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Hübll er Jenő és Hübn er Tibor terve. r. díj. Két jól elhelyezett lépcsőház,
Zsigmond-utcai bejárattal. Emeletenkint 15 la kás. Fi szomszéd udvar légterét ügyesen
használja ki. Fi saroklakás jó, de megköze lítése kissé körülményes. Nem e lőnyös
a teljesen körülfutó függőfolyosó, illetve loggia, továbbá, hogy cl melléklépcső melletti
át járóra konyha nyílil,. Homlol~zata jó.
Francsek Imre terve. II. díj. Négyudvaros szimmetrikus megoldás. Fi földszinten
a l,ocsibehajtó l,il,épzése pazarló, de szép. Fi lakások szépek. Fiz építkezést megdrágít ják a l, ifelé tolt erkélyek l,il,épzésé, amire az alaprajzi rendszere miatt
szüksége van. Emeletenkinti 12 lal,ást rendez el. Fi homlokzat tetszetős.
Földes Ede terve. III. díj. Két épülettömbös, szimmetril, us megoldás, közbenső
utcára. Fi sarh.ot letompít ja. Fi nyitott utcáról centrálisan nyílil, két főbejárat, egy
további bejáratot a Zsigmond-utcai saroknál tervez, a külön lépcsőházzal bíró két
saroklakás számára. Emeletenkint összesen csak 11 lakást - köztük 3 darab négyszobásat rendez el négy lépcs őhá zzal. Fi lal,ások azonban igen szépek, a
fedispositio világos és levegő s . Fi homlol,zat megfelelő.
Komor János terve. Megvett terv. Kétátjárós, háromlépcsőházas, három
nagyobb udvaros szimmetril,us, igen rendszeres megoldás, 16 lakással. 3 lakásnál
emeletenkint nincs meg az összes mellél,helyiség. főképpen csal, cselédfülkéket
tervez. Fiz egész beépítés kissé túlzsúfolt, a sok udvar beil\tatása folytán. Fi hom.
lokzat kissé komor.
Kopeczky NauI teroe. Két épülettömbös megoldás, 3 lépcsővel, 3 bejárattal.
11 saroklépcso m'e gvilágítása és a nagyobbik sarol,épületi udvar alakja és méretei
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nem kedvezőe lz. 11 szomszéd felé tervezett udvarolz
a szomszéd légterét nem
használják lzi lzeIIően. Fi lalzásolz belső elosztása egyéblzént megfelel. Emeletenlzint
14 lalzás van elhelyezve.
11 homlolzza t jó.
Hoepfn er Pál terve.
Jelige helyett n év tel e n
írással lett benyujtva, te hát
a pályázatból I, i lzelle!t
zárni.
Katona Mihály ferne.
11z alaprajzi elrendezés lzü- FRANCSEK IMRE: BETÉTRÁCS DR. BÁRCZY ISTVÁN BUDAI VILLÁJÁBAN
lönöse bb ideát nem tartalmaz, a saroknyulványnál lévő külső függőfolyosólz szabályelleneselz. Fi homlokzat jó.
ar/b .IImbrus ferve. Megvett terv. 4 lzisméretíí udvar, a 4 saroldalzásnalz
külön lépcsőházat és liftet tervezett. 11z utcára és az átjárókra nyíló I,o nyhál,
I,ifogás alá esnek
Szende .IIndar ferve. Megvett terv. Egy főudvar és a szomszéd udvara felé egy
kisebb nyitott melléhudvar, melyet ügyese n kihasznál szobák elhelyezésére. Bárcsal,
I,ét főlépcsőt tervez, a hellemetlen függőfolyosókat jórészt l\ilzüszöböli. 14 lal,ást
rendez el. Tal,arékos megoldás. 11 homlokzat ügyes kézre vall.
'Dr. Neusc/Jloss Kornél és Gyenes LajotJ. Megvett terv. Egy-eg}' bejáratot
létesít a Török- és Zsigmond-utcánál. Egy-egy szervesen csatlakozó főlépcs őve!.
