
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 1996

A decemberi konferencia alkalmából késztilt el az Egyesülés 
rendszeres évi kiadványa, amely az 1996-os év válogatott 
munkáit és épületeit tartalmazza. A huszonkét cég hatvan
négy, sokszorosított oldalból álló füzetének anyagából mu- 
tamnk be egy tervet.
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VÂNDORISKOLÂS d ip l o m a v é d é s

Délután Somogyi Győző beszélt a Káli m edence népi 
építészeti emlékeiről, este a végzős vándoriskolások diplo
mavédésére kenik sor. A mesterekből álló zsűri előtt ismer
tették tevékenységük eredményéi. Mindhárom vándorisko
lás megkapta az Egyesülés diplomáját. A frissdiplomások a 
következő oldalakon mutatkoznak be.

Feni: a mesterekből álló zsűri; Jent; a kárain frissdiplomás 
vándoriskolás (Fotók; Tusnádv Zsolt)

Budapest, XI. Barackfa utcai lakóépület engedélyezési 1er ve 
Tervező: Sáros László; munkatársak; Szólik Krisztina, Jakab Csaba és 

Giilybán Fde (SÁROS és Társa Építésziroda Bt.)
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VÁNDORISKOLÁS DIPLOMA 1996 ÁLMOSDI ÁRPÁD

ÁJLMOSDI ÁRPÁD (1967)

Diploma: BME Építészkar, 1992 
Vándorlás: SÁROS és Társa Bt., Sáros László

AXIS Kft., Vincze László, Salamin Ferenc 
POWIA Summerschooí. Oxford, Chinon, Viterbo 
FORMA RT., Jankovics Tibor 
POWIA vendégtanár. London (Salamin Ferenccel 

és Bata Tiborral )
É - l l  Kft., Kund Ferenc, Karácsony Tamás 
B&D MŰTEREM Kft., Deák László 

Fontosabb munkák:
-  Üzletház, Vác, Széchenyi u. 17,. 1992 -  Sáros Lászlóval
-  Faluközpont, pavilonok, Vecsés, 1993 -  Sáros lAszlóval 
-Gim názium  kiviteli te ivei. Oroszlány. 1993

Vincze Lászlóval
-Faluközpont, Zebegény, 1993 -  Salamin Ferenccel
-  Reflect-csarnok, Törökbálint, 1993 —Jankovics Tiborral 
-K ápolna, Badacsonytomaj, 1994-JankovicsTiborral 
-Á ltalános iskola, Paks, 1994

Karácsony Tamással és Kund Ferenccel 
-Ó rabolt, Esztergom, 1994 -  Karácsony Tamással 
-Családi ház.. Ordacsehi. 199a
-M Ó LR í. bemutatóterem, belsőépítészet,Szolnok, 1995 

Deák Lászlóval
-Városközpontterületrendezési terve, Szolnok, 1996 

Deák Lászlóval
-  Vadászliáz, Gárdonypuszta, 1996
-A  verseny-parki óvoda játszótere, Szolnok. 1996

Blazsek Gyöngyvérre!, Deák Lászlóval, Csendes 
Mónikával és Sárvári Zohánnéval

A vándoriskola évei alatt az emberi találkozásokból és törté
netekből lecsapódott tanulságokat cseppenként összegyűj- 
töttem egy laposiivegbe.

A mívesen metszett, csavaros záródást) palackot még 
érettségire kaptam, és a műegyetemi kalandok során körül
belül egyujjnyi zöldes színű folyadék halmozódon lel Írenne. 
Ehhez adagoltam aztán a menetközben innen-onnan nyeri 
( lopott) eszenciákat. A legtöbbet és legtöményebbet lenné- 
szetesen mestereimtől: szociális és emberi érzékenységet 
(S.L.), a magas minőségre való törekvést ( V.L. ). a józan gon
dolkodás erejének felismerését (S.F.), a nemzeti kultúra iránti 
elkötelezettséget (J.T.), egy friss és világos tervezési metó
dust (K.T.), a szakma keretein túlnyúló cselekvés lontosságát 
(K.F.) és egy adag mindenre kiterjedő toleranciái (D.L.). 
Közvetve sikerült hozzájutnom M I. és E D. egy-egy, zárt 
körben terjesztett, felcímkézett üvegcséjéhöz is. Az egyik
ben néhány csepp értelmiségi létforma, a másikban egy 
tüzes, átitató erejű, előttem ismeretlen valami volt. Kevésbé 
sűrűek, de az emészthetőség szempontjából igen lényegesek 
voltak a már fölöttem járó vándorok párlatai is. Mindez való
színűleg zavaros, fogyaszthatatlan lőrévé állt volna össze 
CS.M. mindent feloldó finom, fűszeres elixíi je nélkül.

