
TAVASZI WORKSHOP ÉS NYÁRI TÁBOR 

 

Helyszín:  Klebelsberg-kastély parkja 

Időpont:  2019. március 21-22. (1. ütem), illetve 2019. nyara (2. ütem) 

Feladat:  fából készítendő kisebb méretű plasztika, építmény, objektum megtervezése, illetve 

megvalósítása 

Cím:   Budapest II. kerület Templom utca 12-14.  

Részvétel:  2-4 fős, az építészet különböző területeiről érkező hallgatói csoportok 

Szervező: V4 Építészeti Alapítvány, BME Építész Klub 

A Klebelsberg Kuno, egykori vallás- és közoktatási miniszter hatalmas parkkal körülvett nyári 

rezidenciája hosszú évtizedes hányódás után, polgári kezdeményezésre újult meg. A rekonstrukció 

során a kastély egyik szárnyában alakították ki a Klebelsberg Emlékházat, a másikban pedig a 

hotelként működő Klebelsberg Vendégházat. A most meghirdetett workshop célja, hogy a parkba 

kortárs alkotások kerüljenek, de nem véletlen az sem, hogy a feladatra egyetemi hallgatók 

kerestetnek. Klebelsberg Kuno, az 1920-as évek vallás- és közoktatási minisztereként, a közép- és 

felsőfokú képzés érdekében számtalan, napjainkig ható intézkedést fogalmazott meg és indított el. A 

Klebelsberg Emlékház pedig egyenesen az egykori miniszter munkásságának a feldolgozására jött 

létre. Programjaival, előadásaival, így a most meghirdetett workshoppal is Klebelsberg szellemi 

örökségére kívánja felhívni a figyelmet, lehetőséget biztosítva egy intenzív együttgondolkodásra és 

alkotásra.   

A helyszínről további információ: http://klebelsbergkastely.hu/ 

 

ELSŐ SZAKASZ: WORKSHOP, 2019. március 21-22. (csütörtök, péntek) 

1.nap    
Március 21. csütörtök, 
Regisztráció: 9:30-10:00 
Workshop: 10:00-17:00 
 
Kálmán Ernő DLA (Realterv Építésziroda, V4 Építészeti Alapítvány), a Klebelsberg-kastély 
rekonstrukcióját tervező építész bemutatja kastélyt és annak felújítását.  
Hlatky Katalin tájépítész (Lépték-Terv Tájépítész Iroda) a park tervezője, bemutatja a parkot és 
ismerteti az általa készített terveket.  
László Zoltán építész, a Klebelsberg család, a kastély és a tágabb helyszín kiváló ismerője tart rövid 
előadást.  
Kerékgyártó András, a MOME Formatervezési tanszékének oktatója, egyben a Klebelsberg Emlékház 
belsőépíteszeti tervezésében is részt vevő „fás” szakemberként tart előadást a fáról, a rendelkezésre 
álló faanyagról.   
 
Ismerkedés a helyszínnel, a parkkal, az adottságokkal és lehetőségekkel, inspirációk, tervezés 
megkezdése… 
 
2.nap  
Március 22. péntek,  



Workshop: 10:00-17:00 
 
A tervezés folytatása, majd a tervek zsűrizése. A zsűri által megvalósításra javasolt tervek 
kiválasztása, a résztvevők elismerése és jutalmazása (oklevél, könyv). 

 

MÁSODIK SZAKASZ – TÁBOR, 2019. nyara, 2-3 nap, közösen egyeztetett időpontban 

A kiválasztott projektek elkészítése és ünnepélyes átadása.  

 

A program támogatója: TERC könyvkiadó 

 

További információ: 

Szigetvári Balázs 

BME Építész Klub 

epiteszklub@gmail.com 

Tel.: +36 70 613 6525 

Kálmán Ernő DLA 
Realterv Építésziroda 
v4@v4fund.archi, erno.kalman@gmail.com 
Tel.: +36 70 389 8720 
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