Körülfutó függőfolyosó nincs, ehelyett a I,edvezően tagolt főudvar egy részén loggiás
megoldá st tervez. 12 darab jó elosztású, kedvező alakú helyiségekkel bíró lakást
oszt el. 11 sarokmegoldás jó. 11 sarkot letompít ja. Fi szomszéd felé eső udvar légterét nem használja ki kellőképen. Homlokzata kiforrt.
Lecbner Lóránd. Megvett terv. Kétudvaros megoldás, a szomszéd udvar légterének kihasználása nélh,ül. 4 bejárat, 4 lépcsőházzal. 13 lalzá st tervez. Szimpatil,us
a sarolzudvar megfelel ő nagyság a és a függőfolyosól,kal való takarékosko dás.
11 lalzásol, általában jó elosztásúal" kifogás alá esi lz, hogya szomszéd udvar légterét nem használja ki. 11 homlokzat szerény ig ényű.
J ónás Dávid és Zsigmond. Megvett terv. 3 épülettömbös megoldás, 4 lépcső
házza l, négy bejárattal, a szo mszéd udvar légteré nek kihasználásával. 11 középső
épületben elhelyezett ötkarú lépcső diszpoziciója kissé pazarló. 14 jó lakást tervez.
Célszerűtlen az 5 darab házmesterlalzás.
Werner Frigyes. Megvett terv. Világos elrendezésű terv. 11 szomszéd felé
tervezett nagy udvar még szerencsésen bővül a szomszéd udvar légterével. 11 saroknál
tervezett jó alal,ú udvaron át ügyesen összel,apcsolja a hét lépcső házat. 11lal,ások
célsz e rűe" és világosak, szá mu l, 12. 11z architektura kissé száraz.
Frecs/ra és Vo/flw. M:- gvett terv. Háromudvaros és 4 . kis cour ~ d'honneur-QS háromlé pcsőlIá z a s, erősen tagolt megoldás, lzét bejárattal és 16 darab jó
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elosztású lakással. 11 terv
diszpoziciója' érdekes, a homlokzat ügyes. Kelt Budapest, 1926. évi' június 5-én.
11 II. ker. Török. és Zsigmond utcál{ sarkán epltendő fővárosi -elektromos
bérház bíráló-bizottságá na k
döntő üléséből :- Lieber s. k.
elnök. 'Baroendég fereric s. k.
Veufsch Lajos s. ,k., ZiegIer
Géza s. I, ., 'Baumharn Lipóts.k., K. Virágh Findor s. k.,
Kabdebó Gyula s. k., ./lIpár
Ignác s. k., Wens~by Ná ndors. !?. ., JalwbffyZóltán s. k.,
Dr. ilfueJIer félix s.1\. Naszlapy Kálmán s. k. t
Budapest s~ékesfő.
-I
város építkezés ei. 1925.
évben, amikor az . állami
lal~ásépítés már a minim ~
FR.ANCSEK IMRE : BETÉTRÁCS DR. BÁRCZY ISTVÁN BUDAI VILLÁJÁBAN
lisra redukálódott, a magá népítkezés pedig csaknem
teljesen szünetelt, Budapest székesfőváros Tanácsa 15 bérház,8 iskola építéséhez
fogott, és ezzel egy több évre terjedő nagyszabású építési akciót kezdett. Húsz, hUszon öt
tervező építész és több száz építő iparos jutott váratlan munkához. Fi székesfő
városi II. ügyosztály vezetői és azon néhány városi bizottsági tag, ahjk az építkezések eszméjét legelőször felvetették, al~il, a szinte hihetetlennek látszó nagyszabású építési al~ciót tényleg meg is indftották, örök érdemeket szereztek. _
Ez építl,ezési ciklus Izeletkezését és lefolyását kűlön cikkben fogjuk ismertetni, az
összes épületek terveit és fényképfelvételeit külön füzetben fogjuk l,iadni. Mostani és
következő számainkban azokról az építész-bizottsági tagokról akarunk megemlékezni,'
akik a már argonizáló építészetünk kItámasztá sában legtevékenyebb részt vettek;
Ziegler Géza az l1lpár-irodában kezdte karierjét.
