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vándoriskola 2010 • felvételi és diplomázás

A 2010. évi vándoriskolai felvételi az 
előző évi, építészeti feladat után egy 
több poetizmusra lehetőséget adó 
feladat volt, hidat kellet tervezni tet-
szőleges helyszínre. A kiírásra 13 vég-
zett építész adta be pályamunkáját, 
akik közül a mesterek nehéz, hosszú 

vita eredményeképpen meghozott 
döntéssel Hayde Réka, Juhász Attila, 
Ostrozánsky Gellért és Szepesi Ákos 
jelentkezését fogadta el. A felvételi 
pályaművek átlagos színvonala meg-
haladta a korábbi évekét. A diploma-
védésre egyedül Tóth Péter jelentke-

zett, aki viszont öt megépült munká ját 
is be tudta mutatni. A mesterek egy-
hangú véleménye alapján Tóth Péter 
megfelelően elsajátította az önálló 
tervezői munka gyakorlásához szük-
séges képességeket, diplomáját sike-
resen megvédte.

ostrozánsky gellért (1), juhász attila (2), 
szepesi ákos (3) és hayde réka (4) 

felvételi munkái

Szögliget, Játszóvár (Újvárosy Antal felvételei)

1

4

3

2

tóth péter

vándorállomások
2009. március – 2009. szeptember (Gerle 
János) • 2007. szeptember – 2009. márci-
us mérmŰ 87 (Szűcs Endre, Komáry Ta
más) • 2007. május – 2007. szeptember 
pagony (Herczeg Ágnes, Szűcs Gábor) • 
2006. október – 2007. május sáros és 
társa (Sáros László) • 2006. április – októ-
ber aXis (Salamin Ferenc)

MEGÉPÜLT MUNKÁK
fertőhomok, fogászat és panzió (Szűcs 
Endre) • Budafok, családi ház (Szűcs End
re) • Szögliget, erdei iskola (Szűcs Gábor, 
Szűcs Endre) • Verőce, Kárpát-haza Temp-
loma (Szűcs Endre) • Ha limba, Gyógynö-
vényeskert (Herczeg Ágnes) • A fogászat 
és a templom munkáiban szűcs endre 
tervezőtársának fogadott, a többi épü-
let saját tervezés, azokat csak konzultál-
tam mestereimmel.

játszóvár kő háza 
(csak a kő háza engedélyköteles)

Szögliget története elválaszthatatlan 
Szádvár történetétől, hiszen a falu soká-
ig a vár hűbérbirtoka volt.  szádvár 1264 
előtt épült királyi vár volt. A török időben 
jelentősége megnő, egészen szendrő 
várának kiépítéséig. az 1680-as években 
Thököly kezére kerül. Bécs ben 1686. áp-
rilis 25-én döntés születik elrontásáról, ez-
zel sorsa megpecsételődik. Története 
magyarorszá gon sajnos egyáltalán nem 
egyedi. Az ismert történelmi okok miatt 
a magyarországi várak java része ro-
mokban áll, újraépítésükre nagyon kicsi 
az esély. Jelenleg a gyönyörű fekvésű 
szád vár is az enyészeté, bár jó jel, hogy 
megmentésére külön egyesület alakult. 
e biztató előjelhez újabb adalék lehet a 
játszóvár és kő házának együttese. kiala-
kításuk kísérlet arra, hogy az eredeti alap-
rajzokat felhasz nálva és újra értelmezve 
olyan gyerekbirodalom szü lessen, mely 
egyszerre biztonságos játszótér és fi-
gyelmeztető jel arra, hogy a környéken 
milyen különleges építmény rejtezik. 

a játszóvár fa szerkezetű, tornyokkal 
tagolt palánkvár. a felvonóhídon bejut-
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va gyilokjáróra érkezünk, ahonnan birtokba vehetők a kü-
lönböző játékok a belső udvaron.

a kő háza, a „várbörtön”. határhelyzet az építmény és a 
természetes barlang között, így izgalmas helyszín a környék 
kővel kapcsolatos épített és termé szetes képződményeit 
bemutató előadások számára.

kárpát-haza temploma (Szűcs Endrével)

