havonta 

jóváírjuk. Teljesítjük közüzemi kifizetéseit. 
A számlához VISA bankkártyákat is ajánlunk. 

Havonta az első két bankkártyával történő 
készpénzfelvételt, bármely bank, illetve postahivatal 

pénztárából, vagy a Konzumbank és a K & H 
automatáiból díjtalanul biztosítjuk. 

Gyors és egyszerű hitellehetőséget kínálunk. 

1 hó 15,50% 15,50% 

3 hó 15.75% 15,75% 
12 hó 15,00% 15,00% 

lekötés nélkül 13,75% 14,65% , 

Aranydió betétjegy 
A Konzumbank Aranydió betétjegye könnyen 
kezelhető, biztonságos megtakarítási forma, 

amely fix kamatot fizet. 
Az Aranydió betétjegy bemutatóra szól, ezzel lehetőséget 

ad Önnek arra, hogy szabadon továbbajándékozza és 
ezzel kézzelfogható segítséget nyújtson szeretteinek. 

Váltható 3, 6 hónapos lekötési idővel 10.000, 100.000 és 
500.000 forintos címletekben a Konzumbank fiókjaiban. 

K O N Z U M B A N K 

Ü z l e t i k ö r b e n - C s a l á d i k ö r b e n 

Hódmezővásárhely , Kossuth tér 2. Tel.: (62) 342-004 
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Társasági ülés 