Fiz l1Ipár-irodG reneszánszáb'a n, a milléniumi történelmi csoport építéseinek
idejében 'Z iegler Gézát bízta meg l1lpár ~rodája vezetésével. Így közremű~ödött
mpár építész legkiválóbb alkotásainál.
Mint önálló építész számtalan iskolát, vármegyeházat, bérházat és magánpalotát épített. Fi háború alatt a katona i kincstár részére tervezte és építette- a
budakeszi József-szanatóriumot.
Több mint egy évtizede állandó tagja a fővárosi törvényhatósági bizottságna k.
Köztudomású lévén, hogy minden idejét, tudclsát, a közügynek szenteli, beválasztottál, csaknem minden albizottságba. Tagja a kisajátítási albizottságnak, a színházvizsgáló, az' út- és csatornaépítési, a világítási, vízvezetéki, az. építési albizottságna k
és a Széchenyi-fürdő építési bizottságának.
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Nagy súllyal, hatalommal bíró emberel,nek
rendszerint sok a jó barátja,
de több az ellensége, Ziegler
Gézának csal~ jó barátai
vannak, Igaz ugyan, hogy
ő is szinte ambicióval'segíti
barátait és expo ná lja ri1agát
érdekül,ben. Eddigi kitün
tetései mellé, újabban kormLínyfőtanácso ssá
nevezték hi.
Ifj. Nagy István, okleveles építész, a legutolsó
ciklusban került a város- '
atyák tözé. Örökl,é sürgő
forgó-mozgó tagja a bizottságnal,. Nemcsak ő mozog,
de a bizottságot is mozgatja.
Mindenütt ott van, min- f'RANCSEK IMRE , BETÉTRAcs DR, UARCZY ISTVAN BUDAI V ILLAJABAN '
denütt felszólal, igen sok jó
eszme tőle származil, és rohonszenves megjelenésével, gyakorlLlti észjárásával,
szónoki I,épességével sikerül azokat megvalósítania, llz építési akció megindításában is nagy része van Nagy István örökmozgó agilitásának,
A békéscsabai Lorántffy Zsu~sanna.gimná:tium felépítésére Bél,éscsaba
város tervpályázatot írt ki. llz első díjat, húszmillió kOl'onát, Beke ferenc és
feszely Sándor, a másod ik díjat, tízmillió koronát, Medgyaszay István, öt ötmillió
koronás díjat pedig Orth 11mbrus és Böhm Lajos építészek pályázata nyerte el.
fi tervel,et közölni fogjuk.
Kétemeletes bérház terve. Hódmezővásá rhely város tanácsa tervpályázatot
hirdetett augusztus 31-re, kétemeletes bérház terveire. II tervpályá zatra harmincegy
ajánlat érl,ezett be, melyek közül a hatmillió koronás első díjat frcska János
(Budapest) nyerte el, a négymillió koronás mósodik díjat Karda István (Budapest),
két-I,ét millió koronáért m egvették Gerstenberger flgost és flrvé Károly (Budapest),
valamint Szabó Sándor (Hódmezővásárhely) terveit.
A nyíregyházai rendőrségi laktanya. Dr. Lechner Jenő tervei szerint,
körülbelül hatmilliárd költs~ggel épül a nyíregyházai rendőrségi lal, tanya.lllegénységi
laktanya és a hivatalos helyisé geke n kívül csendőrkapitányi lClkás, tisztviselői
lal,ások és l,ét bérlakás nyer benne elhelyezést. llz épület egyemeletes, külön kapubejárattal a lakáso k és külön a hivatalos helyiségek számára. llz építkezést
.Ildorján János és Vára//yay Sándor nyíregyházai építőmesterek végzik. II tervező
építész kijelentése szerint az épület pontosan az előírt terminusra, november l-ére,
fog rendeltetésének átadatni.
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