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KERTEK
A kert szerves része az otthonunknak. Egy szép rendezett kert kiemelheti a ház szépségeit,
egy elhanyagolt, gazos kert pedig elvehet az amúgy szép ház értékeiből, így törekednünk kell a
rendezett környezet kialakítására saját és környezetünk érdekében is.
A kertekben megjelenő növényzet - az emberre és az élővilágra gyakorolt pozitív élettani hatásai
mellett - „hasznot” is termelhet, a gyümölcsök, zöldségek és fűszerek mindennapi étkézésünk
részei, melyeket sokszor kis odafigyeléssel otthon is termelhetünk.
Kertjeinket izgalmassá és változatossá tehetjük kerti építményekkel (pl. lugas, kút, támfal, szaletli), melyeknek a tájba illesztése és az épített környezethez hangolása - mind anyag- és színhasználatukban, részleteikben - rendkívül fontos.
Törekedjünk a kert karakterét (északi, déli, vízparti stb.) annak földrajzi elhelyezkedése szerint
kidomborítani.
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KERTEK
1

4 Alkalmazzunk

2A

5 A családi ház kertjében néhány rit-

3

6 A kertek fontos elemei a műtárgyak.

A családi ház kertjét az év minden
szakában használják. Gondoskodni kell
ezért tavaszi–nyári–őszi virágdíszről,
ősszel terméssel és színes lombbal,
télen pedig örökzöld lombjukkal vagy
színes águkkal, termésükkel díszítő díszfákról, díszcserjékről.

díszfák közül a terület korlátozott volta miatt csak a kis- és a
közepesméretűeket alkalmazzuk. Nem
valók ide azok a fajok, amelyeknek végleges koronaátmérője 15 m fölött van
(bükk, platán, nyárfa, tölgy stb.).

A többnyire felszabdalt, viszonylag
kicsi felület miatt fokozott hangsúlyt kapjanak a talajtakarók, különösen az előkertben.

kúszócserjéket
azöldfelület függőleges irányú növelése
végett (pergolák, térelválasztó rácsok,
szőlőlugas, falak befuttatása stb.)

kábban látható cserje is helyet kaphat,
olyan, ami azt egyedivé, különlegessé
teszi. Ilyenek például a melegkedvelő
füge, gránátalma, selyemakác, a páraigényes dérbabér (Skimmia), babérsom (Aucuba), a különleges talajigényű
havasszépék (Rhododendron).

A pincék és a kerti kútak azon túl, hogy
díszító elemei a kertünknek, gazdálkodási szempontból is hasznos és megőrzendő értékek.
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KERTEK
7

Az egynyáriak közül elsősorban a tarka, oldott színhatást adók szerepeljenek.
Ezek barátságosabbak, családiasabbak,
mint a közterek hangulatát idéző egyöntetű színfoltok. (lepkevirág, vasvirág, borzaskata, kerti szarkaláb, körömvirág stb.)

8

A családi ház kertje gyakran
vegyeshasznosítású: a díszkert mellett
haszonkertet is tartalmaz. A két kerttípus
rendeltetése és megjelenése erősen különbözik, ajánlatos ezért azokat határozottan szétválasztani. A díszkert az utca
felőli oldalon, a haszonkert pedig általában a ház mögött kap helyet.

9

Vannak
olyan
gyümölcsfák,
amelyek helytakarékos megoldásként
a díszkertbe is szépen beilleszthetők.
Ilyenek az alma, a dió, a cseresznye, a
meggy, a birs, a naspolya, a mandula,
valamint a szilva. Ezek a fák nem igényelnek különösebb metszést, így koronájuk megtartja természetes formáját.

4
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10 Hangulatos térelválasztó „rácsok”,
kerti építmények az épület közelében is
jól mutatnak. Gyakran a díszkertben kap
helyet a szőlő is, lugas vagy határoló kordon formájában.

11 A kerítés mellé ültetett fáknál, cserjéknél be kell tartani az előírt minimális
távolságokat:
szőlő, alacsony cserjék és
nyírott sövény - 50 cm,
középmagas cserjék - 100 cm,
fák - 200 cm.

