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telefon +361 7001730
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Április 15-én a kora esti órákban tűz ütött ki a 850 éves párizsi Notre-Dame katedrálisban, melynek következtében a tetőszerkezet teljesen leégett, leomlott a négyzetes huszár-

SZERKESZTŐ / Editor
Molnár Szilvia
szilvia.molnar@octogon.hu

zömét is sikerült kimenekíteni, de vannak olyan festmények és ablakok, amelyek elpusz-

SZERKESZTŐ / Editor
Ujlaky-Gazdag István
istvan.ujlaky@octogon.hu

tultak. A tűz tombolását rögzítő számtalan f ilmfelvételből a torony összeomlása volt

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ / Founding Editor

torony, ám a boltíves mennyezet csak kevésbé sérült meg. A műkincsek és kegytárgyak

a legtragikusabb, a kulturális tudatba valószínűleg sokáig beépülő pillanat. Az eredeti huszártorony 1250-ben épült, amit 1786 és 1792 között lebontottak. A most elpusztult
tornyot Eugene Viollet-le-Duc által vezetett helyreállítás során, 1859-1860-ban építették fel. Most 2019-et írunk. Sokat beszélünk majd, sokat beszéltünk a helyreállítás kapcsán kiírt építészeti pályázatról és annak kritikájáról, illetve az ellentervek sokaságáról,
az újjáépítés, építés ökológiai vetületeiről, következményeiről. Ez az eszmecsere hihetetlenül termékeny már most is, és a jövőben még erősebb kulturális hozadéka lehet. Remélem, a párbeszédből, az értelmezési horizontról idővel szinte maradéktalanul sikerül
majd kiirtani a sok konteós, rasszista, félrevezető, fake news, kultúraellenes, apokaliptikus, keresztényellenes, stb. híresztelést, zavaró, húgyszagú agyszüleményt, hogy a valóban lényeges fogalmazódhasson meg. Olyan tudás és tapasztalat éled újjá, ami a katedrális, illetve európai katedrálisainak építése közben halmozódott fel, ám néhány kutatón,
f iloszon, művészettörténészen, mérnökön, könyvtároson kívül egyre kevesebb halandót érdekeltek. Mert miközben nagyszerű érezni bolygónk lakóinak tömegében az aggódást egy közös kincsünk sorsa iránt, jó volna a lényeghez közelíteni, és nem pusztán egy
turisztikai élmény nyomán az életünk részévé vált objektum iránt érezni valamit. Értem
én, hogy a Föld lakóinak milliói látták a saját szemükkel ezt az épületet, de egyre inkább
csak a turisták számára, meg a városmarketing szakemberei számára jelentett sokat
a Notre-Dame. Éppen ezért sokan nehezen képesek megérteni, hogy évszázadok folyamatos építésének, újjáépítésének, felújításának az üzenete éppen abban van, hogy a közösségek számra nem a lezárt, megismert, meglátogatott történetek, narratívák az igazán fontosak, hanem a befejezhetetlen, soha fel nem építhető, soha el nem készülő, folyamatos
erőfeszítést igénylő történetek. Pedig az üzenet teljesen egyértelmű, ha csak a földi ökoszisztémát tekintjük. A természet, a bolygónkat valóban uraló élet nem az emberrel kezdődött, és nem is az ember, az emberi faj eltűnésével fog véget érni. Kultúránk, emberi létezésünk egy nagyobb, szinte időtlen idők óta működő rendszer része, amiben csak
az emberi civilizáció nem cél, végállomás, hanem folyamatos átalakulás. Erre tanítaná-

Bojár Iván András
(1998-tól 2015-ig)
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list építő elődeink is reagáltak. Nem a felépítés a cél, ha nem az építés maga.
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A hirdetések tartalmáért
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Az angyalföldi Klapka Központ

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu
A címlapképen: A Lengyelországi Kvadráns Ház
Fotó: Jaroslaw Syrek
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állapota, akkor reagáljunk arra, is azzal a bölcsességgel, tapasztalattal, amivel katedrá-
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ha talán gyorsítanánk a végzetünket, ha képtelenek vagyunk felfogni a fenntarthatóság,

„teremtetett”. A mi fajunk a változást megértő, arra reagáló faj, ha romlik a környezetünk
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a befejezetlen, befejezhetetlen folyamatok megértésének üzenetét. Tragédia, ami történt,
de az igazi tragédia, ha nem értjük meg, hogy az emberi faj az újrakezdésre és tanulásra
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nak minket a katedrálisaink, erre tanítanának a különféle kultúrák tapasztalatai. Mint-
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„Az emberek nem tudják,
mit akarnak, amíg meg nem látják.”

Az eredeti nem
utánozható.

Marc Jacobs

Eredeti egyedi:
A Max Exterior Authentic lapok.
Adjon karaktert épületeinek: Dekoratív
papír nélküli, látszó maganyag, eredeti
és természetes megjelenéssel.
Max Exterior. Az eredeti.
Homlokzatburkolat, belsőépítészet, design
bútor – inspirálódjon és inspiráljon másokat is:
showroom.fundermax.at
Grid collection by Gloster
designer Henrik Pedersen

TectonaGrandis.hu

FunderMax GmbH, Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200, office@fundermax.at
Gabor Koepeczi-Bocz, T +36 30 690 3116, Gabor.Koepeczi-Bocz@fundermax.biz

A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Az Aluternatíva

A műanyag ablakok új generációja

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

ElEgAntE
teljesen új, díjnyertes megjelenésű műanyag ablakok:
minimalista formavilág, letisztult vonalvezetés és minden eddiginél
karcsúbb átfedés. A 100%-ban környezetbarát, kiemelkedő hőszigetelésű
profilrendszerek megjelenésükkel tökéletes alternatívát kínálnak az
alumínium ablakokra. A modern építészet igényeinek megfelelően
szintmagas és stabil szerkezetek kialakítását teszik lehetővé.

www.belight.hu

64

www.elegante.deceuninck.com/hu
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Füstgátló üvegajtók
és portálok

Tűzgátló üvegajtók
ablakok és portálok

Keret nélküli tűzgátló
üvegfal rendszerek

Tűzgátló automata
üvegajtók

Homlokzati tűzgátló
ablakok

Homlokzati tűzgátló
függönyfal és
vázkitöltő fal

Tűzgátló üvegkorlát

Fix üveg füstkötény

Járható tűzálló
üvegfödém

Füstelvezető ablak,
kupola

Carmen

Tűzgátló automata
függöny

Coolfire Kft.

I

Füstgátló automata
függöny és füstkötény

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tűzgátló szekcionált
kapu

I

Tel.:+36-20-283-9404

Tűzgátló tolókapu

I

Email: info@coolfire.hu

A Roca új vintage kollekciója, amely 1946-ban
kelt életre, s több évtizedre meghatározta a spanyol
fürd szobákat, most a jelenkor igényeihez igazítva
visszatér. A stílus örök, élje át újra!

Tűzgátló felgördülő kapu

I

www.coolfire.hu

www.roca.hu

Carmen mosdó mosdólábbal
Monoblokkos WC
Iridia ledes tükör

ÜVEGHÍD

KÜLTÉRI ÜVEGKORLÁT

EDZETT ÜVEGFALAK, ÉS EGYEDI
GYÁRTÁSÚ FÉM- ÉS ÜVEGKORLÁTOK

ÜVEGKORLÁT LÉPCSŐ MELLÉ

EGYEDI ZUHANYKABIN AJTÓ

KERET NÉLKÜLI ÜVEGKORLÁT

Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok hotelekben:
Castellum - Hollókő, Mala Garden - Siófok, Regency - Budapest,
Atlantis - Hajdúszoboszló, Aurora - MIskolctapolca, La Riva - Siófok, Liszkay Pincészet - Monoszló, Mátraházi Edzőtábor
Tárolók, vitrinek:
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, Szántó Kovács János Múzeum
Üvegportálok:
Vodafone üzletek felújítása, Dockyard, Játék-Vár, Loffice, Kaptár

A láthatatlan hőszigetelés
Schöck Isokorb®
Kecses, vékony erkélyvonalak hőhíd nélkül. A Schöck Isokorb® elem egyszerűen beépíthető, innovatív és időtálló megoldás. A Schöck Isokorb®
optimális hőszigetelést nyújt a homlokzat minden problémás csomó-

pontjára pl. erkély, attika, mellvéd. A rendszer elemeinek alkalmazásával
csökkenthető a hőveszteség és megelőzhetők az esetleges épületkárok. További információért látogasson el a www.schoeck.hu oldalra.

Schöck Hungária Kft. | 2040 Budaörs Office Park | Szabadság útja 117. A ép. I/102 | Tel: +36 23 50 72 72
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JAVÍTOTT VÍZMINŐSÉGGEL
A ZÖLDEBB OTTHONÉRT
A kemény víztől vízkőlerakódások alakulhatnak
ki, amelyek nem csak rontják például a
fürdőszoba szépészeti értékét, de a háztartási
gépek láthatatlan alkatrészeire lerakódva
megnövelhetik azok energiaigényét. A vízkő
hatására például egy kazán azonos hatásfokhoz
több energiát igényelhet, éves szinten akár
10 százalékkal többet fogyaszthatnak, ami
miatt megnövekedhetnek a kiadások, a gépek
hamarabb szervizre szorulhatnak, és az otthon
széndioxid-kibocsátása is megnövekedhet.
A BWT vízkezelő vállalat szakemberei szerint
a vízkő ellen a leghatékonyabb megoldás az,
ha a felhasznált vizet már az épületbe történő

BWT AG

Sokakban az a tévhit él, hogy egy otthont csak
drámai átalakításokkal és költséges gépészeti
megoldásokkal lehet környezetkímélőbbé tenni.
Egy fenntartható otthon azonban gyakran csak
egy kis odafigyelésen múlik, és a természeti
erőforrások megfelelő felhasználásán. A víz
esetében ez igen egyszerű lehet. A magyar
háztartások többségében kemény a víz, ami
számos probléma forrása lehet.

vízvezetéket is kiépítünk, hiszen míg a
különböző berendezések működéséhez a
lágyvíz a legoptimálisabb, addig fogyasztásra
leginkább a közepesen kemény víz a
javasolt. Ha az építkezés során tervezünk
vízlágyító berendezéssel, ám csak később
lesz lehetőségünk megvásárolni, akkor is
érdemes már a helyét kialakítani: ajánlott egy
multiblock-ot, azaz elkerülő ági szerelvényt
beépíteni a hálózatba, ahová a berendezést
később beépítenénk, valamint szennyvíz
csatlakozást és egy elektromos dugajt
kialakítani.

belépéskor lágyítjuk. Ehhez ideális választás
egy modern vízlágyító rendszer beépítése,
amely akár egy okos otthon koncepcióba is
beilleszthető, hiszen a népszerű BWT AQA
PERLA vízlágyító termékcsalád legújabb
fejlesztésű tagját, az AQA PERLA BIO C-t,
már az okostelefonunkról is felügyelhetjük.
Amennyiben vízlágyító berendezés mellett
döntünk, érdemes pár szempontot szem
előtt tartani az építkezésnél. Hasznos, ha
a konyhában egy vízlágyító előtt elágazott

BWT AG
További információk az optimális vízkezelésről:
www.selyemviz.hu
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KÖRÚTI BOLDOG IDŐK
Visszacsempészték a Béke Hotel üdeségét
A Radisson Blu Béke Hotel több mint 30 év után ismét radikális felújításon megy keresztül.
A szálloda friss levegőhöz jutott: új színeket, formákat kapott, vasbeton falaktól szabadult meg,
a terei átrendeződtek, és ékköve, a Zsolnay Kávéház az új homlokzati portáloknak köszönhetően
megnyílt a körút közönsége felé.

A budapesti Teréz körút 43. szám alatt álló
saroképület története régre nyúlik vissza. Az
1913-ban megnyílt szálloda először Britannia
néven, majd Béke Szállóként a pezsgő
kulturális élet egyik központja volt nemcsak
a boldog békeidőkben, de a két háború
között és a világégések után is. Móra Ferenc
rendszeres vendége volt a szállodának, a
nyugatos költők is gyakran megfordultak itt, az
iparművész Haranghy Jenő pedig alkotásaival,
Shakespeare- és Arany János-illusztrációival,
táblaképeivel, színes üvegablakaival kedvére
dekorálhatta az épület különtermeit, éttermét
és sörözőjét; megteremtve ezzel a saját élő
múzeumát.
Hogy milyen lehetett a szálló száz vagy
akár ötven évvel ezelőtt, azt viszont ma már
csak fényképek segítségével tudjuk elképzelni,
mivel a hotel 1983 és 1985 között teljesen
átalakult. A KÖZTI, Dobozi Miklós építészeti
és Plachtovics Vilmos belsőépítészeti tervei
alapján az eredeti épület 85 százalékát
lebontotta, a szobaszámot megduplázta, és
a megtartott Teréz körúti traktust a Szondi
utcai új, fűrészfogas homlokzatú, vasbeton
szerkezetű szárnnyal toldotta meg.

