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Hayde Réka Zsuzsanna

Szepesi Ákos

Hayde Réka Zsuzsanna (1984)
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem építész szak, 2010
Vándordiploma, 2019

Szepesi Ákos (1973)
okleveles építészmérnök, BME 2010
műemlékvédelmi szakmérnök, BME 2016
Vándordiploma 2019

Mesterek:
Buella Mónika, Sáros László DLA,
Hayde Tibor Ervin, Bernard Menguy (Franciaország),
Buda Miklós és Ildikó
Diplomamunkák:
Berekfürdői fürdő bővítése, bejárati épület tervezése
– Hayde Tibor Ervin munkatársaként
(tervezés : 2013, kivitelezés: 2014–2015)
Kisújszállási Vigadó belsőépítészeti tervezése
(Mester: Hayde Tibor Ervin)

Az Alföldi Berekfürdőn 1928-ban találtal
hévizet a földgáz kutatása során. Az első
betonmedence 1930-ban épült, hamarosan megjelentek az első szállóépületek,
később új utcák kialakításával nyaralók
is épültek. A fürdőnek kijelölt hatalmas
területet hamarosan elkezdték parkosítani. Ez adja meg ma is az egyik legfontosabb karakterét a fürdőnek. A 60-as
évekre elkészült az 50 méteres úszómedence, a feltörő hévizet 70-es évek végére
gyógyvízzé nyilvánították, így új lendületet a fürdő bővítése. Fedett gyógymedence is épült, megjelentek a különböző
gyógyszolgáltatások. Az ezredfordulóra

kulturálisan is felpezsdült a Karcagtól önállósodott település. Körmendi Lajos szervezte meg az első írótáborokat. Bod László festőművész segítségével megalakult a
Berekfürdői Nagykun Művésztelep is, melyet jelenleg Bráda Tibor festőművész vezet. A fürdő felújítását 2002-ben kezdték
meg, gyermekmedence épült, majd a 60as években készült lapostetős bejárati-főépület átalakítása készült el. Megújultak
és kiegészültek újabb elemekkel a fedett
medencék, melyek fölé új, galériás épületet emeltek. Hayde Tibor mester mellett
közreműködve mindkét vándor diplomamunkaként is jegyzi a fürdő bővítését.
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Mesterek:
Bogos Ernő, Sáros László DLA, Zsigmond László,
Szente-Vargáné Gerencsér Judit,
Hayde Tibor Ervin
Diplomamunkák:
Berekfürdői fürdő bővítése, medencecsarnok tervezése
– Hayde Tibor Ervin munkatársaként
(tervezés: 2013; kivitelezés: 2014–15)
Műemlék posta felújítása, Kenderes
(Mester: Hayde Tibor Ervin; tervezés-kivitelezés: 2018)
Sió csárda, Szekszárd történeti kutatása,
értékleltár készítés és felmérés

Berekfürdő
Építtető: Vaxco Vineyards Kft.
Építészet: NRZST Építészműhely Kft.
Hayde Tibor Ervin
építész vezető tervező,
Hayde Réka Zsuzsanna, Fűrész Gábor,
Ostrozánsky Gellért, Szepesi Ákos
Statika: Hertelendyné Bozó Mária
statikus vezető tervező,
Hertelendy Edina, Vadócz Viktor

 Medencecsarnok homlok zata

Gépészet: Nyeste Zoltán,
Komáromi Dániel
Elektromos tervező: Márczé László
Barlang- és medencetér
üvegfestményei:
Bráda Tibor festőművész
Szobrok: Győrfi Lajos szobrászművész
 E s e r n y ő s k i s l á n y. G y ő r f i L a j o s s z o b r a

ITINER ANT SCHOOL – GR ADUATES IN 2019
The institution of the Itinerant School serves to teach and propagate Hungarian organic architecture. Each year in September, freshly graduated architects
apply for admission by submitting a project with a specific theme. Four to eight young architects will be given the chance each year to work as apprentices to
established architects of the association. For three years, or six semesters, they will take part in the work of different offices while doing individual research
and submitting tenders. Upon graduation from the Itinerant School, they will receive a letter of recommendation from the masters, which, together with
their first completed building, will serve as basis for the degree issued by the examination board. More than 60 architects have graduated from the School,
many of whom have gone on to become masters themselves.
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