A palack négy év alatt csurig telt, és amióta az építészei 
útvesztőiben elengedett kézzel vagyok kénytelen bolyon- 
gani, már fogyott is belőle. ( Ha valamelyik fordulónál ramvi
csorítja logát egy melléképület, családi ház vagy rendezési 
terv. csak korty into к a csodás nedűből, és a felvillanó mennyei 
fények, s a fanfárok áradó zúgása máris könnyed mosolygásra 
késztet. ) Azt hiszem, az énekes szer elegyítésének és hasz
nálatának titkai többé-kevésbé tisztázódtak számunkra, de 
hogy miképpen lehetne az üveg utántöltéséi praktikusan 
megoldani, arról sajnos fogalmam sincs..,



ÁLMOSDI ÁRPÁD

Épülő családi ház Kápolnásnyéken 
Kiviteli terv 1995 

Az előző oldalon 
a vándoriskolái diplomamunka 

ényképei: szolnoki játszótér. 1996
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VÁNDORISKOLÁS DIPLOMA 1996 CSENDES MÓNIKA

CSENDES MÓNIKA (1968)

Diploma: BME Építészkar, 1992 
Vándorlás: AXIS Kft., Salamin Ferenc

EKLER Építész Kft.. Ekler Dezső 
FORMA RT., Jankovics Tibor 
É-MKft., Kund Ferenc, Karácsony Tamás 

Fontosabb munkák:
-Á lialános iskola bővítése, tornaterem, Tinnye, 1992-93 

Salamin Ferenccel
-  Polgármesteri Hivatal emeletráépítése, Szerencs, 1992

Salamin Ferenccel
-H om lokzatfelújítás, Szerencs, Rákóczi út 102,1993 

Salamin Ferenccel és Varga Csabával 
-Ekler-ház, 1993 -E k le r  Dezsővel 
-Balatonföldvári ikemyaraló, 1994-Jankovics Tiborral 
-Szaunaház, Keszthely, 1994 -  Füzes Antallal 
-Tetőráép ítés, Budapest. Bim bó u. 42/a, 1994 

Karácsony Tamással. Kund Ferenccel 
-B ezeréd j iskola bővítése, Paks, 1994

Karácsony Tamás -  Kund Ferenc -  Páll Anikó -  
Álmosdi Árpád -  Nagy Tamás

-  Szent Tamás hegy rendezési terv és beépítési javaslat,
Esztergom -  Kund Ferenccel, Karácsony Tamással 
és Álmosdi Árpáddal

-  Nyaraló, Dömös, 1994
Karácsony Tamással és Álmosdi Árpáddal 

-M űvelődési ház bővítése, Pilisszentlélek, 1994 
Kund Ferenccel, Karácsony Tamással 

-Játszótér, Szolnok, 1995-96 -  Blazsek Gyöngyvér, Álmosdi 
Árpád, Sárvári Zoltánné 

-C saládi ház, Nagykovácsi, 1995-97 
Álmosdi Árpáddal

A vándoriskolát 1992 októberében kezdtem -  kezdtük -  el. 
A vándorlás egyenes folytatása volt utazásainknak: Sziána. 
Kalotaszeg, London Járna, Lappföld, Kappadókia.

Megírtak már sokmindent a vándorok, amit én is elis
mételhetnék. Szóról szóra. Hétszeri költözés, a menyegző, 
egy kislány és egy kisfiú, egy ízületi gyulladás -  elég-e a 
metamorfózishoz?

A vándoriskola arról is szólt, hogy lényeges dolgok mellen 
úgy e! lehet menni, hogy észre se veszi az ember. És arról is: 
ini az, amihez nem kell feltétlenül alkalmazkodnia.

Ami megmaradt: arcok, barátságok, homlokzatok, fel 
nem tett kérdések, egy kennek az emléke. És képek:

Budapesten a külvárosban élni: időutazás a húszas 
évekből a kilencvenes évekbe -  oda vissza napi három óra.

Nappal az első eng. f m 1 magyarul és angolul, hajnalig. 
Á. diplomája. Hamarosan elfogy a kezdeti lendület és az 
energia; legközelebb majd Esztergomban térek magamhoz.

Egytértek a mélyvíz-elmélettel, de van, amikor elfogy a 
lélekzet, és helyét kitölti a bizonytalanság.