Most pedig ez az egyszer már teljesen
átértelmezett szálloda újabb jelentős
változáson megy keresztül. A 2017 elején
kezdődött és jövő tavaszra befejeződő felújítás
tervezését Szmetana Kristóf építész vezeti
Nathalie Rottenburg spanyol belsőépítész
designtervei alapján, az új nyílászárókat
pedig az Aluprof-Hungary Kft. biztosítja. A
hároméves projekt első ütemében a 7. és a 8.
emeletek készültek el, majd következett a 2.
és a 3. emelet, valamint a földszint, az utolsó
szakaszban pedig a megmaradt, közbülső
szinteket renoválják.
Nagy bravúr a kivitelező és a szálloda
részéről is, hogy a felújítás során a Radisson
Blu Béke Hotel mindvégig üzemel. Mozgatható,
ideiglenes falakkal oldották meg, hogy
miközben az épület egyes részein betonfalakat
vésnek, ütnek ki, csöveket szerelnek és zakatol
a fúrógép, a vendégek nyugalmát ne zavarják.
A felújítás során tégláig, betonig mindent
lebontottak. Komoly statikai problémákat
kellett kiküszöbölni: a százéves tartógerendák
megfáradtak, a falakban található, korábban
purhabbal, kábeltéglákkal, ásványgyapottal
kitömködött hézagokat pedig meg kellett
szüntetni. Ezen felül a 21. századi igényekhez
mérten mind a designt, mind a technikai
felszereltséget és a tűzbiztonságot tekintve
korszerűsíteni is kellett a szállodát.
Nathalie Rottenburg a liftek, folyosók,
a földszinti csigalépcső burkolatától
kezdve, a bútorok designján át a világítás
megtervezésééig, tetőtől talpig felfrissítette
a nyolcvanas-kilencvenes évekből megmaradt
enteriőrt, az art decóra finoman emlékeztető
motívumaival pedig a hotelnek az első nagy
korszakát idézi. Úgy kellett az épületben új,
innovatív ötleteket megvalósítania, hogy a
Béke Hotel ezzel együtt is büszkén vállalja
korát, patináját.
A földszinten és az első emeleten
Szmetana Kristóf radikálisan átstrukturálta
a tereket, amire azért is volt nagy szükség,
mert a gazdasági részlegek, az irodák és
a szervizterületek túl sok helyet foglaltak
el fölöslegesen. Ennek megfelelően a

Aluprof MB-86 SI rendszer

földszinten a konferenciatermek és a kisebb
tárgyalók összekapcsolásával, a falak és
lépcső kivágásával, kibontásával, illetve a
vendégmosdó blokk áthelyezésével sikerült
összefüggő konferenciakomplexumot
létrehozni.
Látványos változás az is, hogy a hotel féltve
őrzött kincse, az ólmozott üvegkupola lekerült
az első emeleti étteremből a földszintre, így
azt már az utcáról is látni lehet. Az üvegelem
már 1985 óta nem tölti be kupolafunkcióját,
viszont mostantól az utcafrontig előretolt
Zsolnay Kávéházat a plafonra felfüggesztve
díszíti.
A körút és a Szondi utca sarkán, a
kávéházban elhelyezett kupola szimbolikus
jelentést kapott – mondja az építész. „Olyan,
mint egy forgáspont vagy csukló a régi és az
új épületrész találkozásánál”.
A felújítás szerves részét képezte az utcai
homlokzati portálok és a szélfogó előtér két
oldalán lévő beltéri üveg válaszfalak cseréje.
Fontos szempont volt az alapvető műszaki
elvárásokon kívül, hogy az eredetileg beépített
fa keretszerkezetű portálok régmúltat idéző
hangulatát, formai megjelenését átadja az
újonnan tervezett korszerűbb nyílászáróknak.
A felhasznált MB Aluprof alumínium
profilrendszerek segítségével nemcsak ez
valósulhatott meg, hanem egyedi megoldások
is. Az üzemeltetői elképzelés az volt, hogy
a hagyományos nyíló ajtószerkezeten kívül
a kávézó rész nyisson más módon is kifelé,
hogy az ne csak a szálló- és betérő vendégek
számára legyen elérhető, hanem idővel itt akár
utcai kiszolgáló felületet is létrehozhassanak
helytakarékos módon.
A nyitás annak köszönhetően válhatott
valóra, hogy az Aluprof-Hungary Kft.
rendszerforgalmazó és gyártója, az AluFrame
Mérnökiroda Kft. a homlokzati portálok
gyanánt MB-86 rendszer épített be, amelybe
MB-86 Fold Line harmonikaajtó-rendszerből
kialakított harmonikaablakot integrált.
A végeredmény egy teljes szélességében
nyitható ablakfelület lett egyes homlokzati
portálokban.

A felhasznált alumíniumból készült profilok
előnye, hogy a látszó keresztmetszetük a fa
nyílászárókhoz képest jelentősen kisebb is
tud lenni, így ebben az esetben a homlokzati
megjelenés keskenyebb, karcsúbb lett. A
teljes panoráma design viszont itt nem volt
cél, hiszen meg kellett tartani az eredeti
épület és a nagykörúti homlokzat kontúrjait;
ennek érdekében álosztókat ragasztottak az
üvegfelületekre.
A forgalmas Teréz körútról beszűrődő
zajokat a hőszigetelő üvegszerkezetet alkotó
különböző rétegvastagságú, ragasztott

Aluprof – Hungary Kft.
2120 Dunakeszi, Bagoly u.11
Telefon: (36-27) 542 600
Fax: (36-27) 542 601
E-mail: aluprof@aluprof.hu
Web: www.aluprof.eu

üvegek tompítják, és mivel nyugati fekvésű a
körúti homlokzat, a naphő elleni védelem miatt
a külső üveg multifunkciót is kapott, ami nagy
fényáteresztést és megfelelő hővédő hatást
biztosít egyszerre.
A szálloda főbejárati belső részéhez is az
Aluprof rendszerei kerültek. Az előcsarnoki
részben a jobb oldali Zsolnay Kávéházat és a
bal oldali üzletet egy-egy edzett, az alaprajzi
formája miatt vitrinszerű hatást elérő
MB-45 OFFICE típusú, négy méter magas
beltéri üvegfallal választották el a szélfogó
területétől. Itt is akadtak kihívások, a belső

építész ugyanis egyenként 25 kilogrammos
bronzborítású fogantyúkat tervezett a
keret nélküli üvegajtókra, ahhoz, hogy
ezek a szárnyak ekkora súlyt elbírjanak, és
biztonságosan üzemeltethetők legyenek,
egyedi műszaki megoldást kellett alkalmazni
az üvegnél.

KÖZÉPKOR ÉS
MODER NITÁS
TALÁLKOZÁSA EGY
KONCERTTER EMBEN

Szöveg: U JL A K Y-GA ZDAG IST VÁ N
Építészet: FER NA NDO M ENIS
Fotó: PA LKÓ GYÖRGY

SPA N YOL ÉPÍTÉSZ TERV EZETT A TÖRTÉNELMI
VÁ ROSR ÉSZHEZ IS ILLESZK EDŐ
KULTÚ R KÖZPONTOT A Z EGY IK LEGR ÉGEBBI
LENGY EL VÁ ROSBA . FER NA NDO M ENIS EGY
KOR Á BBA N Á LTA L A K ITA L Á LT TECHNOLÓGI-

Kult u rál i s
é s Kong re s s zu s i Köz pont

ÁT IS BEV ETETT, A MINEK DU PL Á N IS JELENTŐSÉGE LETT A Z ÉPÜLET NÉL .

Tor u nba n
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Lengyelország északi részén, a Varsó–Gdansk–
Poznan háromszög közepén található az ország
egyik legrégebbi városa, Torun. Kopernikusz szülőhelye már a középkorban is jelentős település
volt, a mai városképet alapvetően határozzák meg
a téglaépületek: a csillagász szülőháza mellett
ilyen a városháza és a rendőrség egykori épülete, a főposta, a bíróság, a Mézeskalács Múzeum és
a helyi ferde torony is. Torun óvárosa – benne számos neogótikus épület – sértetlenül vészelte át
a második világháborút, most a világörökség
része. Bár az új Kulturális és Kongresszusi
Központ a történelmi városrész körüli zöld gyűrűre épült, Fernando Menis épülte tömegében,
hatásában belesimul a környezetébe, miközben

‹ Megidézi a város
vöröstéglás épületeit

Belül folyadékszerűen
viselkedik az épület

csak a telek egyik felét foglalja el, hogy a másik
megmaradhasson parknak. A külső betonburkolat
hasadékai feltárják az anyag vörös belsejét,
a tradicionális téglaépületek kortárs interpretációját kínálva. A merev külső héjjal
ellentétben belül folyadékszerűen viselkedik az
épület: mindenféle koncert befogadására alkalmas, és ugyanígy sokféle rendezvényt tarthatnak benne. Az auditórium könnyen a különböző
közönségekhez alakítható, a befogadóképessége rugalmasan változtatható, a mozgatható
mennyezeti elemek pedig alkalmazkodnak
a szimfonikus zene, a kamarazene, az opera,
a színház és a f ilmvetítés követelményeihez is.
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Mindezt a modern koncerttermek esetében sztenderdnek is tarthatjuk, a toruni viszont kifelé is
nyitható. A külső és belső tér egyesítésével szabadtéri előadásoknak vagy nagyobb léptékű rendezvényeknek is helyt adhat. Intuitív élmény
keresztülhaladni ezen az épületen, kicsit olyan,
mintha egy ajtón át az épület szívébe sétálnánk.
És különleges a Menis ötletén alapuló picado
technika is, amelynek lényege, hogy a betont más
anyagokkal mixelik össze, majd később megtörik a felületét. A toruni koncertterem esetében a vöröses belső feltárása is gesztusértékű,
ám emellett a picado akusztikai tulajdonságai is kiválóak. Menis először 2005-ben, Tenerifén használta a picadót, amely azóta Spanyolés Lengyelországban is tanúsítványt kapott.
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‹ A kifelé is nyitható koncer tterem szabadtéri előadásoknak
vagy nagyobb léptékű rendezvényeknek is helyt adhat

A picado falhoz egy helyi
gyárból szállították
a vöröstéglákat, amelyeket
aztán a betonba kever tek
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As autectcullent reici quas
nobit voluptas simaximus As
autectcullent reici quas nobit
As autectcullent reici quas
nobit voluptas simaximus As
autectcullent reici quas nobit

A KÜLSŐ BETONBURKOLAT HASADÉKAI
FELTÁRJÁK AZ ANYAG VÖRÖS BELSEJÉT

CKK JORDANKI
Helyszín: TORUN, LENGYELORSZÁG
Átadás éve: 2016
Hasznos alapterület: 21 800 m²
Vezető tervező: FERNANDO MENIS
Akusztika: PEDRO CERDA
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MOZGÁSBAN
A l e ng yel ors z ág i Kva d rá n s há z

Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN
Építészet: ROBERT KONIECZNY, KWK PRONES
Fotó: JULIUSZ SOKOLOWSKI | JAROSLAW SYR EK

A NA P JÁ R ÁSÁVA L EGY Ü TT FOR DULÓ
TER ASZT TERV EZETT A K W K PRONES
STÚ DIÓ CSA PATA EGY ELŐVÁ ROSI CSA L Á DI
H Á ZHOZ . MINDEN A DOTT A TÖK ÉLETES
PIHENÉSHEZ A HÓFEHÉR H Á ZBA N, MIKÖZBEN
A Z ÉPÍTÉSZEK A SZA BÁ LYOZÁSNA K ÉS
A M EGR ENDELŐNEK IS K EDV ÉR E TETTEK.
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A lehető legegyszerűbb házat, a nyugalom szi-

lapos tetőt akartak, a szabályozás nyeregte-

getét, ami lehetőleg reagál valahogy a nap járá-

tőt írt elő; a rendhagyó szerkezet feloldotta az

sára! – sorolta Robert Konieczny építésznek

ellentmondást: az utcával párhuzamos kubus

a megbízója a leendő elővárosi házával szembe-

lapos-, míg a rá merőleges nyeregtetős lett.

ni igényeit. Konieczny meg is adott neki min-

Ám az igazi extra kétségtelenül a nap járását

dent, kivéve a lehető legegyszerűbb házat.

követő terasz, aminek kialakítása az év adott

A megbízó persze tudhatta, mire számíthat,

szakához is alkalmazkodik: nyáron árnyé-

elvégre az egyik előképe a stúdió korábbi mun-

kot ad, télen több napfényt enged az épületbe,

kája, a szinte origamiként hajtogatható Safe

belül pedig összeköti a nappalit a spa résszel.

House volt. A Quadrant House esetében elő-

Maga a mozgás teljesen automatikus, ugyan-

ször egy, az utcára merőleges hasábot helyez-

akkor manuálisan is szabályozható, praktikus

tek el, majd elfordították az alsó szintet, hogy

okokból. A teraszra számos érzékelőt szerel-

a lehető legkisebb belátás legyen az útról. Kap-

tek, így akadályt észlelve rögtön megáll. Miu-

tunk tehát két hasábot, az egyik párhuzamos

tán alapesetben a terasz folyamatosan mozog

az úttal, a másik merőleges rá, a terasz pedig

nap közben, alatta természetes fű zöldellhet.