12

Fűszernövényeket
ültethetünk, hogy aztán
azok jótékony hatásait.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
- BELTERÜLET
Minden település, így Polgárdi is különböző karakterisztikájú településrészekre bontható, kialakulásának időpontjától és körülményeitől függően.
Az egyes részek között természetesen vannak átfedések, hasonlóságok, mégis fontos, hogy a településkép egységessége miatt ismerjük
meg és tartsuk tiszteletben a kialakult építészeti jegyeket, ezek figyelembe vételével tervezzük meg az új épületeket.
Polgárdiban az alábbi karakterisztikájú településrészek találhatók
meg:

VÁROSKÖZPONTI KARAKTER
TÖRTÉNETI KARAKTER

is bátran
élvezhessük

KERTVÁROSI KARAKTER
IPARI ÉS GAZDASÁGI KARAKTER
TELEPSZERŰ BEÉPÍTÉSEK
NEM BEÉPÍTETT LAKÓTERÜLETEK
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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VÁROSKÖZPONTI KARAKTER
A város magját alkotó épületek együttese stílusukban eltérnek egymástól, azonban
mégis különálló karaktert adnak. A Polgármesteri Hivatal - Általános iskola tengelye,
beleértve a Deák Ferenc utcát egy sajátos képet mutat. Az épületek nagy része közintézmény vagy szolgáltatást biztosító épület, tehát a terület építészetileg heterogén.
A tengelyen helyezkedik el továbbá a piactér is. Ezen terület városképi szempontból
kiemelt szerepet tölt be, ugyanis ez a város leglátogatottabb része.
Az épületek építészeti megformálása, anyaghasználata különböző, frekventáltsága
miatt is különösen fontos, hogy e tengely arculata egységessé váljon.
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TELEPÍTÉS

A város történeti részének súlypontjában kaptak
helyet a település legfontosabb intézményei és
az áruházak. Jellemzően szabadon álló épületek, jelentősebb méretű telkeken, előttük tágas
közterekkel, több autó parkolására lehetőséget
biztosító parkolókkal.
TÖMEGFORMÁLÁS

MAGASSÁG
Az épületek magassága az utcakép, a légtérarány és a benapozás szempontjából egyaránt
fontos.
A település központjában többnyire intézmények,
közfunkciókat ellátó épületek találhatók, melyek
gyakran több szinten rendezkedtek be. A földszintes épületek tetőtereit beépítették, ritkán előfordulnak egyemeletes házak is.
Lehetőség szerint kerüljük az emeletes épületeket, törekedjünk a szintszámok alacsonyan tartására, inkább földszintes épületek építésére.

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA
A település központjában található épületek kiemelt szerepet kapnak, hiszen ezeket látják a
legtöbben. A funkcionalitás mellett igyekezzünk
figyelembe venni az illeszkedést, ügyeljünk a településkép egységének megőrzésére.
Ajánlott tetőhajlásszög: 35° és 45° között
Az intézményi épületek tetőformája többnyire
egyszerű, a tetőgerinc fő vonala párhuzamos
vagy merőleges az utcára.
Sehol nincs bonyolult tetőforma, így azt sose alkalmazzunk.
A szövetbe tervezett épületek tetőformáját a
szomszédos házakéhoz hasonló módon alakítsuk ki.
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TÖRTÉNETI KARAKTER
Polgárdi legrégebbi és egyben legmeghatározóbb része a Cinca-patak partja, amely
köré organikus módon fejlődött a település központja. A Kossuth utca és a közte
lévő zöldterület egy nagyon sajátos karaktert alkot, amely bepillantást enged, hogy
milyen lehetett a leginkább mezőgazdasággal és állattatással foglalkozó emberek
élete. Az utcák és a telkek kialakulása szorosan összefügg a domborzati adottságokkal. Az utcák vonalvezetése egyedi, egymásba csatlakozásukat az idő és a szokás alakította, sajátos képet adva ezzel a településnek.
A telkekre jellemző a keskeny és hosszú forma, amelyeken az oldalhatáron álló földszintes házak az utcafronton helyezkednek el. A vízelvezetés árkokkal van megoldva, amely természetes határt jelent a gyalogos és a gépkocsi forgalom között.

