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"Az Andrássy út végén 1894-ben még egy Ybl Miklós által tervezett ivókút (Gloriette) állt. A 

hévizes kutat Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban, aki végül 1877. június 4-én talált rá a 

hévízre 970 méter mélyen. A kút fölé egyszerű építményt építettek, amit Zsigmondy 

'fúrháznak' nevezett. 1884-ben lebontották és helyette Ybl Miklós tervei alapján egy díszkút 

épült. A Gloriette nevű építmény egy 2,5 m magas, hatszögletű, balluszteres korláttal 

keretezett terasz volt, aminek a közepén egy 24 m magas zászlótartó rúd állt és két oldalról 

lépcső vezetett fel." Az Ezredéves emlékmű építése miatt 1898-ban útban volt, ezért 

áttelepítették XII. kerületbe a Széchenyi hegyre, ahol emlékműként és kilátóként szolgál. 

 

Korabeli kép a Gloriette-ről 



2014  KKE Vándoriskola felvételi feladat 

A 200 éve született Ybl Miklósra emlékezve „Hommage a Ybl” tervezz egy díszkutat. A 

tervből egyértelműen derüljön ki Ybl Miklós és korunk építészetén keresztül, hogy mi a 

kapcsolat, ha van 1814 és 2014 között. A helyszín szabadon választott, éppen ezért nagyon 

fontos a választás indoklása. 

Elkészítendő pályázati munka 

A kiírás alapján készítendő tervpályázatnak tartalmaznia kell a helyszín részletes 

bemutatását, telepítési tervét (helyszínrajz), vázlattervét (alaprajzok, metszetek, részletek, 

tömegvázlatok a megértéshez szükséges léptékben). Az előadásmód szabadon választott 

(ötven százalékban szabadkézi előadásmód kötelező), de maximum 4 db A2-es lap lehet és 

CD. Modell készítése ajánlott, de nem kötelező. A pályázat részvételi feltétele a mellékelt 

feladatkiírás szerinti tervezési feladat és a pályázó eddigi fontosabb munkáit tartalmazó 

portfólió beadása, illetve a személyes meghallgatáson való részvétel. 

Pályázat és portfólió beadása:  

2014. szeptember 3. (szerda) 16 óráig. 

TRISKELL Kft., 1034 Budapest, Kecske utca 25.  

Személyes meghallgatás:  

2014. szeptember 6. (szombat) 10 óra  

Magyar Művészeti Akadémia Nagyterme, 1034 Budapest, Kecske u. 25.  

További információk, konzultáció:  

Csernyus Lőrinc, Terdik Bálint, Triskell Kft. 1034 Budapest, Kecske utca 25.  

tel/fax: 06 1 388-1707 e-mail: triskell@t-online.hu www.vandoriskola.hu  

 

Csernyus Lőrinc 
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