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LEHET-E MÁS?
Hello Wood Építész Mustra 2017 – Tokaj

Szöveg: MÓR É LEV ENTE | Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Csórompuszta idén is helyszíne volt a Hello Wood 
már egy évtizede nagy sikerrel működő, Project 
Village nevű nemzetközi építészeti táborának (fotó-
sorozatunk első fele ezt a tábort mutatja be), 2013 
óta – a tábor nemzetköziségének előretörését kom-
penzálandó – életre hívták ugyanakkor az Épí-
tész Mustrát, amely kifejezetten a magyar egye-
temek hallgatóit igyekszik összefogni.  Idén az 
ország mind a kilenc, építészképzést folytató egye-
teme, valamint a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem is rész vett a Hello Wood Építész Mustra 2017 
című oktatási projektjén. Az összesen 150 diákot 
és a magyar építészet legjavát képviselő, díjnyertes 
tervezőt tömörítő tábor a Tokaji borvidék megúju-
lásának irányát igyekezett kijelölni. A közös gon-
dolkodás eredménye 11 felépült alkotás lett a régió 

7 településén – Abaújszántón, Golopon, Mádon, 
Mezőzomborban, Monokon, Tállyán és Tokajon.

Idén először az egyetemi tantervek része 
volt a Hello Wood programja, így az egy sze-
meszteres képzést–tervezést követően kel-
lett egy hét alatt megvalósítani a projekteket. 
Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a korábbiak-
nál alaposabban előkészített, még inkább a hely-
szín adottságaihoz illesztett, funkcionáli-
san jól használható alkotások szülessenek.

A diákok és tanárok munkájának tétje is volt: 
egy fődíjat és két különdíjat osztottak ki a csa-
patok között. A résztvevők szavazatai alapján 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a monoki Kál-
vária-domb alján álló fa köré épített szakrális 
tere, a Merengő nyerte el az 1 millió forint értékű 

Belesimulni a környezetbe és funkcionálissá válni – ez a két mozzanat határozta meg a Hello Wood 
hazai egyetemeknek szóló táborában született installációkat. A hallgatók és tanáraik komplex, erősen 
érzelmi töltetű élményeket sűrítettek össze alkotásaikban, amelyek célja a hely szellemének felfedezése 

mellett a helyi lakosság érdekeinek megfelelő, hasznos művek létrehozása volt.

Az Építész Mustra szervezői:

A Hello Wood társalapítói:
pozsár péter, 
huszár andrás, 
ráday dávid 

Projekt vezető:
farkas anita , 

Projekt menedzser asszisztens: 
cselovszki andrea 

Építészeti koordinátor:
mangliár lászló

Grafika:
szőke gergely lukács

fődíjat. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács külön-
díját a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Tele-
püléstervezési karának Tállyoló című projekt-
je kapta. Alkotásuk Tállya indentitásképzésében 
kíván szerepet vállalni azáltal, hogy Európa mér-
tani közepét jelenítik meg – egyúttal említést tesz-
nek a többi európai településről is, amelyek mind 
ugyanezt gondolják elhelyezkedésükről. A Hel-
lo Wood különdíját a Széchenyi István Egyetem 
nyerte: a tállyai Mailloth-kastély parkja és az isko-
laudvar elválasztására szolgáló rozzant és rossz-
emlékű drótkerítés helyettesítésével. Kerekítés 
nevű alkotásuk mobil és játszóeszközként is hasz-
nálható, ugyanakkor területfoglalás is, mert játé-
kos vonalvezetésével a kastély parkjából csippent le 
némi teret a kis udvaron játszó iskolások számára. 

