Nagykikinda, Szárazmalom utca 20.
Az utca felé két ablakkal és tornácvégi ajtóval nyíló, oromfalas homlokzatú lakóház
1799-ben épült. A sár tapasztású, földfalú épület falazott pilléres, zárt mellvédes
tornáccal nézett az udvar felé, s a lakóház mögött gazdasági épületek sorakoztak.
A 2016-ra elkészült felújítás a telken lévő valamennyi épületet érintette. A lakóépület
alaprajzi elrendezésén és rendeltetésén nem változtattak. Földből készült belső falait
teljes egészében megőrizték, leverték róluk a sárvakolatot, kijavították a repedéseket, és
újravakolták őket hagyományos sárvakolattal, amelybe szalmát és lótrágyát kevertek. A
külső falak egy részét régi téglák felhasználásával újrafalazták. A tetőszerkezetet teljes
egészében ki kellett cserélni, a fafödémeket felújították. Megújult a téglaboltozatos pince
és a régi konyha is, eredeti tűzhelyével. A tiszta szobában rekontruálták a kemencét. Az
udvaron a régi kukoricagóré alsó részét újrafalazták, eredeti rendeltetése szerint működik
ma is. A felújítás során nagy figyelemmel és áldozatos kézimunkával újra hasznosították
az eredeti építőanyagokat, s így az érett tetőcserepek és az eredeti burkolatok autentikus
megjelenést és meleg harmonikus belső tereket eredményeztek.
A pitvar helyén fürdőszobát és egy kis konyhát alakítottak ki a régi házban. A lakóház
folytatásában az összedőlt egykori istálló helyén modern, üvegezett nappali szoba épült,
új fürdőszobával és terasszal. A nappali szoba egyik részén üvegpadozaton át mutatják
be a pince dongaboltozatát. Az udvarban egy környezetbarát, vegyszeres tisztítás nélkül
működő medencét létesítettek.
Az utcakép szempontjából is példamutató az oromzatos utcai homlokzat finom
vakolatdíszítéseinek, hiteles helyreállítása.
A lakóház belső tereinek kialakítása is az eredeti enteriőrök megtartását tartotta
szemelőtt.
A hangulatváltás az udvarra lépve érzékelhető. A ház hátsó részén lévő nagy
üvegfelületű új nappali és a kültéri medence a mai kor technológiáját és formanyelvét
jeleníti meg, amely jól elkülönül a hagyományait őrző lakóháztól.
A felújítás érzékeny pontja az udvari homlokzat egy szakaszának látszó téglafallá
történő átalakítása. Ez a felületképzés a hozzá kapcsolódó kemencével angolszász
előképekre utaló világot idéz. Közelsége az eredeti formában rekonstruált részekhez a
használati előnyökön túl, nyilván érzelmi összefüggésekre is visszavezethető.
A felújításnak köszönhetően élettel telt meg a ház. A magas kényelmi igényeket is
kielégítő épületbe a világ minden tájáról érkeznek vendégek. De nem csak az emberek
érzik itt jól magukat. Az udvarban nagyszámú, különböző madárfajhoz tartózó madár
lakik, és itt telel át néhány bagoly is.
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