48 | POLGÁRDI

POLGÁRDI | 49

TELEPÍTÉS
A telkek a korai szabályozások hiányában természetes módon alakultak ki, amelyet ma szalagtelkeknek, vagy másnéven „nadrágszíj” telkeknek hívunk. A házak jellemzően oldalhatáron álló
hosszúházak, amelyek oldalhatáron állnak és
tornáccal vannak ellátva.
Az épületek legtöbb esetben az utcafronton helyezkednek el, kicsi előkerttel és a telek hátsó irányába növekedtek, ahogy a családi igények illetve a gazdálkodás megkövetelte. Ez a kép adja a
történeti karakter jellegzetes utcaképét. Alapelv,
hogy igazodjuk a környező épületekhez.
Az oldalhatáron fekvő, hosszúkás telkeken fekvő,
hosszan hátra nyúló beépítés, a családi házak
sajátja. Az épületek kialakítása követi a domborzati adottságokat, a helyiségek, vagy azok
ablakai, az udvarra nyílnak, mely udvarokat a
szomszéd ház tűzfala határolja le.

MAGASSÁG
Az épületek magassága az utcakép, a légtérarány és a benapozás szempontjából egyaránt
fontos.
A település ezen részén a földszintes beépítés
a jellemző. Ha a szomszédos épületek földszintesek, a környezetéből kiemelkedő többszintes
épület megtöri a harmonikus utcaképet, így a
város ezen szakaszán különös figyelemet kell
fordítani az illeszkedés szabályára.
Amennyiben a telekméret megengedi, a
használat pedig igényli a tetőtér beépítését,
csak az utcafronttól hátrébb javasolt a térdfal
megemelése és a tetőablakok elhelyezése. Az
utcafronton őrizzük meg, vagy állítsuk vissza a
pálházi házak jellegzetes homlokzatát.

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA
Pálháza legkorábban kialakult épületeinek tetőhajlásszöge közel azonos. A történeti szövetbe
tervezett épületek tetőhajlásszögei az egységes
utcaképben fontosak, azok ne térjenek el nagy
mértékben a meglévő házakétól.
Ajánlott tetőhajlásszög: 35° és 45° között
A történeti épületek tetőformája többnyire egyszerű, a tetőgerinc fő vonala párhuzamos vagy
merőleges az utcára.
A szövetbe tervezett épületek tetőformáját a
szomszédos házakéhoz hasonló módon alakítsuk ki.
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KERTVÁROSI KARAKTER
A XX. században tovább bővült Polgárdi lakóterülete északi és keleti irányba. Az
újonnan kiszabályozott területekre jellemző a szabályos téglalap alakú tömbök, így
az azokat körülhatároló utcák is általában merőlegesen kapcsolódnak egymásba,
egyenes szabályos utcaképet adva. A vízelvezetés ezen a területen is jellemzően
árkokkal van megoldva. A telkek formája is más, mint a történeti városrészben. Rövidebb és szélesebb telkeket alakítottak ki, amelyeken az új építészeti igényeknek
megfelelően sok helyen több szintes, sátortetős családi házak jöttek létre. A házak
általában oldalhatáron állnak, de több helyen megjelennek a szabadon álló beépítések is.