átfordítható egyikből a másikba, miközben

Magán a teraszon kényelmesen elfér három

a kert intimitása érintetlen marad. El is jutot-

nyugágy és egy hatszemélyes étkezőasz-

tunk a ház nevét adó ősi csillagászati szögmé-

tal, ezen kívül az alsó szinten nappali, két

rő, a kvadráns megidézéséhez. A megrendelők

háló, kétautós garázs és kiszolgáló helyiségek

‹

A mozgó terasz csak
keveset árnyékol, így a gyep
maradthat természetes

As autectcullent reici
quas nobit voluptas
simaximus am

›

A ker t őrzi az intimitását
az utcafront felől

› Figyelem, a terasz

záródik!
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› A mozgatás automatikus, de manuálisan is
állítható

›

Nemcsak a mozgó terasz,
a teljesen kinyitható nappali
is extra megoldás
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‹ Az elegáns fehér szín
belül is dominál

találhatóak, felülre egy közösségi tér, két gyerekszoba, egy nappali, és két fürdő jutott.
Míg a falakat és a mennyezetet egy monolit vasbeton szerkezet alkotja, a tetőszerkezet fából
készült. A falfelület fehér Sto-bevonatot kapott,
A projekt eredeti neve: DOM KWADR ANTOW Y

a szín mindent ural, a tetőt és belteret is, elvég-

Vezető tervező: ROBERT KONIECZNY

re a padlót fehér epoxi gyantával vonták be.
A teraszt mozgató mechanikát a Comstal cég

Tervezés: 2013-2015

készítette, amellyel többször is dolgozott már

Építkezés: 2015-2018

a KWK Prones, többek között a szczecini Nem-

Telekméret: 2800 m²

zeti Múzeum Dialogue Centre részlegén, ahová

Hasznos alapterület: 558 m²

szintén nagyméretű mozgó elemeket terveztek.

A RENDHAGYÓ
SZERKEZET FELOLDJA
AZ ELLENTMONDÁSOKAT
Éjszaka a terasz is pihen
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TITKOT
REJTŐ
KERT
Csal á d i há z a Hű vös völg ybe n

A HEGYOLDA LBA HÚZÓDÓ, ELSŐR E R ACIONÁ LIS,
SZIK Á R ÉPÜLET TÖBB FINOMSÁGOT IS M EGMU TAT
M AGÁ BÓL A Z A L A POS SZEMLÉLŐNEK.
A LEGFŐBB KÜLÖNLEGESSÉGÉT V ISZONT CSA K
A NAGYON JÓ M EGFIGY ELŐK V EHETIK ÉSZR E .

Szöveg: U JL A K Y-GA ZDAG IST VÁ N
Építészet: SAJTOS GÁ BOR | Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS
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V

Van olyan utca Budapesten, aminél még
a netes keresőóriás sem tudja a megoldást.
Hosszas görgetések és próbálkozások után
rátalálunk, majd neki is vágunk felkeresni
a környéket, ahol még a busz sem jár (madár
annál inkább), legalábbis abból az irányból,
amerről közelítünk. Nem is baj ez, mert
a házig megtett séta felér egy relaxációval,
egyből adja magát a feltevés: akár a tulajdonos is ráhangolódhat így a napra reggelente, ha van olyan szerencsés, hogy autó
nélkül is elindulhat (ezt ma már tarthatjuk szerencsének is, hozzáállás kérdése).
Mindenesetre gyalog egy tüneményesen
elrejtett lépcsőn is felsétálhatunk a házhoz,

‹ Könnyedebbé, nyitot-

míg autóval tenni kell egy közepes mértékű

tabbá teszi az épületet
az üveg-üveg sarok

nem járhat messze az igazságtól: a háromszintes

hurkot. És mint később kiderül, a feltevésünk
épület középső szintje ugyanis iroda, a tulajdonos tehát dolgozhat otthonról, és jó esél�-

›

A homlokzat síkjára
húzott üvegfelületek
hozzáadnak a térhez

lyel egy-egy frissítő sétát is tehet nap közben.
Az erősen meredek terep szinte készen kínálja
a megoldást: alulra került az autóbeálló, felülre a lakás, persze a részleteket rejtő ördöghöz
az építésznek is volt egy-két szava. Az utcafront felől nézve ház mögötti kerttel intenzív kapcsolatot helyezett el Sajtos Gábor, ahová egyelőre az iroda részből nyílik közvetlen
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Egyelőre nem vezet híd
a lakrészből a ker tbe

Három szint, három funkció

A KONTYOLT TETŐ SAJÁTOS
DINAMIK ÁJA CSAK EGY PONTRÓL
LÁTSZIK IGAZÁN
a terepviszonyokra: arra lankásabb a lecsapás, amerre meredekebb a lejtő, és értelemszerűen fordított a szereposztás a másik oldalon. „Minket a szikla ihletett meg, a tető
kvázi ötödik homlokzat – magyarázza Sajtos. – Miért csak kvázi? Mert azt terveztük, hogy ugyanaz a burkolat legyen ott, mint
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kijárás, de később épül majd egy kis híd, ame-

a falakon, de később ez megváltozott.”

lyen át a felső szintről is kiléphetünk a kert-

Feltűnőek még a nagy üvegfelületek, ame-

be. Miután a terasz egy kis ívben körbe-

lyekkel inkább hozzáadtak a térhez, mint

fordul a dombon, a lakóknak nyílik némi

elvettek belőle. Az üveg-üveg sarok nagyon

játéktere az év- és napszaknak megfele-

filigránná, nyitottá teszi az épületet, fokoz-

lő fény- és hőviszonyokhoz alkalmazkodni.

za az átláthatóságot. A nagy üvegfelülete-

Az igazi különlegesség csak a telken belül-

ket kihúzták homlokzatsíkra, hogy még

ről látható, pontosabban onnan is csak egy

tömörebb, még kompaktabb legyen az épület.

kiemelt pontról, a legmagasabbról, ahonnan

A meredek terep egyszerű, részleteiben,

rálátni a tetőre. Kontyolt tető fedi a házat,

összhatásában mégis rafinált megoldá-

de nem azonos szögben vannak lecsapva a kon-

sokra adott lehetőséget, miközben telje-

tyok, ami ad neki egy dinamikát, válaszol

sül a legfőbb célkitűzés, ízesülni a terepbe.
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HAGYOMÁNY
ÉS JÖVŐTEREMTÉS
Z s i n agóga a T hököly úton
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A MÚLT LEGY EN LEZÁ RT ÉS A Z Ú J K EZDET LEGY EN M ÁS – EZT
SUGA LLJA A THÖKÖLY Ú TI ZSINAGÓGA ÁTA L A K ÍTÁSA . A FŐ M EGKÖZELÍTÉS MOST M Á R A K ERT FELŐL TÖRTÉNIK, BENT A Z IM ATER M ET
ÉS A K EGY ELETI TER M ET ER EDETI MI VOLTU K BA Á LLÍTJÁ K V ISSZA,
MÍG A KÖZÖSSÉGI ÉS BEJÁ R ATI TER EK TELJESEN M EGÚ JULNA K.

Szöveg: SZÖVÉNYI ANNA
Építészet: DÉVÉNYI TAMÁS, BUDAPEST MŰHELY
Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

›

A hangulatos ker t
fontosságával már a háború
után is tisztában voltak

E

Emlékezet, emlék, hagyomány, érték, hely, jelentés – súlyos szavak kavarognak bennem a zuglói zsinagóga története kapcsán. Pedig a kezdet egyszerű: egy kéttraktusos nyaraló épült az 1800-as évek
végén. Története során azonban ez az egyszerű épület sokat látott, megtelt emlékekkel, hagyományokkal. Látott menekülő anyákat síró csecsemőkkel,
amikor anyaotthonná alakult. Látott értelmetlen
náci vérengzést a szent helyet megcsúfolva. Látta
a vérengzés nyomain is újjáéledni akaró és tudó zsidó közösséget, melynek rabbija haladó szellemével az első neon Dávid-csillagot szereltette a falakra. 2012-ben pedig látott pusztító tüzet, melyben
a klímaberendezések mint gyászkönnyek folytak le
a falon. Most mit lát? Újra szép napokat újjáéledve, új emberekkel, régi hagyományit, emlékeit hor-

›

A fő megközelítés immár
a ker t felől tör ténik

46

» A hagyomány átmentése és az újjászületés
egyaránt fontos volt

dozva. Van, ami nem változik: a hely emlékezete.
A zsinagóga most megújult. Megújult? Visszaéledt, talán ez a legjobb kifejezés, vissza- és újraéli
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A HAGYOMÁNY VISSZAÉPÜL, AZ ÉPÜLET
ÚJJÁSZÜLETIK

›

A tetőtér kor társ
enteriőrje
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múltját, miközben jövőt teremt. Dévényi Tamás

a megújulás része. Mintha az új elrendezés azt sugall-

kezei közt a hagyomány teljes pompájában vissza-

ná: hagyjuk meg a múltat az utca emberének, és kezd-

épül, de az épület újraértelmeződik és újjászületik.

jünk egy új sort a kert felől. A tetőről a tetőablakokat

Az épület a Thököly út szélesítésével, és az 50-es

eltávolítva a ház visszanyeri eredeti, nyugodt alakját.

évekbeli átalakítással az utcavonalra került. A ter-

A tetőtérbeépítés üvegcserepek alatt valósul meg,

vező finom mozdulattal rekonstruálja az erede-

a formát nem megbontva, és az üveg csillogását elke-

ti tömeget. A méternyi maradék előkert visszaállítá-

rülve. A belsőben a tervező a sors nyomait feltárva

sával a kerítés újra az épület előtt halad, a szabadon

próbál egyensúlyozni – az új és a régi viszonyát meg-

álló tömeg újra terében lebeg. A feltárt korábbi bejá-

találni. Így egy megosztás születik, melyben az ima-

rat kibontva a homlokzat hangsúlyos elemévé válik,

termet és a korábbi bejárati térben kialakított kegye-

a rizalit elnyeri korábbi homlokzati szerepét.

leti termet eredeti mivoltukba állítják vissza, míg

Az 50-es években kialakított kényszeredett oldalbe-

a közösségi és bejárati terek teljesen megújulnak.

járat, melyet az eredeti központos főlépcső helyett

A zsinagóga imaterének elpusztult tóraszekrényét

hoztak létre, megszűnik. Ennek az az ára, hogy a fő

eredeti állapota szerint rekonstruálják, a padokat fel-

megközelítés most már a kert felől történik. A hát-

újítják, szinte semmi sem változik. Az egész imaterem

só homlokzat ad hoc teraszát eltávolítva a mesébe

a hagyományt őrzi, még ha nem is kifejezetten érté-

illő kert mellé egy könnyed, modern lebegő-tetővel

kes díszekről van szó, a teljes, részletes rekonstrukci-

új főbejárat épül. Az új bejárat befogadó és egysze-

óval a hagyomány és az emlék mentődik át. Az eredeti

rű, nem idéz csak vonz, bevonzza az újfajta az életet,

bejárati helyiségbe kerül a rabbi terem. Az oldalfalán

» A főállások adta
osztással az oldaltereket
bokszokra bontották
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megtalált festmény köré rendezve a keg yeleti táb-

látványa a drótokkal és tetőlécekkel kü lönös

lácskák, velük szemben megmarad a keg yeleti fal.

hangu latot kölcsönöz a központi térnek. Hárt ya-

A ku ltúrterem már kortárs részleteket kap,

ként, könnyed szerkezetként viselkedve eg yfajta

ebből az elosztó szerepű térből eg y eg ysze-

műalkotásnak hat, mely részletein a szem elidő-

rű kétkarú lépcsőn jutunk a tetőtérbe. A lép-

zik. Kortárs minta, ipari részlet, mégis f inom.

cső a terem lezáró eleme: szervezi a vizesblok-

A fa, az üveg és a drót hármasa, melyen a fény

kokat és a konyhát, a ku ltúrtermet íg y nem

átjön, de a kü lső látványa már nem értelmezhető.

terheli. A tetőben már eg yértelműen a jövőé

Kü lönös párhuzamba kerü l az épü let a napok-

a szerep, a tervező a tetőteret teljesen kipucol-

ban a leégett Notre-Dame-mal. Az évszáza-

va eg yterűsíti. A főál lások adta osztással az

dos műemlék rekonstrukciójáról kialaku lt vitá-

oldaltereket bokszokra bontja, a központi teret

ban többen is a teljes átépítésben látják a kiutat

teljes felü letben üvegcseréppel fedve megvi-

a tragéd iából. A Thököly úti zsinagóga eseté-

lágítja. A tér központi elemévé a két vakolat-

ben már megszü letett a válasz: a hag yomány

lan kémény téglaarchitektúrája válik, mint

átmentése és az újjászü letés eg yaránt fontos

a teret szervező és eg yben osztó „talált tárg y”.

– eg yensú lyuk a termékeny jövőt szolgálja.

Az anyaghasználat visszafogott, minden fehér,

Az egész rekonstrukciót a visszafogott-

kivéve a pad lót, ez rímel az imaterem és az elő-

ság és a hag yomány iránti tisztelet jel lem-

tér hasonlóan eg yszerű kialakítására. A fények

zi, melyben az épü let mú ltja a helyére kerü l,

az architektúrát kísérik. Az üvegcserepek alsó

a közösség jövőjének ped ig új út nyílik.

