TÓTH PÉTER

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 tetszőleges helyszínre. A kiírásra 13 végzett építész adta be pályamunkáját,
akik közül a mesterek nehéz, hosszú
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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 diplomavédésre egyedül Tóth Péter jelentke-

zett, aki viszont öt megépült munkáját
is be tudta mutatni. A mesterek egyhangú véleménye alapján Tóth Péter
megfelelően elsajátította az önálló
tervezői munka gyakorlásához szükséges képességeket, diplomáját sike
resen megvédte.
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Ostrozánsky Gellért (1), Juhász Attila (2),
Szepesi Ákos (3) és Hayde Réka (4)
felvételi munkái

34

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) • Halimba, Gyógynö
vényeskert (Herczeg Ágnes) • A fogászat
és a templom munkáiban Szűcs Endre
tervezőtársának fogadott, a többi épület saját tervezés, azokat csak konzultáltam mestereimmel.
Játszóvár kő háza
(csak a kő háza engedélyköteles)
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VÁNDORÁLLOMÁSOK
2009. március – 2009. szeptember (Gerle
János) • 2007. szeptember – 2009. március 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 – október AXIS (Salamin Ferenc)

Szögliget története elválaszthatatlan
Szádvár történetétől, hiszen a falu sokáig 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. Bécsben 1686. április 25-én döntés születik elrontásáról, ezzel sorsa megpecsételődik. Története
Magyarországon sajnos egyáltalán nem
egyedi. Az ismert történelmi okok miatt
a magyarországi várak java része romokban áll, újraépítésükre nagyon kicsi
az esély. Jelenleg a gyönyörű fekvésű
Szádvár is az enyészeté, bár jó jel, hogy
megmentésére külön egyesület alakult.
E biztató előjelhez újabb adalék lehet a
játszóvár és kő házának együttese. Kialakításuk kísérlet arra, hogy az eredeti alap
rajzokat felhasználva és újraértelmezve
olyan gyerekbirodalom szülessen, mely
egyszerre biztonságos játszótér és figyelmeztető jel arra, hogy a környéken
milyen különleges építmény rejtezik.
A játszóvár fa szerkezetű, tornyokkal
tagolt palánkvár. A felvonóhídon bejut-

Szögliget, Játszóvár (Újvárosy Antal felvételei)
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Szögliget, erdei iskola (Újvárosy Antal felvétele)

va gyilokjáróra érkezünk, ahonnan birtokba vehetők a különböző 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 természetes képződményeit
bemutató előadások számára.
KÁRPÁT-HAZA TEMPLOMA (Szűcs Endrével)
A Kárpát-medencét kenyérkaréj formában ölelő hegyvonulatok varázslatos 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 díszítőművészete jelenik meg fénybe öltöztetve. Középpontban az álmában 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 tölthet el minket az is, hogy itt és most
szeretetből és összefogással megépülhet Isten Háza ,hogy
hirdesse még sokáig Vörösmarty Szózatának sorait: „És an�
nyi balszerencse közt, / Oly sok viszály után, / Megfogyva bár, de
törve nem, / Él nemzet e hazán.”
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Budafok, családi ház
(Szűcs Endrével)

halimba, gyógynövényes kert (Herczeg Ágnessel)

Halimba környéke Magyarország egyik
leggazdagabb gyógynövénytermő vidéke. A Bakony és a Kisalföld találkozásánál egyaránt megtalálhatóak a síkvidéki mezőkön és a mocsaras réteken
tenyésző, valamint a hegyek erdeiben
élő gyógynövények. Élete második felében, csaknem fél évszázadon át itt élt
dr Szalai Miklós esperes úr, aki figyelmét
a gyógynövények tanulmányozásának
szentelve, az erdők-mezők növényeit
meghallgatva roppant gyógynövényes
tudásra tett szert. Tízezreknek gyógyu
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
limbárium gyógyteacsalád három évtizeddel ezelőtti megszületése is.
Egykori lakhelye ad helyet a jövőben
a Szalai Miklós Gyógynövényeskert Bemutató-és Oktatóközpontnak. A tervek
szerint a központban átfogó, rendszerezett bemutatást szolgáló gyógynövé
nyeskert és a jelenleg is működő Szalai
Miklós emlékház mellett többek között
gyógynövény-múzeum, üvegház, aszalóval és lepárlóval felszerelt liktáriumos
ház, napkollektoros gyógynövényszárító, 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
magát 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 sok-sok 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)
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