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A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája olyan nem hivatalos posztgraduális képzés, amelynek során –
a középkori céhes legények inaséveihez hasonlóan – a frissen diplomázott építészek mesterek mellett sajátíthatják el a szakma fortélyait. A hat félév alatt hat különböző építésziroda munkájában
vehetnek részt a vándorépítészek, közben előre meghatározott szakmai és szellemi tematika szerinti
elméleti képzésen, kirándulásokon mélyíthetik el tudásukat. A diplomamunka a vándor által tervezett és megépült, vagy építés alatt álló épület lehet, amelyet a mesterekből álló testület értékel.
Eddig több mint 60 építész diplomázott, közülük már többen maguk is mesterekké váltak.

C sóka Balá z s (1979)
BME Építészmérnöki Kar, 2005
Mesterek:
Litkei Tamás
Turi Attila (devecseri újjáépítés)
Salamin Ferenc

 Csóka Balázs, családi ház, Zugló

Családi ház Zuglóban
Éppen két éve volt szeptemberben, hogy Marci
barátom felhívott, megszüntették az építési
tilalmat a kerületükben, elkezdődhet végre a
tervezés a korábban megvásárolt zsebkendőnyi
telkükön. Az épület földszintjén a hátsó kertre
néz a nappali-konyha-étkező hármas helyiség,
közepén a cserépkályhával, az utca felé egy vendégszoba kapott helyet. Az emeleten a szülők
és a három gyerek szobái vannak egy központi
térre felfűzve, míg a pincében tárolók és a geotermikus fűtés-hűtés kazánháza lett elhelyezve.
Az épület formálását a kertvárosi hangulat, a
széles, fasorral határolt utca érzése inspirálta.
Téglalábazat, vakolt falak, hangsúlyos faeresz
és terasz az udvar felé, finom részletek és vakolatdíszek, színes üvegablakok. Az épületben
jelenleg a belső burkolási munkák zajlanak,
az idei Márton-napot már az új otthonukban
szeretnénk megünnepelni!

 Czimbalmos Kozma Réka,
melléképület, Szentbékkálla

Czimbalmos Kozma Réka
(1986)
Kolozsvári Műszaki Egyetem Építészet
és Városrendezés Kar, 2011
Mesterek:
Hayde Tibor Ervin
Eszenyi Ákos
Dr. Szűcs Endre
Salamin Ferenc
Dr. Herczeg Ágnes
Két házat tekintek mestermunkának, mivel mestereim tekintete alatt ezekben az esetekben
terveztem önállóan úgy, hogy az meg is valósult. Az első egy melléképület Szentbékkállán,
egy nagyon jellegzetes, hagyományos beépítésű
utcában, ahol a meglévő utcakép tiszteletben
tartása irányította kezünket a több funkciót
(munkagéptárolók, szabadidős tevékenységek)
befogadó kis épület tervezésekor.
Másik munkám szülőföldemen, Zalánpatakon
épült meg az Ars Topia Alapítvány által szervezett, már hagyománynak számító fürdőépítő kalákán. A kis tornyos épület egy mofetta, vagyis
gyógygázfürdő. Székelyföldi különlegességnek
nevezhető ez az épülettípus. A kalákásokkal a
helyi agyagból, mészből és szalmából taposott
kötőanyaggal kőfalat raktunk, erre került rá a fa
felépítmény. A falu idősei nagyon várták és segítették, hogy elkészüljön a mofettájuk.

Itinerant School – Graduates in 2014
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.

Juhá s z Att ila (1980)

Mad ár Ivett (1984)

NyME SZMK AMI Sopron, 2008

BME Építészmérnöki Kar, 2009

Mesterek:
Kuli László
Fábián Rigó Tamás
Zsigmond László
Bogos Ernő
Dr. Herczeg Ágnes

Mesterek:
Sáros László György DLA
Dr. Szűcs Endre
Salamin Ferenc
Turi Attila, Csernyus Lőrinc, Horváth Zoltán
Bogos Ernő
Zsigmond Ágnes

Csíkszentgyörgy, hagyományos porta felújítása
és családi ház bővítése,
Kisbaconi fürdőépítő kaláka, fürdőépület, illetve
két medence tervezése és kivitelezése,
Csíkszereda, családi ház vázlatterve
A portafelújítás során több tervezési feladatot
hajtottunk végre. Új kerítés tervezése, egy pajta
és egy csűr boronafalas szerkezetű épületének
felújítása, továbbá egy családi ház felújítása és
bővítése. A tervezés során ügyeltünk az értékek
és arányok teljes megtartására, hogy a felújított
épületek ne veszítsék el eredeti megjelenésüket.
A kaláka előkészületében dr. Herczeg Ágnes
vezetésével egy többfunkciós forrás hasznosítását és annak infrastruktúráját fogalmaztuk
meg (utak, táblák, híd és forrásépület felújítása,
gübbenő, lábáztató, wc, fürdő), amit a helyi és
oda érkező önkéntesekkel karöltve építettünk
fel. Nem teljes hét munkanap alatt valósultak
meg a tervek.
A családi ház vázlattervének kiindulópontja
lett a diplomamunkámban szereplő két hagyományőrző épület. Tömegalakításában és
arányaiban felfedezhető a párhuzam, de a mai
kor építőanyagainak felhasználásával készült.
Törekedtem arra, hogy az épület tükrözze a
helyi építészeti megoldásokat. Bogos Ernő
iránymutatásával egy mai székely ház megfogalmazását tűztem ki célul ebben a munkámban.

A Budapesttől – és a Balaton-felvidéktől – messzi
Baranyából keresték meg Szűcs Endrét és a
Mérmű építész stúdiót egy meglévő, rossz
állapotú portaalakításának és bővítésének
feladatával. Almáskeresztúr egy kicsi falu két
párhuzamos utcácskával, a szóban forgó porta
pedig egyike volt azoknak az itteni épületegyütteseknek, amik, bár kicsit düledezve, de még
szinte eredeti formájukban őrzik a régi sváb
házak értékeit. A tervezés során igyekeztünk
megőrizni ezeket a hagyományos tereket, formákat, mindemellett az új épületrésznél egy mai
formát is belecsempésztünk. A lakóépületből,
melléképületből és pajtából álló együttest elsősorban vendégek fogadására szánták a tulajdonosok, azonban nyugdíjas éveiket már ők maguk
szeretnék itt tölteni.

M a d á r I v e t t
Épületegyüttes, Almáskeresztúr

 Juhász Attila
Fürdőépület, Kisbacon
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