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A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a pályázati 
kiírásban foglalt felhatalmazás alapján 

 
Az „ÉV ÉPÍTÉSZE 2015” díjat 

 

BALÁZS FERENC 
 

okleveles építészmérnök, vezető tervezőnek 
adományozza 

  
 

Balázs Ferenc a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építészmérnöki Karán 1973-ban védte meg építészmérnöki 
diplomáját. A diplomavédés után a salgótarjáni Agrober 
Tervező és Beruházó vállalatnál helyezkedett el. És ami a mai 
világban kevesekkel fordul elő, ott is fejezte be alkalmazotti 
pályafutását. 

 
Amint köztudott az Agrober vállalatok a régi rendszerben 

szinte kizárólag mezőgazdasági épületeket tervezhettek illetve 
építhettek, így Balázs Ferenc is a megye számos településén 
tervezett majorokat, állattartási létesítményeket. De 25 éve  a 
tervező vállaltok felszabadultak e kötöttség alól, szabadon 
vállalkozhattak mindenféle épülettípus megvalósítására. Így 
történt ez a salgótarjáni vállalat esetében is. 

Ahogyan a kiállított tablókon is látható, többféle épület 
készült Balázs Ferenc tervei alapján. Ipari csarnokok, gyárak 
nagy alapterületű bonyolult épületei mellett más építészeti 
eszközöket igénylő feladatok :  bankok belsőépítészeti munkái, 
valamint kis falvak közösségi épületei, orvosi rendelői. Számos 
terve készült falusi intézmények – iskolák, óvodák, közösségi 
épületek – felújítására, bővítésére, ezeken szintén felfedezhető 
a település léptékéhez igazított, a hagyományos építészet 
eszközeit alkalmazó gondolkodásmódja. Építészeti eszköztárát 
erősen befolyásolja a hagyományos formavilág, 
 A megvalósult épületek arról tanúskodnak, hogy építészük 
az egyszerű formák és tömegek, a nyugodt arányokkal osztott 
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felületek, a szerény, takarékos anyaghasználat híve. Sőt, egyes 
épületei szigorú, puritán külsőt öltenek, 

 A pályázatra benyújtott épület egy kis faluban, 
Nagykeresztúrban áll, „integrált közösségi és szolgáltató tér” 
névvel büszkélkedhet. Az épület elődje egy kicsi, hagyományos 
szerkezetekből épített földszintes, lapos tetős ház volt, ami 
korábban tejbegyűjtő állomás volt, és amit kis bővítéssel 
közösségi célokra használtak. Ezt az épületet formálta – 
jelentős átalakítással és bővítéssel – közösségi térré. A tervet 
úgy kellett elkészítenie, hogy később további közösségi 
létesítmények – pl. szabadtéri színpad, is kapcsolódni tudjanak. 

A korábbi kis házikó jelentős alapterülettel bővült, néhány 
közösségi funkció elhelyezésére alkalmas helyiséggel, a 
könyvtárral, közösségi és információ-szolgáltató terek 
befogadására. Az épület akadálymentes, teakonyhával és 
valamennyi kiegészítő funkcióval rendelkezik.  

Az építész a feladatot a környezetbe belesimuló tömegű 
épület megvalósításával oldotta meg. Beillik a szomszédos 
lakóépületek sorába, a középület jelleget a bejárat és az előtte 
kialakított kis tér hangsúlyozza. Az anyaghasználata a falusi 
környezethez illik, az épület egyszerű tömegű, arányai 
nyugalmat, békét sugallnak. 
  
A díjazott épület nem látványosan nagyméretű, de így is hűen 
kifejezi a tervező gondolatait. Egyszerű tömege és egyszerű 
szerkezeti megoldásai mellett elegáns és barátságos épület 
született, amiben jól érezhetik magukat a falu fiatal és idősebb 
lakói egyaránt. 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a 
Nagykeresztúri „integrált közösségi és szolgáltató tér” című 
épület átalakításának megoldásáért, a színvonalas építészeti 
kialakítás tervezéséért ítélte az „Év építésze 2015” díjat. 
 
Salgótarján, 2015. október 5. 
 
Az elnökség nevében:                               Kenyeres István  
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