TELEPÍTÉS
A telkek a korai szabályozások hiányában természetes módon alakultak ki, amelyet ma szalagtelkeknek, vagy másnéven „nadrágszíj” telkeknek hívunk. A házak jellemzően oldalhatáron álló
hosszúházak, amelyek oldalhatáron állnak és
tornáccal vannak ellátva.
Az épületek legtöbb esetben az utcafronton helyezkednek el, kicsi előkerttel és a telek hátsó irányába növekedtek, ahogy a családi igények illetve a gazdálkodás megkövetelte. Ez a kép adja a
történeti karakter jellegzetes utcaképét. Alapelv,
hogy igazodjuk a környező épületekhez.
Az oldalhatáron fekvő, hosszúkás telkeken fekvő,
hosszan hátra nyúló beépítés, a családi házak
sajátja. Az épületek kialakítása követi a domborzati adottságokat, a helyiségek, vagy azok
ablakai, az udvarra nyílnak, mely udvarokat a
szomszéd ház tűzfala határolja le.
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MAGASSÁG
Az épületek magassága az utcakép, a légtérarány és a benapozás szempontjából egyaránt
fontos.
A település ezen részén jellemzően egy emeletes épületek vannak. A meglévő épületek közé
tervezett új épületek a környező épületek magasságaihoz igazodjanak.

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA
A kertvárosi részeken található típusházak tetőhajlásszögei és formájuk azonos, sátortetővel
és az utcára merőleges tengelyú nyeregtetővel
készültek, így egszéges utcaképet alkotnak.
Az ide tervezett házak tető-paramérerei ne térjenek el nagy mértékben a meglévő házakétól,
legyen egyszerű, lehetőleg tagolatlan.

TELEPSZERŰ BEÉPÍTÉSEK
Polgárdi településen találhatóak kísérleti megoldások egyedi, tömbösített lakókörnyezet kialakítására. Több ilyen beépítés is található a városban, amelyek, bár tömegformálásban eltérnek egymástól, mégis mindegyikük zárványként jelenik meg
a környező városszövetben, ugyanis egyszerre épültek és nem képezik a város
szerves részét. Ezen épület-együttesek közös karakteri jellegzetessége, hogy a
zárványon belüli épületek egyformák és egy időben épültek, így végső formájukat
az építésük idejében elnyerték.
Önmagukban különálló képet alkotnak, így nem céljuk az igazodás vagy a bővülés,
ezért karakterüket is önmagukban kell értelmeznünk.
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TELEPÍTÉS

MAGASSÁG

település központi területein számos telepszerűen épített téglaházat találunk, melyekben jellemzően több lakást alakítottak ki. A házak fűrészfogas elrendezésű sorolása, zártsorú és szabadon
álló beépítéssel is találkozunk.

Az épületek magassága az utcakép, a légtérarány és a benapozás szempontjából egyaránt
fontos.

TÖMEGFORMÁLÁS
A tömegek általában nagyon egyszerű, egytraktusos épületek, néhol a homlokzati traktus kis
mértékben előre ugrik.

SZINTSZÁM,
LEGMAGASABB PONT
A telepszerű téglaházak többnyire lapostetős,
egyemeletes épületek. Az újabb építésű épületek
alacsony hajlásszögű tetőt kaptak, szintén egyemeletesek.

A meglévő épületek közé tervezett új épületek a
környező épületek magasságaihoz igazodjanak.

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA
A telepszerű beépítésekre többnyire a lapostetős
beépítés a jellemző, de találunk magas- és alacsony hajslászörű tetőket is.
Általánosságban elmmondható, hogy olyan tetőformát válasszunk, ami nem tér el nagyban a
környező házak tetőidomainak jellegétől.
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IPARI KARAKTER
A városban jelentős területet foglalnak el az iparterületek. Ezek nagy területigényük
miatt a település szélére kerültek, mivel azonban nem volt kijelölve korábban ipari
park, ezért szétszórva, a település majdnem minden részén megtalálhatóak. Jelenlétük hasznos, azonban minőségükben változó képet festenek. Több esetben
ékszerűen benyúlnak a városszövetbe és mivel karakterükben merőben eltérnek
a lakóövezetektől - mind telken belüli elhelyezkedésükben mind pedig tömegformálásukban -, ezért sok helyen disszonáns képet fest a település. Ezen eltérések
orvoslására többek közt a tudatos növényalkalmazás átmenetet tud képezni.