A helyreállított bima
is őrzi a hagyományt

›

« A tóraszekrényt eredeti
állapotába rekonstruálták

„Amikor elkészült, úgy nézett ki, mint
egy ékszerdoboz” – mesélte a neon
Dávid-csillagról Schück Jáákov Joszéf
tábor rabbi, akinek vezetésével
felújították az épületet
a háború után. Többen a fejüket
csóválták, ám miután meglátták
a gyönyörűen kifestett zsinagógát
a legszigorúbb or todox elvárásokat is
kielégítő női szakasszal, és
a ragyogó neon-fényekkel, csak annyit
mondtak: kóser. (1)
1, In: Aki újjáépítette
http://zsido.com
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ÉLŐ TÉR
Heg y v i d ék Kult u rál i s S z al on

A SZA LON ÉPÜLETE NEM K IR Í VÓ, NEM HI VA LKODÓ;
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Szöveg: KOVÁCS PÉTER

ILLESZK EDNI K Í VÁ N, ÉS ÉR ZÉK EN Y, OKOS VÁ L ASZOK AT

Építészet: LENZSÉR PÉTER | Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

N Y Ú JTA NI A H ASZNÁ LÓI IGÉN Y EKR E .
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H

Hétköznap délelőtt fél tíz: a szalon kávézójá-

Élő közösség – a legjobb biztosítéka annak,

ban ülök, és a bejáratot f igyelem. Az elmúlt

hogy egy hely valóban az emberek igényei-

félórában körülbelül negyven ember érkezett,

nek adjon teret. A 2018 őszén átadott Hegy-

édesanyák és gyerekeik, nyugdíjasok. Külön-

vidék Kulturális Szalon már nevében is vis�-

féle programokra jönnek, közben társalognak,

szautal a kulturális gyökerekre, amelyekből

ismerősként üdvözlik a recepción lévő hölgyet,

önmagát is eredeztetni kívánja; a felvilágo-

megisznak egy kávét. Én pedig azon gondol-

sodásban létrejövő szalonkultúra célja olyan

kodom, hogy a X VIII. századtól hazánkban is

közeg megteremtése volt, amely biztosítot-

elterjedt, és a polgársághoz kapcsolódó szalon

ta a közösségek létét és a kultúra élővé tételét.

intézménye – bármennyire is voltak kételye-

A legszerencsésebb együttállás, ha a közös-

im – a jelenkorban is adekvát fogalom és tér.

ség igényei olyan architektúrában testesülnek

» Valódi helyet biztosít
a közösség igényeinek

A sötét tónusú tégla
finom gesztus

A SZALON
INTÉZMÉNYE
A JELENKORBAN IS
ADEKVÁT FOGALOM
ÉS TÉR
As autectcullent reici quas nobit
voluptas simaximus As

Törpe utca

GÉPÉSZET

TETŐTERASZ

TETŐTERASZ

B

a
gy utc
orna
altáb
ános
Kis J

A

É

B

IRODA

IRODA

KÖZLEKEDŐ

A

FOGLALKOZTATÓ
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3. EMELET
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Sokféle lehetőséget
teremtenek meg a mobilfalak

›

›

Okosan összehangolták
a közösségi és a közlekedő tereket

A SZINTEKKEL VALÓ JÁTÉK - A TELEK
ADOTTSÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN - A FÖLDSZINT
EGY RÉSZÉN IS MEGFIGYELHETŐ
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meg, amely ezeknek képes valódi helyet biztosítani.

a kétsoronként kötött struktúra f inom gesztus az

A telken korábban lévő villaépület elbontása ugyan

önkormányzat épülete felé, nem iskolás utánzás,

párosult egy kezdeti értetlenséggel, de a jelenből vis�-

hanem f inom, építészeti párbeszéd a két ház között. Ez

szatekintve jól látszik, hogy a legjobb döntésnek bizo-

az anyaghasználat párosul azzal a homlokzatstruktú-

nyult. A Törpe utca – Kiss János altábornagy utca

rával, amely egyfajta fordulópontként működik a sza-

– Böszörményi út által közrefogott helyszín építésze-

lon és az önkormányzat között elhelyezkedő tér kon-

tileg is összetett feladat elé állította a tervező Lenzsér

textusában. A telek elhelyezkedése magával hozta a

Pétert (Lenzsér és Társa Kft.), hiszen saroképület lévén

homlokzat láthatóságának kérdéskörét, hiszen mind-

három oldalról is rálátás nyílik a homlokzatra, emellett

három utca felől impozáns struktúrát kellett létre-

pedig egy olyan heterogén térszövetben helyezkedik

hozni, amely részint illeszkedik az utcakép karakteré-

el, amelyben a századfordulós villaépületektől kezd-

hez, részint pedig a három homlokzat képes egységet

ve Budapest első sorházán keresztül az önkormány-

teremteni. A felső szinten lévő „beharapások ” jól tom-

zat téglaépületéig sok minden megtalálható. Noha

pítják a tömb-jelleget, emellett a szintek olyan hul-

a korábbi, igen megkopott és a funkciót kevéssé biz-

lámzását teremtik meg, amely által – főként a Törpe

tosító villaépület helyett egy nagyobb méretű szerke-

utca – heterogenitása feloldható a tömegképzésben.

zetet kellett létrehozni, fontos szempont volt a kör-

A szintekkel történő játék nem csupán a legfelső emele-

nyezethez illeszkedő helyes lépték megtalálása is.

ten f igyelhető meg, hanem a telek adottságaiból követ-

A Szalon épülete nem kirívó építészeti jel, nem hival-

kezően a földszint egy részén is, hiszen a Kiss János

kodni kíván, hanem ezen adottságokra és haszná-

altábornagy utcából nyíló térrész befut a szalon legal-

lói igényekre okos és érzékeny válaszokat nyújta-

só szintjébe, egy kávézó részbe, amelynek üvegfelüle-

ni. A homlokzatnál használt sötét tónusú tégla és

tei átmenetet képeznek a köztér és az enteriőr között.
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» Megtalálta a helyét
a heterogén térszövetben

Ez az épület él, szinte lüktet

A belső struktúra alapkoncepciója a közös-

élettér megteremtése, leg yen szó nyugd íjas

ségi terek közlekedési terekkel való össze-

gerinctornáról, baba-mama foglalkozások-

kapcsolására épü lt, amelyeket vertikális

ról, kiál lításmegnyitóról vag y épp eg y kon-

tengelyként a lépcsőház köt össze. A mobil-

certről. Rövid idő eltöltése után is eg yértel-

falak segítségével – a programoktól füg-

mű tapasztalatként szű rőd ik le a látogatóban,

gően – rendkívü l sokféle lehetőség terem-

hog y ez az épü let él. Él a város szövetében a

tőd ik meg, végeredményben tehát olyan

f inom szerkezeti megoldások, il letve a terasz

kü lönböző méretű közösségi terek eg yütte-

által is a Böszörményi útra való ráhangolásá-

se, amelyek képesek a használói igényeket

val, él a környező épü letekkel történő struk-

maximálisan kielégíteni. Hiszen az architek-

turális és tömegkezelési sajátosságaiban,

túra valód i célja nem más, mint a közösségi

il letve eg yütt lüktet a benne időt eltöltőkkel.

Építtető:
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET
HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
Generál tervező: LENZSÉR ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT.
Építész vezető tervező:
LENZSÉR PÉTER DLA
Építész munkatársak:
MOLT KLÁRA
(ENGEDÉLYEZÉSI TERV)
TÓTH ATTILA, MOLNÁR JUDIT,
LENZSÉR-MEZEI KATA
(KIVITELI TERVEK)
Belsőépítészet: DOBÓ KRISZTINA
Kert terv: DROBNI MÁRIA
Tervezés éve: 2015-2016
Átadás éve: 2018
Nettó össz. alapterület: 580 m 2

58

59

budapest

budapest

BEVÁLTOTT
ÍGÉRET
A z a ng yalf öl d i K l a pk a Köz pont

A TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉS PER EM ÉN LÉVŐ ÉPÜLET NEM
Szöveg: OKRUTAY MIKLÓS
Építészet: MAROSI MIKLÓS
Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS
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CSU PÁ N A SAJÁT ÉLETTER ÉT JELÖLI K I, H A NEM JELENLÉTÉV EL TÁVOL A BBR A H AT VA SZERV EZI M AGA KÖR É A Z
EDDIG K ISSÉ Á LMOS, M AGÁ R A H AGYOTT VÁ ROSR ÉSZT.
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A

hanem jelenlétével távolabbra hatva szervezi maga

akár a hasznosítható négyzetméterek kárára, de

nét, a távlatokban gondolkodni és cselekedni tudó

köré az eddig kissé álmos, magára hagyott városrészt.

a lehető legnagyobb kiterjedésű, valós haszná-

kerületvezetés tudatossága budapesti összehason-

Az alapfunkció nem újkeletű, azonban a 70-es, 80-as

latot, megélést biztosító zöldfelület az, amire

lításokban is figyelemre méltó. Mindez nem csu-

évek fordulójáról itt maradt korábbi üzletház utol-

a legnagyobb igény mutatkozik. Az éles met-

pán a Váci út menti, számos kiemelkedő színvona-

só időszakában szélsőségesen lepusztult világot kép-

szésű formaként jelentkező, nyáron piknikezés-

lú épülettel jelentkező irodaház-folyosóban, hanem

viselt, annak lebontásával azonnal friss levegőhöz

re, napozásra, havas teleken szánkózásra csá-

a belső területeket egyre nagyobb számban meg-

jutott a terület. Fontos várostervezői felismerésként

bító, pázsittal borított domb az épületegyüttes

újító projektekben mutatkozik meg. Ide sorakozik

erre a helyre modellértékű, az itt élők várakozása-

legerőteljesebb üzenete. Olyan újszerű városi

fel a Klapka és a Tüzér utca találkozásánál felépült,

inak szociológiai mélységű feltárásával megalapo-

jelenlétre csábít, ami idehaza sajnos alig ismert,

a környező városnegyedet ellátni hivatott, önkor-

zott, új funkciócsoport álma született meg. A tervező

vagy fájdalmas módon feledésbe merült. Ehhez

mányzati bérlakásokkal kiegészülő szolgáltatóház.

kiválasztásának talán leginkább alkalmas módja-

hasonló teret kínál az együttest alkotó két épü-

Maga a helyszín váratlan fordulattal tárul fel.

ként kiírt tervpályázat meglepő fordulattal szolgált.

lettömeg között átlósan felhasadó átközleke-

A történeti beépítés peremén, a kertvárosi lakó-

Marosi Miklós tervének legnagyobb erénye, hogy el

dő teresedés is, élettel teli piazza kialakulásának

övezet és a klasszikus, tízemeletes paneles lakóte-

tudott szakadni a megszokott és megkerülhetetlen-

lehetőségét ígérve. Innen tárul fel a dombház-

lep találkozásánál megtorpanásra késztető az az

nek hitt beépítési paraméterektől, merész felvetés-

ba rejtett szupermarket, ide nyílhatnak a föld-

erő, amivel az épület jelen van. Valóságos sűrűsö-

sel kompozíciós értelemben is felszabadítva a lehe-

szinti üzletek, egy kávézó, egy söröző, akár egy

dési pontként nem csupán saját életterét jelöli ki,

tőségeket. Mindennek alapja az a felismerés, hogy

pizzéria. Nem nehéz ideképzelni színes teraszok

« Szakít a megkerülhetetlennek hitt beépítési
paraméterekkel

Könnyű ideképzelni
a színes teraszok világát

›
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Angyalföld határozott mozdulatokkal írja jele-
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Megtör t a városszéli
plázák világméretű
térhódítása
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› A lakók megkapják az áhított
csendet, nyugalmat, de még
annál sokkal többet is
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A

Az éles csúcsba került
a dombház ide átvezetett
szellőztetése

B

Markáns elem a derékszögű
háromszögre szerkesztett
épülettömb

A

B
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világát, ami időnként piacoknak, vásároknak,

puritánság uralja az összképet. A külső megjelenés

de a közlekedőterekben képzett tágas öblök is a

vagy akár koncertszínpadnak adja át a helyét.

tudatosan próbál elszakadni a raszteres lyukarchi-

közösségi hasznosítás lehetőségét kínálják fel.

Az együttes nem kevésbé markáns eleme az alsó

tektúrától, a vertikális homlokzatsávok hajladozó,

Különösen látványos, szerethető megoldás az is,

két szinten kereskedelmi-szolgáltató tereket, míg

random játékában egyfajta organikusság is érezhe-

hogy a közlekedőfolyosó körbevezetése helyett a

a következő három emeleten lakásokat magába

tő, amit az ablaksávok mélyebb síkba való hátrahú-

függőleges közlekedőtengellyel szemközti szárny

fogadó, derékszögű háromszögre szerkesztett épü-

zása méginkább plasztikussá tehetett volna. Még-

lakásai hidakon érhetők el. Evvel nem csupán az

lettömb. A helyszínrajzi konfiguráció expresszív

is hiányérzet ébred, hiszen amennyire oldott, friss,

átrium tere válik izgalmassá, hanem az így meg-

következményeiként adódó hegyesszögű homlok-

újszerű maga a kompozíció, annyira indokolat-

közelíthető lakások funkcionális tere is kibővül.

zati síkmetsződések funkcionálisan jól kezeltek,

lan a homlokzati síkok zártsága. Így az épület kül-

Marosi Miklós háza a közösségi terek spontán ala-

az alaprajzi értelemben belakhatatlan éles csúcs-

ső megjelenésében sokkal inkább kollégiumként

kulására ad esélyt. Az emeleti szinteken a ház lakói

ba került a teljes együttes alatti mélygarázs, illet-

azonosítható, mint fiatal, magasabb képzettségű

közötti aktívabb közösségi együttélés újszerű dina-

ve a dombház ide átvezetett szellőztetése. Az első

párok lakóházaként. Mert a sajátos bérlői modell

mikája teremtődhet meg, míg a két épülettömbön

emelet magasságában a két épületrészt összekötő

amúgy ezt a réteget célozza meg, a lakásokra a

átvezetett passzázs és a zöld pázsitos domboldal a

terasz a jól belakható, megélhető közösségi terüle-

kerületben élő fiatal, diplomás párok pályázhat-

környéken élők számára nyit közösen megélhető

teket gazdagítja, és nem utolsó sorban fedést biz-

nak. A lakószintek belső világa – a külső feltáru-

tereket. A közösségteremtés lehetőségeit felkínáló,

tosít a földszinti passzázs ezen szakaszának.

lás során ébredő hiányérzetért bőségesen kárpó-

szociálisan érzékeny építészet született, az archi-

Homlokzati értelemben – de a belsőépítészet-

tolva – újabb réteggel gazdagítja a kompozíciót.

tektúra biztosította keretek adottak, az ígéret teljes

re is jellemző módon – egyfajta önként vállalt

Nagyvonalú, ahogy a fedett átrium alsó szintje,

beváltása most már az itt otthonra lelőkön múlik.