Intermezzo: La Guernica, Caprosola, Vignola szökőkútjai, 
a Villa d’Este. Hornén késsel-villával. Római meglepetés: 
Szentkirályi felolvas a San Andreában.

Keszthelyen felismerem apám rajzait. A Fonna tökéletes 
konstrukció? Miért magyar az a ház ott Kékkúton? (Lassan 
elkopik a pesties magabiztosság. Vándorcirkuszosok laknak 
szemben, lármás család és sok gyerek; a vidámparkot és a 
lakókocsit télire összecsomagolták. Amarillisz az ablakpár
kányon. A tintásüveg.)

Betlehemezés. Éjjel gyalog át az erdőn Visnyére.
A „vidék”: Cserszeg, Badacsony, Salföld. A Káli-medence 

kellős közepén fejfájdító erővonalak.
Ingázás. Kéthetente a S 2 0 F  előadásai. Még mindig nem 

tanultam meg kérdezni. Kamarazene szól, próbálunk.
Keszthelyről Budapestre utazni annyi idő, mint onnan 

Londonba.

Esztergom-szabad királyi város, a Bazilika, Babits csiga
háza. Szentgyörgymező és a Pilis. Finom és zárt szövet, eltép- 
hetetlen barátságokkal. Polgári kultúra és dzsesszes építé
szet. Szent Iván ünnepén tűzgyújtás a hegyen.

‘94 novemberében megszületik Flóra.

Szolnok az a város, amelynek minden utcáját ismerem, 
de egynek sem tudom a nevét. Megépül a garabonciás sárká
nya. Régi-új barátok.

Megszületik Donát,

A lányom összekulcsolja a két kezét, kikukucskál.
- H á z —mondja.

Flóra a kupola középpontja alatt állt, ahol a visszhangban 
néha az angyalok suttogását is hallani, toporgott, dobogott, 
táncolt, ugrált, hallgatott, figyelt. Arrébb szaladt, visszajött, 
fülelt, félrehajtotta a fejét és megkérdezte:

-  Felébredtél? Felébredtél?
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VÁNDORISKOLÁS DIPLOMA 1996 CSENDES MÓNIKA
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VÁNDORISKOLÁS DIPLOMA 1996 BALASSA ENDRE

Pilisjászfalu, Gerő-ház kiviteli; 
terve. 1996 -  alaprajzok és 

távlati kép

Vándoriskolás diplomamunka; Máriahaloni, Lakatos-ház -  utcai 
és udvari homlokzat és földszinti alaprajz

L _
TER tói j

/Я 1
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BALASSA ENDREVÁNDORISKOLÁS DIPLOMA 1996

Pilisjászla ln. Gero-ház kiviteli terve. 199b -  homlokzatok

17



VÁNDOmSKOLÁS DIPLOMA 1996

BALASSA ENDRE (1966 )
1064 Eötvös u. 26.

Diploma; 1991, Belgrádi Építészeti Egyetem 
Tevékenység; 1991 KVADRUM Építésziroda 

1992-95 KKE Vándoriskola 
1995- KVADRUM Építésziroda

Munkák:
-  Máriahalom, lakatos-ház, 1993, felépült 
-K u lcs, üzletek, beépítési vázlatterv, 1993 
-Rácalm ás, ravatalozó felújítása, 1993
-O n d , ravatalozó átalakítás, Kovács Gáborra1,1994. felépült 
-M áriahalom , raktár- és műhelyépület, 1995, felépült
-  Budapest, Fitness Klub, belsőépítészet, 1995 
-Z e n ta , emléktemplom, tervpályázat, 1995
-  Pilisjászlálu, Reisz-ház. 1996, épül
-  Pilisjászfalu, Gerő-ház, 1996, kiviteli terv

Hajnal van, nemsokára megvirrad a nap, amikor ki kell állnom 
a mesterek elé és számot kell adnom az utolsó négy évemről. 
Nem is tudom, hogy hol kezdjem a beszámolómat; a felvételi, 
az első hónapok már homályba vesznek,