58 | POLGÁRDI

POLGÁRDI | 59

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT LAKÓTERÜLETEK
A XX. században tovább bővült Polgárdi lakóterülete északi és keleti irányba. Az
újonnan kiszabályozott területekre jellemző a szabályos téglalap alakú tömbök, így
az azokat körülhatároló utcák is általában merőlegesen kapcsolódnak egymásba,
egyenes szabályos utcaképet adva. A vízelvezetés ezen a területen is jellemzően
árkokkal van megoldva. A telkek formája is más, mint a történeti városrészben. Rövidebb és szélesebb telkeket alakítottak ki, amelyeken az új építészeti igényeknek
megfelelően sok helyen több szintes, sátortetős családi házak jöttek létre. A házak
általában oldalhatáron állnak, de több helyen megjelennek a szabadon álló beépítések is.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Polgárdi zöldfelületei különleges karaktert adnak a városnak. Nagyon ritka és szép
példa a Cinca-patak és környéke, ahol egy szervesen kialakult ligetet találunk,
amely a település gerincét adó Kossuth utca egész vonalán végighúzódik. A patakot
övező liget nagyon különleges légtérarányt kölcsönöz az utcának és megjelenése
így unikális Polgárdi utcaképet ad. A liget megtartása és fejlesztése mindenképpen
javasolt, amely alkalmas lehet az aktív testmozgást és kikapcsolódást keresők számára is.
A Május 1. út menti park is fontos találkozási pontja a város lakóinak. Javasolt a két
liget fejlesztésének összehangolása, így egységes képet adnak a városnak.
A településen található temetők értékes növényállománnyal rendelkeznek. Egy temetőt nem szabad eltakarni, hanem megfelelő növényzettel szép temetőkertet lehet
belőlük kialakítani, amely akár közkert funkciót is betölthet.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
- KÜLTERÜLET
Az eredeti növényzetet jórészt tatárjuharos lösztölgyesek alkották, löszpusztákkal
váltakozva. Ma már ezek mezőgazdasági területek. Flórája és vegetációja alapján
egyaránt átmeneti jelleget mutató, középhegység-peremi potenciális erdős sztyepterület, mélyebb fekvésű részein lápi- és mocsári vegetációval.
A ma nagyrészt jelentősen degradált, ill. főleg mezőgazdasági területként hasznosított tájban, a természetközeli vegetáció elszigetelt foltokban maradt fenn.
Polgárdi külterültén több helyen találkozhatunk tanyákkal, ahol az ott lakók gazdálkodnak. A külterületen szinte sehol nem található összefüggő erdőterület, folyóparti
erdősávok alkotják a fás élőhelyeket.

SZÁNTÓ
IPARTERÜLETEK
TANYA
KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

Polgárdi külterületének meghatározó eleme a belterülettől északkeletre található
Szőlőhegy, ahol kertes mezőgazdasági területek találhatók.
A terület egyik legszebb épülete a Batthyány vadászkastély, amely ma Idősek Otthonaként funkciónál.
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JÓ PÉLDÁK

SZÁNTÓFÖLDEK

MAGYARORSZÁGON
A megannyi tiltás és ajánlás - képekkel illusztrált alátámasztásaként - a kézikönyvből
nem hiányozhatnak azok a jó példák, amelyek különböző szempontokból követendő
példát állítanak számunkra.

FOTÓK

Pálháza legszebb házait igyekeztünk a karakterüknek megfelelő fejezetnél - a teljesség igénye nélkül - bemutatni, de a kézikönyv, akárcsak a település története,
folyamatosan tovább íródhat, a szép házak és jó példák belekerülhetnek, ezzel is
inspirálva a szépre való törekvést.
A szép és jó példákkal a ház építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt büszkélkedhet, azzal az egész közösség profitál.
A bemutatott épületek, tervek és környezeti elemek egy szubjektív válogatás alapján
kerültek kiválasztásra, a jó példák sora a végtelenségig bővíthető.

ERDŐK

Olyan innovatív, megvalósítható, esztétikus és költséghatékony példákat gyűjtöttünk, amelyek inspirációt adhatnak és akár új megoldásokra ösztönözhetnek.