Tervezés éve: 2012-2014
Kivitelezés éve: 2018-2019
Hasznos alapterület: 10 000+ m 2
Vezető tervező: MAROSI MIKLÓS
Statika: VÁCZI PÉTER
Épületgépészet: SZAKÁL SZILÁRD
Elektromosság: MÁR AMAROSI ANDR ÁS
Út-kert: POTYONDI FLÓR A
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Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN Fotó: HERNÁD GÉZA

Egy
eltűnőben
lévő
építészeti
valóság
Képesszé a balatonaligai
pártüdülőről

Egy szabadúszó fotós Budapestről, aki
a napi munkában fogja a digitális kamerát,
csinál száz képet, aztán hazamegy. Olykor
viszont átlép egy másik világba, megragad egy
másik, egy 8x10 inches nagyformátumú analóg
műszaki kamerát, amivel valódi filmre készít
képeket – többnyire egy beállításról csak egyet.
Hernád Géza számára egy-egy ilyen alkotói
folyamat évekig tart, vagyis „mire összejön
40 kép, az eltart két-három évig”. Az aligai pártüdülőt 2017-ben kezdte fotózni.
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„Megragadott ez a rothadó, pusztuló
építészeti világ. Az első napon kilenc képet
csináltam reggel héttől este hétig, amivel
megdöntöttem a saját rekordomat”
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„Ez a munka inkább a tömörítésről szól.
Lényeges, hogy mindez leülepedjen
az emberben”
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PIAC &
AGORA
Szerkesztők:
MARTINKÓ JÓZSEF | UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN
80-121. OLD
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A 21. SZÁZAD
SZAKRALITÁSA
A z újpe s t i Új Vá sá rc sa r nok
é s Kult u rál i s R e n d e z vé nyköz pont ról

Szöveg: ZÖLDI A N NA
Építészet: FIR K A STÚ DIÓ
Fotó: SCHÖFF GERGELY, H AJDÚ JÓZSEF
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A Z Ú J PI AC ÉS R ENDEZV ÉN Y TÉR EGY Ú J IGÉN Y EK K EL FELLÉPŐ KOR SZA K
EM BLEM ATIKUS A LKOTÁSA . IGA ZÁ N CSA K A TELJES KONCEPCIÓ
BEFEJEZÉSÉV EL N Y ER I M AJD EL A Z ÉRTELM ÉT,
NOH A A Z ÖNM AGÁ BA N V ETT ÉRTÉK EI M Á R MOST M EGMU TATKOZNA K:
K ÉT, NAGYON IS ELTÉRŐ H ASZNÁ L ATI MÓD SZERV EZŐDIK EGYSÉGBE ,
M EGŐR IZV E SAJÁT INTEGR ITÁSÁT.

›

M
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Manapság egyre több diskurzus folyik arról,

lehetőségeivel lekerített térkialakítás. Megrázó

hagyományosan alacsony, kisvárosias beépíté-

művészet-e az építészet. Kétségtelen, hogy egy-

építészeti manifesztum helyett okos házak szü-

sű, a huszadik század végi hozzáépítések is ezt

fajta profanizálódásnak lehetünk tanúi, amit

letnek – a tavaly nyáron átadott, és immár bela-

a léptéket követték, még ha panelből épültek is.

egyesek elbizonytalanodva, mások harcos ellen-

kott Újpesti Piac és Rendezvénytér sok elisme-

Az utóbbi évek fejlesztései azonban más irány-

állással vesznek tudomásul. Az építész szakma

rést bezsebelt épülete pontosan erre példa.

ba mutatnak a területen, intenzívebb és maga-

művelőiben mindenképp egyfajta identitásvál-

A feladat komplex urbanisztikai problémá-

sabb szintszámú beépítéssel, és külföldön bevált

ságot, szerepzavart okoz, hogy nem a világmin-

ra keresett választ. Újpest hajdani főtere tartal-

zöld megoldásokkal igyekeznek ide csalogatni

denség rendjének vetületét fogalmazzák anyag-

mazta a klasszikus kisvárosi központok min-

a magasabb presztízsű lakosságot. Ehhez minő-

ba nap, mint nap a monitorok mellett. A feladat

den kellékét: volt temploma, városházája, kisebb

ségi közösségi tér is dukál, vélhetően ez moti-

sokkal inkább humán, működő és élhető terek

szolgáltató épületei, parkja és piaca, igaz némi-

válhatta a kerület vezetését, amikor a Szent Ist-

létrehozása, a 21. század bőkezű építészeti

képp fura, esetleges konstellációban. A környék

ván tér radikális megújítása mellett döntött.

Két, nagyon eltérő
használati mód szerveződik
egységbe

›

Máshol már bevált
zöld megoldások
csalogatják a helyieket
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Komplex urbanisztikai
problémára keres választ
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Tanulmányok bizonyítják,
hogy a fogyasztás helyszínei
kulturális potenciált is hordoznak

Az új vásárcsarnokot tervező Firka Stúdió 2013-

igazán majd annak befejezésével nyeri el értel-

reménytelenül keresgélni, legyen szó mosdók-

tól kezdve, generáltervezőként vesz részt a

mét. Önmagában vett értékei – melyet a beve-

ról, előadóteremről, paradicsomról vagy pizzá-

folyamatban, melynek első ütemeként a Város-

zetőben használt „okos” jelzővel lehet leginkább

ról, ugyancsak az okos tervezés érdeme. Magától

Teampannon tervei alapján már 2010-ben meg-

jellemezni – már most megmutatkoznak. Első-

értetődő útvonalon vezeti az épület az érke-

újult a térnek a főútvonallal szomszédos, a temp-

sorban funkcionális összetettsége, mely miatt

zőt, ebben minden bizonnyal nagy szerepe van

lom és a Városháza közvetlen környezetét jelentő,

indokolt inkább agorának, mint piacnak nevez-

a szokatlanul nagyvonalú és bőkezű térhaszná-

parkosított része. A következő ütemben a közös-

ni. (A hasonló szervezési elvet követő Shop-

latnak a közlekedők és az általában „felesleges-

ségi funkciók befogadása érdekében a tér köze-

markról a 104-107. oldalakon írunk – a szerk.)

nek” ítélt (értsd: pénzt nem hozó) terek vonat-

pét elfoglaló régi piac-csarnok elbontása mel-

Magyarországon egyelőre szokatlan az effaj-

kozásában. Az okos szervezéshez tartozik,

let döntöttek. Az új piac nem ennek helyére

ta párosítás, holott nem ismeretlen: számtalan

hogy a kiszolgáló funkciók, áruszállítás, parko-

került, hanem a teret a templommal szemben

tanulmány bizonyítja, hogy a plázák, vagyis

lás mind a föld alá kerültek, a hatalmas belma-

lezáró ellenpontként egy többszörös ingatlan-

a fogasztás helyszínei milyen kulturális potenci-

gasságú, galériás piactérben kizárólag az áruk

csere után megszerzett, beépített telekre.

ált hordoznak. Nos, ez itt megvalósult: a piaccal

színpompás bősége jelenti a mozgalmasságot.

A két pólus – a templom és az „agora” között

egy épületben kapott helyet egy elegáns rendez-

A józanul önkorlátozó anyaghasználat – lát-

egy következő ütemben kortárs köztér jön majd

vénytér, amely szekcionálható termeivel sokfé-

szóbeton és alumínium – szürke tónusa érte-

létre, sokféle funkcióra lehetőséget adó, több

le esemény befogadására alkalmas. Az okos épü-

lemszerű alap a zöldségek, húsok, sajtok színes

szintben megmozgatott téri megoldásokkal.

letben a két – nagyon is eltérő – használati mód

palettájának. Mindezt átszövi a fény, amely szin-

Az új Piac és Rendezvénytér tehát csak egy –

egyértelműen szerveződik egységbe, megőriz-

tén bőkezűen árad a logikus, raszterben szer-

bár meghatározó – eleme a teljes koncepciónak,

ve saját integritását. Az, hogy semmit nem kell

kesztett tér felesleges elemekkel nem szabdalt,
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› Rend és szabadság egyensúlyát teremtik meg a tér építészeti dimenziói

›

Árad be a fény a feleslegesen nem taglalt felületen

Generáltervező:
FIR K A ÉPÍTÉSZ STÚ DIÓ K FT.
Tervezés ideje: 2013-2018
Kivitelezés ideje: 2015-2018
Vezető tervező: BU N ZOLTÁ N PHD
Építész tervezők: BA LOGH BOGL Á R K A,
DOBOS ZSOLT, ER DÉLY I RÓBERT,

Telekterület: 4567 m²
Rendezendő közterület

KONR Á D JÓZSEF, SCHÖFF GERGELY,

(közmű- és útrekonstrukció): 4 470 m²

SÜM EGH Y Á RON

Nettó beépített terület: 17 630 m²

Józanul önkorlátozó
anyaghasználat

EGY ÚJ IGÉNYEKKEL FELLÉPŐ KORSZAK
EMBLEMATIKUS ALKOTÁSA
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tartalmas „ürességében”. A „van” és „nincs” fény

illő léptékre, mely nem mellesleg az épület olda-

szintjére fog vezetni. Kérdés persze, hogy a

által életre keltett léptéke és dinamikája a nyil-

lán futó kisvárosi utca felé zárt térfal hatását

sík területen mi motiválja majd a tér haszná-

vánvalóan profán és racionális teret mégiscsak

kelti. Az épület előtti tér kialakítása még várat

lóit, hogy ide felmásszanak, ha a térszinten is

kozmikus minőségbe emeli, rácáfolva a beve-

magára, az azonban már érezhető, hogy jó dön-

eljuthatnak a céljukhoz, de az biztos, hogy

zetőben emlegetett profanizálódásra. A hasz-

tés volt a jelenlegi beépítéstől jócskán eltérő lép-

a magasban vezetett sétány födémje alatt a kül-

nos tér építészeti dimenziói a rendnek és a sza-

tékű piacnak az előtte kialakított nagy, nyi-

téri árusok pultjai jó helyen lesznek. Ha kinyí-

badságnak olyan egyensúlyával töltik meg

tott köztérrel megfelelő távlatot adni. Ennek

lik a tér, értelmet nyer majd az épület töme-

a transzparens héjakkal lehatárolt teret, amely

híján a belsőben magasztalt szabadság és átlát-

gének lépcsős tagolása is, amellyel a környező

akár a 21. század áhított szakralitása is lehet.

hatóság a külső megjelenésben egyelőre nem

beépítéshez igyekszik igazodni. Minden igye-

Az épület megjelenésének kulcseleme a transz-

éri el a látványterveken látható könnyedséget.

kezet ellenére azonban az Újpesti Piac és Ren-

parencia: hatalmas üvegfelületek hivatottak

A leendő tér kompozíciója a látványterveken

dezvénytér épülete vállaltan egy új igények-

összeköttetést teremteni a leendő piazza, és

ugyancsak nagyszabású kialakítással kecseg-

kel fellépő korszak emblematikus alkotása, és

a már megépült agora között. A homlokzat füg-

tet. Az alapvetően a burkolt felületű köztér att-

ez jól van így. Csak remélhető, hogy az épü-

gönyfalain a raszteres osztást ferde elemek játé-

rakciója az egy szint magasságban vezetett pro-

letet átható szabadság egyszer a társadalom-

ka bontja le a környező architektúra részleteihez

menád, amely közvetlenül a rendezvénytér

ban jelen lévő nyitottsággal lesz majd analóg.
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A MINŐSÉG
SZOLGÁLATÁBAN

a liftek a babakocsik számára is teljes akadálymentes közlekedést biztosítanak, az épület modern, tiszta, tágas és barátságos. A tervezés és kialakítás során
gondoltuk mozgás-, látás- vagy halláskorlátozott
látogatóinkra is, így az épület nem csak akadálymentes, de látogatóinkat a padlóba épített vezetőcsíkok, braille írásos tájékoztatók, vagy a színházteremben létesített hangerősítő rendszerek is segítik.
A piac árukínálata is jelentősen bővült, olyan termékek, termékcsoportok is megjelentek, amelyeket a korábbi piacon nem találhatunk meg.