A Hello Wood csapata:

Projekt menedzsment:
janota orsi, 
lakatos niki, 
karig fruzsi 

Tervezők
bányai csaba, 
végh gyula, 
fekete nóra, 
kiss dániel, 
ollé gellért 

Műhelyvezető
holánszki réka
 

A programban résztvevő  
egyetemek és csapatvezetőik:

Budapesti Metropolitan  
Egyetem: 
galambos dániel, 
molnár beáta, 
pintér márton

Budapesti Műszaki Egyetem 
lassu péter, 
pálóczi tibor

Debreceni Egyetem 
zombor gábor

Magyar Képzőművészeti  
Egyetem:
gálhidy péter, 
sallai géza

Moholy-Nagy Művészeti  
Egyetem
bene tamás, 
vass-eysen áron 

Pécsi Tudományegyetem
getto tamás, 
sztranyák gergely

Soproni Egyetem
herczeg tamás, 
hadas lászló

Széchenyi István Egyetem
élő józsef, 
cseh andrás, 
tátrai ádám

Szent István Egyetem Ybl 
Miklós Építéstudományi Kar
borbás péter, 
rohoska csaba 

Szent István Egyetem  
Tájépítészeti és  
Településtervezési Kar 
zelenák fruzsina, 
valkai csaba 
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„A vevő által elvárt minőséget 
határidőre, gazdaságosan!”

U t v a s u t  S z e g e d  K f t .      I      w w w. u t v a s u t - s z e g e d . h u      I      u t v a s u t @ u t v a s u t - s z e g e d . h u

Az UTVASUT-SZEGED Kft 1994. óta működő belföldi magántulajdonú gazdasági társu-
lás. Megalakulása óta a piaci igényeknek megfelelően tevékenykedik az építő- és sze-
relőipar területén. A cég tevékenysége az egész ország területére kiterjed, munkáin-
kat közbeszerzési, és meghívásos pályázatokon nyeri el.

Társaságunk átlagosan 60 fő – a kor igényeinek megfelelően rendszeresen továbképzett- 
szakirányú végzettségű munkavállalókat foglalkoztat, valamint rendelkezik a tevékeny-
ségéhez szükséges gépekkel és eszközökkel, emellett az európai és magyar szabványok-
nak megfelelő minősítésekkel, tanúsítványokkal biztosítja a működés megbízhatóságát. 
Humánerő forrásunk és technikai felkészültségünk alkalmas arra, hogy egy időben több 
helyszínen teljesítsünk kivitelezési feladatokat. 

Főbb tevékenységi területeink: szénhidrogén szállító, elosztó vezetékek építése; gépé-
szeti és technológiai szerelés; mélyépítés; közműépítési munkák, acélszerkezetek gyár-
tása és szerelése.

Az ELI-ALPS Szegedi Lézerkutató Központ építése 
során Társaságunk feladata volt a záportározó tó 
megépítése, közel egy hektáros vízfelülettel, ami a 
terület mélypontján létesült. Feladata a rövid idejű 
záporcsapadékok és a visszatartható locsolóvíz 
tárolása mellett egy állandó vízfelület, látványtó 
biztosítása volt.  

Keresse negyedévente  
az újságárusoknál!

#enteriőr
#életmód

#trend

OCTOGON DECO
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Otthonunk építőanyagának kiválasztása sokszor egy életre, vagy akár több generációra szóló döntés, 
amely által célunk a biztonságos és egészséges élettér kialakítása.

www.leier.hu

…KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTŐANYAG AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier 
Durisol terméket választunk. A  rendszer az  összes, fa 
és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és 
hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló 
képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény 
között alkalmazható. Az elemek technológiai összetéte-
le kiváló páraelvezetést biztosít.

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendel-
kező elem lakáselválasztó falak kialakítására alkalmas, így 
tökéletes megoldást jelent a környezettudatos, csendes, 
komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 
63 dB léghanggátlási paraméter jellemzi.

ENERGIAHATÉKONYSÁG
 Kiváló hőtároló képesség
 Optimális páraháztartás
 Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghanggátlás
 Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben
 Kiváló hőszigetelés + Optimális klímaháztartás 

= Energiamegtakarítás

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA
 természetesen megújuló, újrahasznosított 

alapanyag

faforgács cement víz

SZÉLES KÖRŰ 
FELHASZNÁLÁSI MÓD

 családi házak
 többszintes lakóépületek
 alacsony energiaigényű épületek
 közösségi épületek
 ipari létesítmények
 mezőgazdasági építmények
 liftaknák, 
 pincefalak
 magas páratartalmú épületek

octogon deco

Keresse  
negyedévente az  
újságárusoknál!