1992 őszén a KVADRUM irodában kezdtem a vándorlást. 
A csapatot és a munkastílust már volt szerencsém korábban 
megismerni, ezért nem ért semmi sem váratlanul. Ezidőtájban 
több nagy munkán dolgoztunk, mint például a szabadkai 
Népkör, a veresegyházi benzinkút; a TRISKELL-lel és a 
MAKONÁ-val pedig belekezdtünk a piliscsabai Katolikus 
Egyetem tervezésébe is. A nagy munkák mellett folyamato
san készültek a családi házak kiviteli tervei. Zsigmond László
tól megbízást kaptam, hogy önállóan tervezzem meg a rácal- 
mási temető ravatalozó-felújítását. Kulcson egy tömbbeépí
tés vázlattervét, s Jánosi János segítségével ekkor kezdtem 
bele a Lakatos-féle családi ház te ive zésébe is. Természetesen 
ez még korántsem minden, hisz különböző munkákban 
időnként Bata Tibornak is segítettem. A MAKONA Egyesü
lésen bellii nagyon jó volt a kapcsolat; előadásokra, rendezvé
nyekre is folyamatosan sor került. A másik fontos esemény a 
szokásos, késő délutáni borozólátogatás volt. Ilyenkor meg
beszéltük az időszerű gondokat, és egy kicsit minden iroda 
életébe betekintést nyeltem. 1992 karácsonyán a tőlem oly 
távol álló színjátszásba is belekóstoltam (nem teljesen önkén
tes alapon); részt vettem a karácsonyi játékban.

Amikor elérkezett a tavasz, átköltöztem a szomszéd he
lyiségbe, ahol a TRISKELL színeiben folytattam pályafutá

somat. Továbbra is a piliscsabai munkában vettem részt, de 
segédkeztem a többi tervezési feladatban is. Júliusban és 
auguszmsban egy hathetes nyári iskolán vettem részt külföl
dön, amely életreszóló élményt és tapasztalatot nyújtott. Ez
úton is köszönöm a TRISKELL-nek, hogy segítőkészen ilyen 
hosszú időre elengedtek, amikor munkában éppen nem volt 
hiány.

A telet Drezdában, Kelf Treuner irodájában töltöttem. 
Az előző két félév alatt intenzíven tanultam németül, hogy a 
munkában részt vehessek. Úgy gondolom, ez teljes mérték
ben sikerült is. Érdekes volt látni, hogy ott az építész feladata 
sokkal összetettebb és felelősségteljesebb. Egy ifjúsági ott
hon és egy családi ház engedélyezési tervét készítettem el 
ott tartózkodásom ideje alatt. Közben bejártam Szászországot 
és az Elba vidékét; Prágát is meglátogattuk. Kalandos uta
zásaim során a lengyel határon is jártam és megismerkedtem 
a Loebau-i állomással is. Berlinben is jártam, pedig oda nem 
is akartam menni.

Miután Németországból hazatértem, Keszthelyen, a 
FORMA Építészirodában néztem munka után. Ott Jankovics 
Tibor mester keze alá kerültem és folytatódhatott további 
taníttatásom. Tibor az alapoktól kezdte. Elmagyarázta, hogy 
egy építészeti terv mitől használható, hogy kell grafikailag 
kinéznie és milyen csőtollat kell használni -  a vonalzóról 
nem is beszélve. Hévízi épületátalakításokon, családi háza
kon és egyéb, folyamatban lévő munkákon dolgoztam. Elő
ször itt kaptam belsőépítészeti feladatot, egy irodaépület 
bútorzatát kellett megterveznem. Tiborral az asztalosműhely- 
be is jártunk, ellenőrizni a munkát. A tervezés itt másként 
folyt, mint az előző irodákban. Kapcsolatban álltunk a kivite
lezőkkel, és folyamatosan ellenőrizni tudtuk, hogy a megter
vezett rész, részlet pénzben mit jelent, esetenként hol lehel 
a kiadásokat csökkenteni; így naponta egyeztettünk, és ha 
kellett, módosítottuk a terveket.

Kecskeméten Farkas Gábor irányításával családi ház-ter
veket készítettem, majd pedig kom oly részt vállalhattam a 
Soltvadkerti Üzletház megtervezésében. Az egész teivezési 
folyamatot végigkövettem és végigcsináltam a vázlatoktól 
a kiviteli tervig az összes szükséges társtervezői egyeztetés
sel. Eközben Brenyó Péter türelmének köszönhetően elsa
játítottam a számítógépes tervezés alapjait is.

Mindent összevetve úgy gondolom, hogy a Vándoriskola 
által nyújtott lehetőségek nagy részét kihasználtam, és adós 
nem maradtam sehol. Egy biztos; az elmúlt évek alatt sokat 
tanultam a mesterektől szakmai téren csakúgy, mint ember
ségből, és hogy ebből mennyit sikerült elsajátítanom, azt 
valószínűleg csak a tetteim tudják majd bizonyítani.

Mindenkinek mindent köszönök.
Budapest, 1996. decem ber 7.

A környezet- és területfejlesztési 
m iniszter 1996 decem berében 

Kos Károly-díjjal tüntette ki 
a Kos Károly Egyesülés 

Vándoriskoláját.
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