Szöveg: LOR EM IPSUM
Fotó (portré) : VÉGEL DÁNIEL

ÚJPEST ÚJ VÁSÁRCSAR NOK A EGY ÖSSZEHANGOLT
KONCEPCIÓ R ÉSZE, AMELYET A KERÜLET KÖZPONTI
VÁROSR ÉSZÉBEN KÍVÁNUNK MEGVALÓSÍTANI
– MONDTA AZ OCTOGONNAK WINTER MANTEL
ZSOLT, ÚJPEST POLGÁR MESTER E, AKI AZT IS
ELÁRULTA, AZ ÚJ ÉPÜLET MILYEN R ÉSZLETEIT
TARTJA SZEMÉLYES KEDVENCÉNEK.

Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN
Építészet: FIRKA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ
Fotó: MAGDÓ EMIL (GR AFCOM)
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Újpest új büszkesége, a Vásárcsarnok és tetején az UP Rendezvénytér, messze túlmutat egy
hagyományos piac lehetőségein. Milyen tapasztalatokat szereztek az első hónapokban?
Még csak fél év telt el, de az már látható, hogy az
emberek szeretik az új épületet. Ez nem véletlen.
Az Újpesti Párbeszéd keretében időről időre megkérdezzük az újpestieket a mindenkit érintő ügyekről, fejlesztésekről. Így volt ez a piac esetében is.
40 év után kellett egy új vásárcsarnok. A tervezés során többször is kértük a helyi lakosok véleményét, hogy hol épüljön, milyen igényeknek feleljen
meg, és ezen javaslatokat messzemenőkig figyelembe vettük a tervezés és kivitelezés során. Ezért
is mondhatjuk, hogy az új piacunkat és kulturális központunkat mi, újpestiek együtt építettük.
Miközben a piac a korábbi vásárlóközönségének túlnyomó részét megtartotta, ezzel együtt nagyon sok
új vásárlót is bevonzott, főleg a fiatalabb kisgyerekes családok közül. Ez nyilván annak köszönhető,
hogy sokkal kulturáltabb és könnyebb a parkolás,

Miről árulkodnak még a visszajelzések?
Arról, hogy egyre inkább a minőség számít.
A vásárlók a jó minőségű árukat keresik, ami teljesen érthető, nem mindegy, hogy mit eszünk. A piac
vezetése rendszeresen konzultál a kereskedőkkel és
a vásárlókkal egyaránt, keresve a továbblépés lehetőségeit. Folyamatosan monitorozzák a választékot,
minőséget és árakat, összehasonlítják a környékbeli boltokkal, nagyáruházakkal és a konkurens piacokkal egyaránt. A tapasztalatok és a Facebook
oldalunkon tett pozitív visszajelzések egyaránt azt
mutatják, hogy az Újpesti Piac minden tekintetben versenyképes, érdemes itt vásárolni. A bőséges árukínálat mellett azért is, mert jó hangulatú a hely, világos, rendezett, kényelmes. Akkor sincs
az embernek tumultus érzése, amikor tele van.
Ugyanakkor a teljes projekt második fele, az
Északi Tér rendezése még hátravan. Oda milyen
funkciók kerülnek majd, mit várnak tőle?
A piacot és a Városháza melletti teret összekötő promenád tetején növényekkel borított sétány lesz, alatta pedig fedett elárusító helyek, nyilvános WC, vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek. Emellett
készül egy szép, igényes rendezvénytér, valamint

AZ ÚJPESTI PIAC
MINDEN
TEKINTETBEN
VERSENYKÉPES,
ÉRDEMES ITT
VÁSÁROLNI
a jelenleg „gomba” névre hallgató, és majd elbontásra kerülő épület helyén pedig új parkoló.
Tulajdoníthatunk szimbolikus jelentőséget a piacot a Városházával összekötő promenádnak?
Önmagában ennek nincs szimbolikus jelentősége, viszont jól mutatja azt az összehangolt koncepciót, amit Újpest központi városrészében meg
kívánunk valósítani. A templomok, a Vásárcsarnok, a Rendezvénytér, a szabadtéri park, a Városháza és mindazon funkciók, amelyek itt a téren
helyet kapnak, egymást kiegészítik, erősítik, és
azt szolgálják, hogy a Szent István tér, Újpest
főtere valóban az újpesti élet szíve is legyen.
Ha már építészet és infrastruktúra: milyen
egyéb, a kerület számára meghatározó fejlesztések fejeződtek be a közelmúltban, zajlanak
jelenleg, illetve készülnek a közeljövőben?
Építettünk saját erőből új uszodát, talán sokan nem
tudják, de ez valójában Újpest első saját uszodája,
mert a régebbi a főváros tulajdona volt. Saját erőből
felújítottuk a szakorvosi rendelőt, felújítottuk valamennyi gyermek és felnőtt háziorvosi rendelőt, az

óvodákban és az iskolákban az épületek felújításán
túl rengeteg sportpálya, sportudvar és tornaterem felújítását végeztük el, létrehoztunk játszóparkot a gyerekeknek, építettünk egy vadonatúj tornatermet és
jelenleg is épülőben van egy újabb. Mindezek alapján azt mondhatom, hogy ugyanezt szeretnénk folytatni a jövőben is: fegyelmezett gazdálkodással fejleszteni a várost az elmúlt évek dinamizmusával.
Visszatérve az Új Vásárcsarnokhoz: az épület
mely részletét, területét emelné ki, mint
személyes kedvencet?
Sokat tudnék említeni, de most azokat emelném ki,
amelyeket a vásárlók nem látnak. Rendkívül fontosak azok a környezettudatos megoldások, amelyek révén nemcsak gazdaságosan tudjuk üzemeltetni az épületet, de valóban gondolunk unokáink
jövőjére is. A szennyvíz-hulladékhő hasznosító gépészeti berendezések, amivel az épületet hűtjük, fűtjük, az esővízgyűjtő tartály, mellyel a mosdók vécéinek öblítését, vagy a növényeink öntözését
végezzük, azok az eszközök, amelyek a hűtőkamrák hulladékhőjéből melegvizet állítanak elő, az
a világítási rendszer, amely kizárólag energiatakarékos világítótesteket alkalmaz. Említhetném
a komplex épületfelügyleti rendszert, mellyel folyamatosan optimális értéken tartjuk a vásárlók, árusok és az UP Rendezvénytér látogatói komfortját
biztosító környezeti feltételeket, az ehhez szükséges energia és infrastruktúra hatékony menedzsmentje mellett, vagyis mindazok a berendezéseket, szabályozókat, amelyekkel a környezetbarát
szemléletet a gyakorlatban is át tudtuk ültetni.
Nagyon szeretem továbbá a teraszt, ahonnan igazán pazar kilátás nyílik Újpest központi terére,
a Szent István térre. Lelki szemeimmel már látom,
milyen impozáns lesz a tér, ha majd teljesen elkészül.
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ÚJDONSÁGOK SAJTOLÁSTÓL
BURKOLÁSIG
Részben az önkormányzat által parkolónak használt helyre – ahol korábban régi újpesti házak
álltak –, részben pedig a régi piaccal szembeni teljesen kihasználatlan területre tervezték az Új
Vásárcsarnokot, amelynek megépítésében kulcsszerepet vállalt a KÉSZ Építő Zrt. A projektnek
lesz egy második üteme, amikor majd elbontják a régi piacot, egyelőre a Károlyi István utca, Liszt
Ferenc tér és a Liszt Ferenc utca által határolt területet építették be.

EGYSZERŰSÉG, ŐSZINTESÉG, EGYEDISÉG.

a Liszt Ferenc utca, és a két piac közti terület.
A Liszt Ferenc utca egyik oldali járdájába
gránitburkolat került – összesen 507 m² –, az
út és a másik járda pedig térkő burkolatot
kapott, így most sétálóutca-jelleget mutat,
az egész egy szintbe került.

A tervezés szabadsága formákban,
méretekben, homlokzaton vagy beltérben.
Kinomult egyedi megjelenés, a karcsú,
anyagában színezett természetes
szálcement burkolatokkal.

Felhasznált anyagok: EQUITONE [tectiva] TE15
EQUITONE [tectiva] TE20

Kesztner Andor, a KÉSZ Építő Zrt. mély- és
vízépítési igazgatója az Újpesti Új Vásárcsarnok
és Kulturális Rendezvényközpont mélyépítési
feladatairól.
Milyen feladatai voltak a KÉSZ Építő Zrt-nek
az Új Vásárcsarnok építése során?

A Firka Építész Stúdió munkatársai, Bikki István, Bun Zoltán PhD, Dobos Zsolt és Schöﬀ Gergely az Újpesti Piac és az
Up Rendezvénytér terveiért elnyerte az EQUITONE – Az anyag természete 2018 építész pályázat különdíját.

Először a földterület kiemelése, ami 55
250 m³ föld kitermelését és elszállítását
jelentette. Hozzánk tartozott az itt lévő
csapadékvíz-csatornák átépítése, 375
folyóméteren építettük át az érintett utcák
csapadékvizét, 200 m vízvezetéket építettünk.
Korszerűsítettük a közvilágítást a Liszt Ferenc
és a Károlyi István utcában és a Szent István
téren. Kiváltottunk Magyar Telekom és UPC
alépítményeket, mert a földmunka egészen
a régi piac épületéig tartott, tehát az utat is
el kellett bontani.
Mennyire alakultak át a környékbeli utcák?

Szalkai-Szabó Zoltán
+36 30 237 1668
zoltan.szalkai-szabo@etexgroup.com

www.equitone.com I
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Várszegi Dániel
+36 30 849 3874
daniel.varszegi@etexgroup.com

Mert ide a különböző rendezvényekhez
és szolgáltatókhoz az üzemeltetőknek, a
tűzoltóknak is be kell jutniuk, a rétegrend
pedig nem engedett nagyobb vastagságot.

Mi történt a két piac közti részen?

Az anyag egyszerűségével, őszinteségével,
kedvező ökomérleggel.
EQUITONE
Természetes szálcement homlokzati
burkoló anyag

Miért volt szükség a különleges UHPCburkolatra?

Teljesen átépítettük a Károlyi István utcát,
amely egy százméteres szakaszon újjáépült
szegélyekkel, aszfalttal, burkolattal, újjáépült

Érdekes és látványos volt, hogy itt a vasbeton
födém fölött épült egy ideiglenes térkő burkolat,
ami a régi piac elbontásával csatlakozik
majd az új burkolathoz, és épült durván 600
m²-en egy négycentis, szálcsiszolt, speciális,
nagy teherbírású beton burkolólapokból
álló promenád, amibe építettünk nyolc
vasbeton növénykazettát, amelyeket szintén
leburkoltunk ezekkel a lapokkal. Viszonylag
nagy volumenű növénytelepítés történt, több
mint kétezer cserje és 22 fa beültetésével, és
a teljes szakaszon utcabútorokat helyeztünk
ki, illetve szemeteseket, nagy növénytárolókat,
parkolásgátló oszlopokat és padokat.

Hasonló léptékű lesz a munka következő fázisa
is?
Igen, az útépítési tervek két-háromszáz
méterrel tovább tartanak, tehát ugyanezzel
az esztétikummal megy majd végig az
önkormányzat épületéig, ami néhány száz
méterre van innen. Így kap majd egységes
képet a helyi városközpont. Itt a templom
környezetét már felújították, és azzal konform
burkolatokat helyeznek majd el.

Akadt szokatlan, egyedi feladat a munka
során?
Két részfeladatra osztottuk fel a projektet.
Az elsőben megcsináltuk a földmunkát, és
társvállalkozóval a speciális mélyépítést
(cölöpözési, résfalazási és vasbeton-építési
munkákat), utána levonultunk, jött a kettes
részfeladat kivitelezője, aki megépítette
az épületet. Amikor az épület megfelelő
készültégi fokba lépett, akkor tudunk
visszajönni befejezni a munkát, ami durván
egy év szünetet jelentett. Egy viszonylag sűrűn
lakott, a lakosság által intenzíven használt
területen kellett építkezni, folyamatosan
biztosítani a ki- és bejárást, a két piac közti
részen pedig egy esztétikailag igényes felületet
kellett építenünk olyan burkolóelemekkel,
amelyeket máshol nagyon nem használnak.
Ezek UHPC, azaz Ultra High Performance
Concrete elemek, kis vastagsággal és nagy
teherbírással – ezeknek a beszerzése és
beépítése nagy feladatot jelentett.

KÉSZ Építő Zrt.
cím: 1095 Budapest, Mester u. 87.
Telefon: +36 1 4766 500, +36 1 4766 900
Email: kesz@kesz.hu
Web: www.kesz.hu
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AZ ÚJPESTI VÁSÁRCSARNOK
ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT
BERUHÁZÁS
Az Újpesti Vásárcsarnok és Rendezvényközpont fejlesztés Újpest
Önkormányzatának beruházásában készült el a Szt. István
tér megújításának elemeként. Az Épszerk-Pannónia Invest Kft.
szerkezetépítőként vett részt a beruházásban.
Az Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft. 1989-ben alakult, és
azóta is folyamatosan jelen van a hazai építőipari piacon. Cégünk
száz százalékban magyar tulajdonú építőipari vállalat, mely szakmai
sikereit elsősorban magas színvonalú műszaki felkészültségének,
innovatív beruházási tevékenységének, jól működő vállalatirányítási
rendszerének köszönheti.
Az Újpest Vásárcsarnok és Rendezvényközpont szerkezetépítési
munkálatai 2016 júliusától 2017 márciusáig tartottak, ezalatt az idő
alatt a hatszintes, bruttó 25 000 m2 alapterületű épület építéséhez
10 000 m3 betont és 1200 t betonacélt használtunk fel, és mintegy
43 000 m2 szerkezetet zsaluztunk be, amiből 17 000 m2 látszóbeton
felület volt.
Az épület három nagy részre tagolódik: a térszín alatti két feltöltőkiszolgáló és vendégparkolói szintre, a vásárcsarnok két szintjére,
illetve a rendezvényközpont két szintjére.
Az épület egységes rendszerben, jellemzően monolit vasbeton
szerkezetből valósult meg. Az egységes rendszer azt jelenti, hogy
noha a mélygarázs, a piac és a rendezvényközpont alaprendszerei
különböző követelményeket támasztanak, a teljes épületen egy
széles, 10,6 méteres fesztávú derékszögű raszter vonul végig. Ez a
rács látható mindenütt, ezt hangsúlyozza esztétikailag a látszóbeton
felület. A raszter szigorúságát a piaccsarnok diagonális mintájú rácsos
födéme oldja: ebbe illeszkednek a gombafejek, és a tetőteraszra nyitó
felülvilágítók áttörései.