A Kárpát-medencét kenyérkaréj formában ölelő hegyvonu-
latok varázsla tos tájat és embereket őriznek. így szeretné 
őrizni és eggyékovácsolni az itt élőket ez a pici isten-hajlék 
a dombtetőn a fák közé bújva, akár a kovász, mely szinte 
láthatatlanul érleli a kenyér tésztáját.

nem is olyan régen a „mindennapi kenyeret” mindenki 
maga sütötte kemencében. A búzát, mely minden egyes 
szemében krisztus arcát hordozza életnek hívtuk. ahogy a 
kemence a búzaszemekből kenyeret éget, ugyanígy érleli 
eggyé az ide látogató lelkeket felekezeti hovatartozástól 
függetlenül ez a búzaszem alaprajzú kemence-templom. 

Az egyszerű fehér falak és boltozat között színes 
üvegablaksor feszül, melyen honfoglaló eleink gazdag díszí-
tőművészete jelenik meg fénybe öltöztet ve. Középpont-
ban az álmá ban égbe emelt emese, akitől a monda szerint 
az árpád-ház származik, mely család 400 éves uralkodása 
alatt a legtöbb szentet adta Európának és a világnak. 

Van tehát kikre büszkének lennünk történelmünkből, 
de büszkeséggel tölt het el minket az is, hogy itt és most 
szeretetből és összefogással megépülhet Isten Háza ,hogy 
hirdesse még sokáig Vörösmarty Szózatának sorait:  „És any
nyi balszerencse közt, / Oly sok viszály után, / Megfogyva bár, de 
törve nem, / Él nemzet e hazán.”

Szögliget, erdei iskola (Újvárosy Antal felvétele)

budafok, családi ház 
(szűcs endrével)

Halimba környéke Magyarország egyik 
leggazdagabb gyógynövénytermő vi-
déke. A Bakony és a Kisalföld találkozá-
sánál egyaránt megtalálhatóak a síkvi-
déki mezőkön és a mocsaras réteken 
tenyésző, valamint a hegyek erdeiben 
élő gyógynövények. Élete második fe-
lében, csaknem fél évszázadon át itt élt 
dr Szalai Miklós esperes úr, aki figyelmét 
a gyógynövények tanulmányozásának 
szentelve, az erdők-mezők növényeit 
meg hallgatva roppant gyógynövényes 
tu dásra tett szert. tízezreknek gyó gyu-
lást hozó teakeverékeit a környéken gyűj-
tött gyógynövényekből állította össze. 
nevéhez fűződik az országban elsőként 
a kereskedelemben is megjelenő, így 
mindenki számára elérhetővé váló Ha
lim bárium gyógyteacsalád három évti-
zeddel ezelőtti megszületése is.

Egykori lakhelye ad helyet a jövőben 
a Szalai Miklós Gyógynövényeskert Be-
mutató-és Oktatóközpontnak. A tervek 
szerint a központban átfogó, rendszere-
zett bemutatást szolgáló gyógynövé-
nyes kert és a jelenleg is működő Szalai 
Miklós emlékház mellett többek között 
gyógynövény-múzeum, üvegház, asza-
lóval és lepárlóval felszerelt liktáriumos 
ház, napkollektoros gyógynövényszárí-
tó, 20-40 fő befogadására alkalmas fog-
lalkozóhelyiség kap helyet. A Gyógynö-
vényeskert méltón őrzi majd a „halimbai 
esperes” hagyatékát.

„…hogyan éljen a beteg ember? Teljes 
erejével akarjon meggyógyulni … Bízza 
ma gát orvosára, de ugyanakkor saját 
magára is. Régi történet szól a vándorról, 
aki csak úgy találhatja meg boldogságát, 
ha keres egy boldog embert, akinek az in
gét magára öltheti. A vándor soksok évi 
keresés után rátalál a boldog emberre, aki
nek azonban nincs inge. … A boldogsá
got és legtöbbször az egészséget is ne 
mástól várjuk, hanem önmagunkból igye
kezzünk kialakítani.”             (szalai miklós)

halimba, gyógynövényes kert (Herczeg Ágnessel)
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