FOTÓK
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HOMLOKZATKÉPZÉS

ANYAGHASZNÁLAT, TÁJBA ILLESZTÉS

Épületeink homlokzatát szokás az épület „arcának” nevezni. Ez az az arc, melyet a külvilág is láthat, amely árulkodik, vagy
éppen elrejti mindazt, ami maga a ház. A ház pedig nem más, mint egy térbeli lehatárolás, egy menedék, mely elválasztja a
külvilágot a belvilágtól, otthont és védelmet nyújt lakója számára.
Ezen alapvető tulajdons ágán túl egy település szerves része, egy közösség alkotója, egy kor lenyomata, mely árulkodó részletekkel „gesztikulál” a világ felé. Ezért is nagyon fontos, hogy a homlokzatok oly módon legyenek kiképezve, hogy minden
mozzanatukban méltó és hiteles képet nyújtsanak tulajdonosukról, ugyanakkor gazdagítsák a települést.
Törekedjünk egyedi, értékálló megoldásokra, minőségi anyaghasználatra, ügyeljünk a karbantartásra és a jó minőségű kivitelezésre!

A képen látható épület egy ikrerházfél, mely anyaghasználatában és tájba illlesztett pozíciójával
példaértékű magyar mintának tekintendő. A kis költségvetésből épült házat tulajdonosa többek
közt saját kezével építette, célja egy jól használható, szép, környezettudatos és olcsó családi
otthon megteremtése volt.
A fa intenzív használata összhangot teremt a természettel, az egyszerű, mégis szépen kidolgozott részletek egyszerre maiak és hagyományosak.
Épületeink tájba olvasztása lejtős terepen élettanilag és a településkép szempontjából is üdvös
megoldás.

Tervező: Dankó Kristóf
Helyszín: Mór

Tervező: Őrfi József
Helyszín: Piliscsaba
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HAGYOMÁNY ÉS
MODERNITÁS
Egy régi parasztház teljes újraértelmezése során
a archetipikus formát, a mestergerendás fafödémet, a háromosztatú elrendezést, a tornácot
átmentették az új házba is.
„Az anyagok választásánál a hagyomány és a
modernitás, a nyerseség és a kifinomultság, az
illeszkedés és elkülönülés egyensúlyát kerestük.
Hiteles, erős anyagokat használtunk: nyers betont, fehérre meszelt nyers téglát, sötétre pácolt
fát, patinázott cinklemezt és sötétszürke kerámiacserepet. Kerültük az extra megoldásokat, a
részleteket a mai, magyar, átlagos építőmesteri
tudáshoz igazítottuk. Egyszerű, helyénvaló házat
szerettünk volna.”
Tervező: Álmosdi Árpád
Helyszín: Szolnok

6

ÚJRAÉRTELMEZETT
TRADÍCIÓ
A magyar lelkületű emberek nagyarányú többsége vágyik parasztházra.
A parasztház utáni vágyakozásunk gyökereként
megannyi érv sorakoztatható fel. Építészeti
szempontból - többek között - az évszázadok
alatt kiforrott jó arányok, a természetes és helyi anyagok használata, a történelmi múlt és a
településképbe illeszkedés mellett, a rosszul
sikerült és tájidegen családi házak megjelenése bizonyára jelentős szerepet játszott. Fel kell
azonban ismernünk, hogy a kor emberének igényei, térhasználata és életmódja nem azonos a
paraszti életmóddal, így funkcionális értelemben
a parasztház iránti vágyunkat teljesen újra kell
értelmezni.
A bemutatott példa esetében ez maradéktalanul megtörtént: a helyi anyagok, hagyományos
szerkezetek és formák használata mellett a
tervező újrafogalmazta a szükséges funkciókat
és szerethető, jól működő, modern funkcionális
térhasználattal, kortárs köntösben alkotta meg
az épületet, mely egyszerűsége ellenére kielégíti
minden vágyunkat.
Törekedjünk az egyszerű, szép, jól használható
és fenntartható épületek létrehozására, merjünk
új utakat járni!
Tervező: Kovács D. Barna
Helyszín: Kisdörgicse
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HOSSZÚ HÁZ