Az épületbelső – és a Promenádnál a külső – megjelenésének
meghatározó elemei a monolit látszóbeton szerkezetek.
Az épületen sok helyen ún. látványbeton szerkezet készült, ami azt jelenti,
hogy takarás nélküli magas minőségű, építészetileg és technológiailag
pontosan definiált monolit és előregyártott betonszerkezeteket
készítettünk el.
A látványbeton minőségű szerkezetek az épületen több féle módon
jelennek meg, monolit tartószerkezetek (falak, pillérek, födémek) a belső
terekben, monolit kültéri tartószerkezetek (falak, pillérek, födémek)
a Promenádon és a lehajtórámpán. A látszóbeton felületeknek meg
kellett felelniük a DIN-szabvány által előírt SB2 látványbeton osztálynak.
A szerkezetépítés legnagyobb kihívása a piaccsarnok kilencméteres
magasságában elhelyezkedő, rombusz alakú, kazettás födémének a
kialakítása volt. Ehhez cégünk ’staxo’ zsaluzati rendszert használt. A
lépcsőházak látszóbeton felületeinek kialakítása további nehézséget
jelentett szakembereink számára, ehhez a TOP 50 nagytáblás
falzsalurendszer használata biztosította az elvárható magas szakmai
minőséget számunkra.
A szakmai kihívások és az épület bonyolultsága ellenére a
betonszerkezetek magas minőségben készültek el, a tervezői és
megrendelő elvárásoknak teljes mértékben megfeleltek.

Klasszikus magasépítés

Telefonközpontból-modern társasház

Kifinomult termékkínálattal,
komplex rendszerekkel
• gazdaságosan
• gyorsan
• biztonságosan

Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft.
1031 Budapest, Szentendrei út 202.
Tel: 1-430-3680
Web: www.epi.hu
E-mail: epi@epi.hu

Emerald residence

MEVA Zsalurendszerek Zrt.

1047 Budapest Labdarúgó u. 19. / Tel. +36 1 272-2222 / E-mail: info@meva.hu / www.meva.hu
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TÜKRÖZÖTT
TÉRELOSZTÁS
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Szöveg: BÁN DÁVID | Építészet: PESCHKA ALFR ÉD
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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Az új alközpont a piac
mellett a közösségi
terekre épít

A középkori alapítású, eredetileg virágzó sváb

A lakótelepet tengelyként metszi az idő-

előterét pedig szinte áthatolhatatlanná tet-

községet, Békásmegyert 1950-ben csatolták a

vel szinte autópályává bővült 11-es főút és a

ték a különböző, igénytelen tákolmányú, az

bővülő Budapesthez, de a következő két évtized-

HÉV, amelynek állomása ténylegesen a terü-

ideiglenességből állandósult pavilonok.

ben még megmaradt falusias jellege szántóföl-

let középpontjába került. Szigetperonjából a

Régóta esedékes volt a térség rendbetéte-

dekkel, kertészetekkel. Minderre ma már csak

két irányba induló aluljáró a felszínre érkez-

le, aminek a lehetőségeit az önkormány-

a különös hangulatú Ófalu emlékeztet, amel�-

ve két kisebb városi alközpontot jelöl ki, nyu-

zat már jó pár éve vizsgálta. Az, hogy maga

lyel erőteljes kontrasztban áll az 1971-től, bő egy

gatra a Csobánka teret egészségügyi köz-

a piac jelentse a tér középpontját, kezdetek-

évtized alatt, az óbudai mintájára – s ugyanazon

ponttal, közösségi házzal és keletre a Heltai

től egyértelmű volt, inkább az volt csak a kér-

házgyár „termékeiből” – megépült lakótelep.

Jenő teret, kereskedelmi szolgáltatásokkal.

dés, hogy az eredeti épületet újítsák-e fel, vagy

A panelházak eleinte igen jellegtelen tengerén

Ennek centrumában állt az 1970-es évek leg-

új épüljön, mindez pedig milyen egyéb funk-

a későbbi ütemek építése során már lazítottak,

végén megépült, a maga idejében jól megfele-

ciókkal, akár egy áruházzal bővüljön. Az

a tömbök egy fokkal változatosabbak lettek, a

lő építészeti minőséget képviselő vásárcsar-

elképzelés néhány év és előtanulmány után

közösségi terek elrendezésére is jobban ügyeltek.

nok, amelynek állaga mára erőteljesen leromlott,

letisztult, majd, amikor 2017-ben eldördült a

99

PiAC

PiAC

A LEENDŐ ZÖLDTETŐ FONTOS, HISZEN
A CSARNOKOT KÖRÜLVEVŐ 10-15 EMELETES
TÖMBÖKBŐL ARRA NYÍLIK MAJD KILÁTÁS
rajtpisztoly és nyilvánosan is bejelentették a fejleszté-

közeli szolgáltató központ felől, a házak között érkező és

si tervet, kiderült, hogy a Peschka Alfréd és az Óbu-

nemrég felújított sétány eddig a piac oldalába, a kiszol-

da Építész Stúdió elgondolása alapján épülő alközpont

gáló részhez futott be. A tér átszervezésével ez a ten-

a piac mellett a közösségi terek bővítésére épít. Mind-

gely is megfelelően kapcsolódhat majd a várhatóan jövő

ezt pedig az addigi térelosztás tükrözésével érik el.

évben, az építkezés II. ütemében elkészülő agorához.

Ezáltal a nemrég átadott, 188 férőhelyes mélygarázs

Az új piac lényegében zökkenőmentesen vette át a bezá-

fölé megépült új vásárcsarnok a korábbi, jelenleg bon-

rásra és bontásra ítélt elődjének szerepét. Az egyszerű,

tás alatt álló épület előterébe került. Ezzel közelebb

letisztult, szellős csarnokot – a piacok archetípusát is jól

lépett a 11-es út tengelyéhez, viszont ezáltal lehető-

megidéző – kerengőszerű árkádsor veszi körül, amely

ség nyílt, hogy mögötte, a korábbi csarnok elbontásá-

sor öleli majd körbe a közösségi teret is. A most elké-

val szellős agora létesülhessen. Az új elrendezéssel a

szült csarnok terének középső részét egy nagy fesztávú,

közösségi tér már inkább a lakótelep felé nyit, egyér-

egyfajta lépcsőzéssel játékossá tett fémtető fedi, amely

telműen az ott lakók számára nyújt új térséget, ugyan-

a körülötte kialakítandó zöldtetővel ötödik homlok-

akkor itt metszi egymást a lakótelep két fő tengelye. A

zatot is képez majd. Mindez fontos, hiszen a csarnokot

HÉV felől kilépő és a Duna irányába tartó gyalogos-

körülvevő 10-15 emeletes tömbökből nem egy műszaki

tengely már korábban is adott volt, de az észak-déli, a

területre, hanem egy kidolgozott tetőre nyílik kilátás.

A színvilág engedi ér vényesülni a piac forgatagát

A

B

A

100

Nagy fesztávú fémtető fedi
a csarnoktér középső részét

B

A szerkezet határozottan
megidézi a piacok archetípusát
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‹ Külön folyosóra kerültek
a hentesüzletek és a büfék

Látszóbetonnal oldották meg
a kerengő filigrán oszlopsorát

1

10,00 %

20,00 %

20,00 %

10,00 %

BÉKÁSMEGYERI PIAC, I. ÜTEM
Tervezés éve: 2012-2017
Átadás éve: 2019
Összterület: 11 000 m 2 (A II. ÜTEMMEL EGYÜTT)
Felelős tervező: PESCHKA ALFR ÉD
Vezető építész tervezők: CSERNIK TAMÁS,
EGERVÁRI TÍMEA, FAZEKAS ARTÚR
Generál kivitelező: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
Pinceszinti alaprajz
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A csarnok belső terében alapvetően egy légtér-

kerengő filigrán oszlopsorát is, az üvegfelületek

finoman árnyékoló, hol a fényt teljesen beenge-

ben állnak a különböző standok és zártabb pul-

alumínium portálszerkezetbe kerültek, amiket

dő napvitorla-rendszer zárja le felülről. Mind-

tok, illetve egy külön belső folyosó biztosítja a

vöröses szálcement burkolati elemek kereteznek.

ez szépen beleilleszkedik majd az ötödik hom-

hús- és hentesáru üzletek, valamint a büfék ellá-

A most kezdődő második ütemmel válik teljessé

lokzat koncepciójába is, a tér minden elemével

tási útvonalát. A csarnok északi oldalán zárt

a piac agora jellege, hiszen a teljes telket körül-

jó látványt nyújt majd felülről is. A látszóbeton

teherautó beállót építettek ki az árufeltöltés-

határoló árkádsor itt egy félig zárt, de a város-

dominláta szürkés világ, a csarnok fémes tete-

hez, a keletin pedig egy őstermelői piac számára

lakók számára éjjel-nappal nyitott közösségi

je és az árkádsorra kerülő sötétszürke bazalt-

létesítettek fix elhelyezésű, szabadtéri, de védett

teret fog majd körbe. A szélén végigfutó tető-

őrlemény jól kapcsolódik a panelházak világá-

beton asztalkákat. A nagyobb fizikai igénybe-

zet alá pavilonok kerülnek – bennük igény sze-

hoz, ugyanakkor számos színfolt, a burkolatba

vételére számítva a vásárcsarnokban jellemző-

rint lehet virágárust, fagylaltozót és hason-

tervezett fűkörök és más színes elemek min-

en látszóbetont építettek be, így oldották meg a

ló üzleteket kialakítani –, a teret pedig hol

den irányból üdítően dobják fel az új közteret.
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KÜLÖNLEGES STRUKTÚRÁK
A Békásmegyeri Piac homlokzatburkolatját az ARC Design Kft. szállította. A munkafolyamat
különlegességeiről Barócsi Róbert ügyvezető igazgató nyilatkozott.

a lehető leghatékonyabban tudjunk kezelni”,
magyarázta Barócsi Róbert ügyvezető
igazgató. Az első „harmonizált” munkafolyamat
az acélszerkezetek kivitelezése, aztán az ipari
jellegű tető és homlokzatburkolat, majd az
esztétikai homlokzatburkolat következett,
ez utóbbiba beleértve az átszellőztetett
burkolatokat is. Ennél a három nagy csoportnál
csoportosították tehát az erőforrásokat, ami
igen jelentős lépés, mivel „jelenleg az ARC
Design 350-400 fős fizikai állományt mozgat
meg a folyamatok és a projektek hatékonyabb
megvalósítása érdekében”.
Ám a folyamatok összehangolásán túl is
szolgál különlegességgel a piac, például a
nagytáblás szálcement homlokzatburkolattal,
amelynek minden egyes elemét az ARC Design
Kft. készítette. Kezdődött a tervezéssel és a
felméréssel, amikor is minden lépést 3D-ben
végeztünk, lézerszkennerünk segítségével az
adott felületet beszkenneltük, és a tervezés
során már az épület adottságait maximálisan
figyelembe tudtuk venni a térbeli alumínium
tartószerkezet tervezésénél és a végleges
fugakiosztás elkészítésénél is.
A homlokzatburkolat anyaga Equitone
Natura Pro szálcement lap (8 mm vastag),
mely lapok megmunkálása a kecskeméti
üzemünkben tör tént, és a helyszíni
ragasztási technológiával kerültek fel a
milliméter pontosan síkra állított alumínium
tartószerkezetre.
Mivel az üzemünkben megmunkált burkolati
táblákról van szó, bármilyen sérülés esetén
könnyen utána gyártható, cserélhető egyegy elem. A Békásmegyeri Piac esetében
ráadásul csak a projekt első ütemén vagyunk
túl, a második később valósul meg, hasonló
műszaki feltételek mellett.

TERVEZÉSI PROGRAM

ÉPÍTÉSZ ÉS GENERÁLTERVEZÉS

ÓBUDA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
H-1033 Budapest
Hévízi út 3/A
+36 1 439 0504
obudastudio@obudastudio.hu
www.obudagroup.hu
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TANÁCSADÁS

BUILDING INFORMATION MODELLING

LÁTVÁNYTERVEZÉS

Koncertekkel, előadásokkal és foglalkozásokkal
nyitották meg tavasszal a Békásmegyeri
Piac új csarnoképületét. A sok látványosság,
az újonnan létrejött közösségi tér mellett
azonban több műszaki érdekességet is kínál
az épület – ilyen az új szálcement nagytáblás
homlokzatburkolat is, amelyet az ARC Design
Kft. készített.

