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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.

Heli Judit
Az épület tervezése 2014 májusában indult
szülőfalumban, Újhartyánon az önkormányzat megbízásából. Ekkor Turi Attila
mesteremmel már jó ideje dolgoztunk
a település döntés-előkészítő fejlesztési
tervén. Ez alátámasztotta, hogy jól működhet a kulturális funkciók több kisebb épületben való megosztása egy ekkora léptékű
kisvárosban. A nyertes leader pályázatot
ősszel a kiviteli tervek elkészítése követte,
2015 márciusa és júliusa között zajlott az
építkezés. Egytől egyig helyi mesterek dolgoztak a házon, így mindenkit ismertem.
Jól ment a közös munka, de ugyancsak meg
kellett dolgoznom azért, hogy fiatal építészként meg tudjam őket győzni.
Az épület Újhartyán központjában, a hagyományos, háromosztatú, tornácos tájház udvarában kapott helyet. Az új épület fő motívuma a régi és új épületet ös�szekapcsoló pergola, a klasszikus tornác
újrafogalmazott változataként. Az ös�szekötő szerepen túl további funkciókkal
gazdagodik: hol fedett terasszá bővül,
hol előtetővé válik, hol beszélgetős, leülős bugyorrá alakul. Az épület földszintjén található a nagy alapterületű, többfunkciós műhely-konyha helyiség, egy
tanári szállás, a vizesblokk és a gépészet.
A tetőtérben két 10-10 férőhelyes háló
kapott helyet kis előtérrel. A két szintet
egykarú lépcső köti össze, ami a tornác
és a pergola erőteljes hosszanti irányát
követve ékelődik a ház tömegébe.
A műhely belső terében található csipkés falfelületet a horgolt sváb kézimunkák ihlették, melyek a mintát pixelgrafika-szerűen alakítják ki. A hiánykitöltés
logikája alakult építészeti elemekké: az
üvegtégla adja az áttörtséget, a fennmaradó fehér falfelület és a kékre mázolt
csempék pedig a mintát. A csempe felületén valódi csipkék lenyomata látható, ezeket idős újhartyáni asszonyoktól
gyűjtöttük. A helyi keramikusmestert
bíztuk meg a csempék kivitelezésével.
2015 őszén megvalósult a tájház felújítása is. A ház alatt, annak teljes hosszában
téglaboltozatos pince húzódik. A területet
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egy építőtábor keretében ifjúsági klubbá
alakítottuk helyi fiatalok részvételével az
őszi szünetben. Így, hogy benne van a kezük munkája, sajátjuknak is érzik.
Az intézmény vezetője a valódi gazda
szerepét betöltve kreatív szervezőmunkával dolgozik azon, hogy az épület tele
legyen élettel. A ház internetes oldala
tanúsítja, hogy télen-nyáron történik
valami a Bagolyfészeknek elkeresztelt
kézművesházban.

Heli Judit (1987)
2012 BME, Építészmérnöki Kar
2016 KKE Vándoriskola
Mesterek:
2012–2013 Csertő Lajos, Dunaújváros
2013–2014 Turi Attila, Budapest
2014–2015 Bogos Ernő, Csíkszereda
2016 Salamin Ferenc, Budapest
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