MÉHÉSZET ÉS MÉZSÖR MANUFAKTÚRA

A hosszúkás telkekre szerkesztett hosszú házak koránstem ismeretlenek a magyar lakóházépítészet
körében. A hagyományos parasztházak térrendszere már nem felel meg egy mai család igényeinek,
de az anyaghasználat, az alacsony kivitelezési költségek, a logikus térszervezés és a flóra tiszteletben tartása ma is nagyon fontos sarokpontok egy-egy új lakóház tervezésénél. A hosszú alaprajzok,
hosszú közlekedőket eredményeznek, melyeket pazarló helyek helyett akár gigantikus, ablakokkal
tűzdelt könyvespolcokká is lehet alakítani, kihasználva az amúgy is megépítendő négyzetmétereket.
A terek követik a terep lejtését, a privát részeket a közösségi terek követik.
A ház kitűnő példa a környezetébe jól illeszkedő, az okos és szép, a hagyományos és egyben kortárs
családi házra.

Visszafogottság, letisztult elegancia, funkcionális formaképzés, környezettudatosság - olyan kulcsszavak, melyek mindegyikét felvonultatja az a terv, mely egy méhészet kiszolgáló épületét és mézből
készített sörök manufaktúráját hozza egy fedél alá.
Döngölt földbetonból, fából, tehát olcsó és könnyen elérhető anyagokból készült, azonban jól hangolt
részleteinek, arányainak és átgondolt térhasználatának köszönhetően mégis egy nagyon szép épület, mely amellett, hogy hagyományos, mégis összetéveszthetetlenül mai.
A tornácos ház kitűnő újrértelmezése, melynek megoldásait - megfelelő kivitelezési odafigyelés és
precizitás mellett - bátran alkalmazzunk új ipari létesítményeink tervezésénél.

Építész tervezők: Földes László, Sónicz Péter
Helyszín: Pilisborosjenő

Építész tervező: Serfőző Evelin
Helyszín: Gödöllő
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UTCÁK, TEREK
A település legtöbbet használt és mindenki által ismert részei azok a közterek és utcák, melyeken
nap mint nap többszáz ember fordul meg. Közlekedésre és találkozásra egyaránt használt terek,
melyek állapota és minősége nagyban javítja a település arculatát és megítélését.
Mivel kialakításuk és karban tartásuk az önkormányzat feladata, olykor elfeledkezünk óvni, védeni
és megfelelően használni köztereinket, pedig azok értünk vannak, azok a miéink is.
Fontos tehát, hogy tisztán tartsuk az utcákat, ne szemeteljünk, ne rongáljuk a szépen kialakított köztereket és utcabútorokat, azokat a rendeltetésük szerint használjuk. Megfelelő gondozás és használat mellett a szép terek hosszú évekig, évtizedekig tündökölhetnek szebbé téve mindennapjainkat.

Tájépítész tervezők: Andor Anikó, P. Pásti Katalin, Leitner Enikő, Varga Eszter
Helyszín: Hódmezővásárhely

MELLÉKÉPÜLETEK, KERTI ÉPÍTMÉNYEK
Kerti építményeink ugyancsak gazdagíthatják környezetünket.
A helyi és természetes anyagokból készült szerszámtárolók, pergolák, kerti lugasok és egyéb építmények a kert szerves részévé tudnak válni az idővel, az anyagok szép érésének köszönhetően
méltóságteljesen uralhatják a kertet.
A jól méretezett és tervezett tárolókkal elkerülhetjük az újabb és újabb, barkácsáruházban vásárolt
bódék megjelenését a kertben. A kerti tároló megépítése előtt alaposam mérjük fel azon méretbeli
igényeinket, melyek a házon kívüli tárolásra vonatkoznak.
Változatosabbá tehetjük kertünket különböző kerti építményekkel, lugasokkal, pihenőkkel, ülő- és
fekvő alkalmatossággal.
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