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

 
Az „ÉV ÉPÍTÉSZE 2016” díjat 

 
KARABA TAMÁS ANDRÁS 

 
okleveles építészmérnök, építész tervezőnek 

adományozza 
 
 Karaba Tamás Középiskolai tanulmányait a salgótarjáni Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskolában, egyetemi tanulmányait 1992 és 1997 között a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán végezte, 2000-ben diplomázott.  
 Az egyetemi évek alatt a szakmai tevékenységére komoly kihatással bíró 
tapasztalatszerzéssel járt az a néhány hét, amit Dr. Kákosy László egyiptológus 
irányítása mellett egyiptomi kutatómunka során végzett. 1996-ban, Terény 
községben az Arttéka egyesület és az önkormányzattal elindított értékmentő 
munkája a Henry Ford Alapítvány különdíját érdemelte ki. 
 
 2003-ban feleségével – aki szintén építész - Balassagyarmaton családi 
vállalkozásként megalapították a Nógrád Design Kft-t. Fő profilunk a teljes körű 
építészeti tervezés. Jelenleg is e cég keretén belül terveznek. Munkáik nagy része 
műemléki épületekhez, vagy műemléki környezetben lévő fejlesztésekhez kötődik. 
Fontosabbak között említhetjük a Balassagyarmati Fegyház és Börtön korszerűsítési 
terveinek, a Váci Fegyház és Börtön Kápolnájának felújítási koncepciótervének 
elkészítése. A Bujáki Római Katolikus barokk templom felújítási terveinek és új 
toronysüvegének tervezése és a budapesti Városligeti fasorban található VIII. kerületi 
bölcsőde bővítésének, korszerűsítésének tervezése különös tervezői kihívás volt. 
Kovács Miklóssal közös munkájuk volt a balassagyarmati Palóc Múzeum térszín 
alatti bővítése, a Képtár és Palóc Színpad terveinek elkészítése is. 

Sokféle épület készült tervei alapján. A megvalósult épületek arról 
tanúskodnak, hogy építészük az egyszerű formák és tömegek, a nyugodt arányokkal 
osztott felületek, a szerény, takarékos anyaghasználat híve. Építészeti eszköztárát 
erősen befolyásolja a hagyományos formavilág, a hagyományok tisztelete, 
ugyanakkor a mai elemek nem állnak messze tőle. Határozott, kemény síkokkal 
határolt tömegképzés jellemzi épületeit. Ugyanakkor a balassagyarmati múzeum 
bővítésénél – ahol az új kiállítótermet a föld alá helyezte és lépcsősen alakította a 
padlót – már lágy vonalak is megjelennek. 
 
 Különös kihívásnak tartja, a pályázatra benyújtott munkát, a „Próbáljon 
szerencsét Hollókőn” c. projekt keretén belül tervezett épületeket. A világörökségi 
területen 7 műemléki védettségű vályogház felújítása, bővítése, az Ófalu egy üres 
telkén új épület építése, az Ófalun kívül recepció és rendezvényház, valamint a 
színpad nevű tér tervezése, 2010 és 2015 között közös munkában Kovács Miklóssal. 
 Elsőként találkozunk a „Küszöbnek” nevezett épülettel, ami az Ófalutól 
látótávolságon kívül, a központi parkoló mellett helyezkedik el. Feladata, hogy a 
turisztikai attrakció programjainak fogadó, eligazító, érkező és kiinduló pontjává 
váljon. Fontos információs pont, a belépőket, parkolójegyeket és ajándéktárgyakat is 
itt lehet megvásárolni. Az épület tömege a palóc falura oly jellemző „hosszúházas” 
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elrendezést követi. Anyaghasználatában cserépfedés, meszelt fehér falak és 
terméskő járófelületek dominálnak. 
 Az Ófalu szívében áll a „Palóc műhely”, mely alkalmas kézműves „színként” 
hagyományos mesterségek bemutatására, de valódi faladatul nem a felnőttek, 
hanem a gyermekek „foglalkoztatása” a kitűzött cél. Arányaiban az Ófalu épületeinek 
tömegét idézi. Jelzés értékkel a nyílászárók, illetve a vakolat struktúrája érzékeltetik, 
hogy nem a XX. század elején épült. 
 A „Kalácsos” házon 1953-ban végzett átalakítás a tornác falazott mellvédfallal, 
falazott pillérekkel a megszokottól eltérő külsőt eredményezett. A felújítás során a 
szakszerűtlen beavatkozások megszüntetése, a károsodott, funkciójukat már ellátni 
nem tudó anyagok, szerkezetek „típus azonos” cseréje volt. Az átalakítással új 
funkciót is kapott. A lakóépület léptékéhez igazodó műhely a településen hiánypótló 
helyi pékségnek biztosít helyet.  
 „Gazduram sajtboltját” a Kossuth utca 85 sz. alatt és a Petőfi utca 3. sz. alatt 
található kihasználatlan épületek rekonstrukciója és új funkcióval való felruházása 
révén jött létre.  Az ingatlanok az Ófaluban, annak védett környezetben, közvetlenül 
a templom mögött találhatóak. 1956-57-ben végzett átalakítások során nyerte 
stílusidegen formáját, amit a mostani rehabilitációval sikerült visszaalakítani. A 
beavatkozással sikerült az Ófalu meghatározó, sokak által látogatott helyén lévő 
építészeti sebet begyógyítani. 
 Az egykori pajtaárok felső részén a Látogatóház szomszédságában egy 
parkoló található, mely az Ófalu kapuja. Ezen fontos funkciókat ellátó környezet 
megérdemelt egy rendezett teret, - ez a „színpad” - ahol akár az Ófaluba történő 
megérkezés előtt, akár utána rövid ideig megpihenhet az ember. Megpihenhet 
minden presszió nélkül. Nincsenek ajándékok, nincsenek Palóc babák, csak a 
pihenő padok. Szokatlan elrendezés, nincs háttérfal, a padlósíkok változatosak, 
furcsa, leülésre csábító kockák sorakoznak, a burkolatok változnak, és ami 
érdekessé teszi, áthelyezhető, szabadon mozgatható, magas dobozok állnak sorban. 
És ami nappal nem látszik, fények a padlóból, áttetszenek a dobozok, sejtelmes 
fényeket varázsolva a domboldalra. 
 
És itt is szólnunk kell egy fontos dologról, a fény építészeti eszközként való 
használatáról. Építészeink tudatosan használják fel a világítást, hogy épületeik 
karakterét még hatásosabbá tegyék. Az éjszakai világítás be van kalkulálva az épület 
homlokzatába, tömegébe. És ezek rafináltan kitalált elemek, melyek természetesen 
simulnak bele az épületek megjelenésébe. 
 
A díjazott program alatt megfogalmazott épületek formavilágukkal, gondolataikkal, 
hangsúlyaikkal és megjelenésükkel kedvezően segítik a világörökségi falu vonzását, 
és való élettel történő megtöltését. Egyszerű megoldásai mellett elegáns és 
barátságos környezet született, amiben jól érezhetik magukat a falu fiatal és idősebb 
lakói valamint látogatói egyaránt. 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a „Próbáljon szerencsét 
Hollókőn”című idegenforgalmi indíttatású rekonstrukciós program építészeti 
megoldásáért, a színvonalas építészeti kialakítás tervezéséért ítélte KARABA 
TAMÁS ANDRÁS-nak az „Év építésze 2016” díjat. 
 
Salgótarján, 2016. szeptember 30. 
Az elnökség nevében:                                                   Kenyeres István  
                                                                                                