A békásmegyeri épület esetében nem a
léptéket, hanem a munka hátterét, azaz a
cégcsoporton belüli szervezetfejlesztéseket
érdemes kiemelni. Az átalakítás legfontosabb
eleme, hogy „több olyan, egymáshoz közel álló,
hasonló munkafolyamatot vontunk össze az
ARC Design Kft.-ben, amivel a piacon lévő
erőforrásokat szellemi és fizikai vonalon is

ARC Design Kft.
6000 Kecskemét, Izsáki út 8. C. ép.
Telefon: +36 76 515 814
Fax: +36 76 515 817
Mobil: +36 30 269 3376
e-mail: info@arc-design.hu
web: www.arc-design.hu
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FLAMSTOP TŰZVEDELEM A BÉKÁSMEGYERI
PIACON
A Market Építő Zrt. megbízásából tűzvédelmi és korrozióvédelmi
feladatok kivitelezését végeztük el. Közel 10 hónap alatt több mint
3000m2 acélszerkezeten festettünk különböző határértékű tűzvédelmiés színes esztétikai fedőbevonatot több tonna festék felhasználásával.
Ezenkívül egyéb gépészeti áttörések, valamint építési lineáris hézagok
tűzvédelmi lezárását is elkészítettük.
Cégünk 15 éves szakértelmével már több kiemelt projekten is részt
vett különböző tűzvédelmi feladatok ellátásában. Megrendelőink
igényét szem előtt tartva a leghatékonyabb, leggazdaságosabb
megoldásokra törekszünk a kivitelezések során.
Főbb tevékenységi köreink:
• gépészeti légcsatornák, elektromos kábelrendszerek tűzvédelme
(meglévő acéllemezekből készült szellőzőcsatornák utólagos tűzgátló
burkolása, új önálló szellőzőcsatorna építése, hő- és füstelvezető
légcsatorna, elektromos kábelcsatorna és kábelköteg utólagos
elburkolása)
• acélszerkezet tűzvédelmi és korrózióvédelmi bevonata, felület
előkészítés (szemcseszórás)
• gépészeti, elektromos áttörések és egyéb átvezetések tűzvédelmi
lezárása
•
•
•
•
•

tűzvédelmi burkolatok, dobozolások
felülvilágítók, füstkötények
tűzjelző rendszer, sprinkler rendszer
tűzvédelmi rendszerek karbantartása
tűzvédelmi kivitelezési tanácsadás

Flamstop Kft.
Flamstop Bevonattechnika Kft.
1112 Budapest, Tóberek u. 8.
Tel.: 061/877-5959
E-mail: flamstop@flamstop.hu
www.flamstop.hu

A közelmúltban Budapesten két nagymúltú piac is megújult.
Mind a BÉKÁSMEGYERI, mind az ÚJPESTI VÁSÁRCSARNOK
eladó- és pihenőtereinek hő- és fényvédelmét Krüllung árnyékolók
biztosítják.

KRÜLLUNG

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

K F T.

1033 Budapest, Reményi Ede u. 2. I (+361)367-2750 I www.krullung.hu
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NAGYKŐRÖS
GYOMRA
Új pi a cc sa r nok é pült
a z alf öl d i m e z ő vá rosba n
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Szöveg: MARTINKÓ JÓZSEF

N YOLC ÉVE EGY KÜLÖNÖS PI ACCSAR-

N YOS HÁROMHAJÓS CSAR NOKSZER K E-

Építész: JÁROMI IR ÉN ÉS KISS GYULA

NOKOT A DTA K ÁT DA BASON. KISS GY U-

ZET MONOLITIKUS ÁTIR ATA K ÉNT” EMLÉ-

Fotó: PALKÓ GYÖRGY

LA ÉS JÁROMI IR ÉN A LKOTÁSA BÁTR A N

K EZÜ NK M AJD A DA BASI HÁZR A. NEM

ÉS R ENDHAGYÓ MÓDON FOGA LM AZTA

ÍGY TÖRTÉNT. NAGYKŐRÖSÖN A TERVE-

ÚJR A A PI AC TERVEZÉS MŰFAJÁT EBBEN

ZŐK ÚJA BB LEHETŐSÉGET K A PTAK AR R A,

A VIDÉKI, KISVÁROSI AS KÖR N YEZETBEN.

HOGY PI ACOT TERVEZZENEK, S NOHA

SOK ÁIG AZONBA N ÚGY TŰ NT, HOGY

A K ÉT ÉPÜLET LOGIK AI A LA PVETÉSE SOK

A MOLYA N ZÁRVÁ N YK ÉNT, EGYSZER I

HASONLÓSÁGOT MUTAT, MERTEK M ÁS

TERVEZŐI BR AVÚR K ÉNT, A „HAGYOM Á-

IR Á N Y BA INDULNI, M ÁS ÚTON JÁR NI.
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A PIAC MŰFAJA SOK
ÉPÍTÉSZ SZÁMRA
JUTALOMJÁTÉKKÁ
TUD VÁLNI

A Kálvin tér déli, dél-keleti
térfala is létrejött az új
beépítéssel

A négy bejárat kialakítása
koránt sem hagyományos

N

110

Némiképp rendhagyó, ugyanakkor példamu-

Nagykőrösön az új piac épületének felkeresése

tató módon a tervezési folyamat ezúttal Tényi

előtt. Noha édesanyja Kecskeméten nőtt fel, szü-

András nagykőrösi főépítész és a Szent István

lei ott ismerkedtek meg, és nagyszüleit gyakorta

Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kará-

vizitálta nyaranta a „hírös városban”, ám Nagy-

nak hallgatói közötti együttműködésből indult.

kőrösön semmi dolga nem akadt. Éppen ezért

Prof. Dr. Kiss Gyula DLA és diákja Nagykő-

volt a szerzőre igazán nagy hatással Arany János

rös építészettörténeti, műemléki szempontból

gimnáziumi tanáréveinek mezővárosa, annak

jelentős épületeit mérték fel hat évvel ezelőtt

templomai, a városháza, a református gimnázi-

a főépítész felkérésére. Ebből az együttműkö-

um épülete, eklektikus polgárházai, postapalo-

désből a középület tervező tanszék hallgatói-

tája, szállodája, húszas években épült zsinagó-

nak bevonásával indult el később egy hallgatói

gája, kulturális központja, főtere, a szecessziós

félév, ami során immár a piac területével fog-

Eötvösházy—Jakab-kúria, a Gaál-kúria 1836 és

lalkoztak a diákok, majd végül egy tervkiállí-

1838 között épült klasszicista huszárkaszárnyája.

tást is rendeztek a városban. Végeredményben

Mindezen szépségek mellett a piac helyszí-

ennek az évekre visszamenő együttműködés-

ne egyelőre nincs túl jó állapotban. Nem feltét-

nek a gyümölcse a megbízás, amit a Kiss-Járomi

lenül a Kálvin tér közepén magasodó, a hetve-

Iroda munkatársai öntöttek végül formába.

nes évek közepén épült vasbeton víztoronnyal

Úgy alakult, hogy e sorok írója életében nem járt

van baj, hanem inkább a körtér jellegű terület
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SZINTE GÉPÉSZET NÉLKÜLI ÉPÜLET, AMI
A REGGELI PIACIDŐBEN A FELKELŐ NAP
FÉNYÉBEN FÜRDIK

112

kőépülethez csatlakozik, ami a déli oldalon zár-

zataival, a közlekedési rend kuszaságával. Ígé-

ja le az új épületet, vagyis valami meglévőhöz,

rik, hogy a tér is megújul a közeljövőben, ami

régebbihez kellett szerkesztenie az építészeknek.

remélhetőleg így is lesz. Már csak azért is, mert

Néhány szót talán megérdemel maga a piacépü-

az új piaccsarnok építészeti minősége, kisu-

let, mint műfaj is. Úgy érzem, ez a műfaj felsza-

gárzása mindenképpen erre predesztinálja ezt

badult jutalomjátékká tud válni sok építész szá-

a térrészt. Nem pusztán egy fontos közössé-

mára, gondoljunk csak Enric Miralles - Benedetta

gi tér és középület épült ugyanis, hanem a nagy-

Tagliabue-tól, Winy Maas-on át Rajk László-

kőrösi Kálvin tér déli, dél-keleti térfala is lét-

ig kortárs piacot tervező építészek sorára. A piac

rejött az új beépítéssel, ugyanakkor északról,

élete pulzáló, mindig változó, emberi kapcsola-

keletről a tér keretezési definiálatlan, miköz-

tokkal, a kereskedelemmel, kommunikációval

ben a víztorony egy hangsúlyos középpontot

teli élet. Illatok, sőt szagok által dominált inten-

jelöl ki. Voltaképpen az egykori bódésor helyé-

zív tér a piactér, ami egyszerre szól a földről, táj-

re felépített csarnok is egy néhány éve épült,

ról, vidékről és a városról, érzékiségről, gyomor-

kommunális helyiségeket magába foglaló, zárt

ról, emésztésről, a frissességről és a rohadásról,

A szürke keretek hamarosan behódolnak a pulzáló

‹

burkolataival, a környező házak mállott homlok-
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Generál tervező: KISS – JÁROMI ÉPÍTÉSZETI ÉS
BELSŐÉPÍTÉSZETI IRODA KFT.
Építész tervező: JÁROMI IR ÉN ÉS KISS GYULA
Munkatárs: TILLINGER ÁDÁM - KISS-JÁROMI
ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
Meglevő-Megtartott Fejépület Építész Tervezője:
HORVÁTH ILDIKÓ
Főépítész: TÉNYI ANDR ÁS
A piac halála a túlszer vezettség,
és az épület tisztában van ezzel
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» Az építészpáros mer t
új irányokba indulni

a perfektről, a kicsit foltosról, vérről és születés-

ami a reggeli piacidőben a felkelő nap fényében

ről, a természet körforgásáról és a háztartás állan-

fürdik, de nem melegszik fel, hiszen délről a már

dóságáról. Szól nénikről, bácsikról, széles hente-

meglévő kőház megvédi a túlzott napsütéstől.

sekről, lángoszsír-szájú gyerekekről. Építészeti

Az üvegmembrán elé végül egy, a dabasi-

szempontból a piac halála a túltervezettség, ahol

nál sokkal áttörtebb, lyugatott fémhomlokzat

a spontánnak, természetesnek és az üzemszerű-

kerülhetett, így a kint és bent, fény és árnyék,

nek az aránya borul fel. Kiss–Járomi épülete tisz-

átlátás és takarás érdekes egyvelege, megun-

tában van mindezzel, ugyanis egy mezőgazdasá-

hatatlan, állandóan dinamikus, mozgó-vál-

gi épület és egy üvegház szerencsés találkozásáról

tozó rendszere jött létre. Épp annyira dina-

van itt szó, ahol kapóra jött az, hogy a homlokza-

mikus, lírai, de egyszerű, érthető, élettel,

ti szakaszok kelet-nyugati, illetve északi tájolású-

fénnyel teli, minőségi építészet ez, mint ami-

ak, tehát a tetőgerincen átszellőztető ablaksorral

lyen élet, természet, egyszerűség minden műkö-

egy szinte gépészet nélküli épületet tervezhettek,

dő piacépület sajátja mindenütt a világon.
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70
ÉV
MINŐSÉG

1946 óta

MEGÉRKEZTEK MAGYARORSZÁGRA
A ZÖLD ENERGIÁVAL KÉSZÜLŐ ÉS
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ SZŐNYEGEK
A világ vezető padlóburkolat-gyártójának, a Shaw Contractnak lett magyarországi partnere tavaly
a floor by Blue, így már itthon is elérhetők a dizájn fókuszú, környezettudatos és fenntartható
anyagokból készülő modulszőnyegek.

TETŐFEDÉSI ÉS
HOMLOKZATBURKOLATI
RENDSZER
100% ALUMÍNIUM
WWW.PREFA.HU
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A Shaw még 2018 februárjában vásárolta
meg első európai gyárát Skóciában, hogy az
amerikai és ázsiai piacvezető pozíciója mellett
Európában is megvesse a lábát, és ügyfeleit
igényeiknek megfelelően, magas színvonalon,
környezettudatossággal tudja kiszolgálni.
Az itthon 25 éves tapasztalattal rendelkező
Blue önálló üzletágként megalapította a
floor by Blue Kft.-ét, amely a Shaw Contract
kizárólagos magyarországi forgalmazója,
így már nálunk is elérhetők a cég modul- és
tekercses szőnyegei, LVT, PVC burkolatai.
Ezek a termékek különösen azért lehetnek
vonzóak, mer t újgenerációs gyár tási
szabványok alapján készülnek. Mivel a Shaw
Contract elkötelezett az egészséges környezet
megteremtése iránt – ezt tanúsítványokkal és
programokkal is igazolják –, az egyedülálló
dizájnnal rendelkező szőnyegeiket egytől egyig

Nem véletlen, hogy a Shaw Contract termékei
rendre kiemelkedő pontszámokat hoznak az
egészséges és inspiráló beltéri környezetet
támogató WELL épületminősítési rendszerben.
A gyártás során a vállalat a Cradle to
Cradle® keretrendszer szerint jár el; azaz
biztonságos, az egészségre nem ártalmas,
újra felhasználásra alkalmas anyagokkal
dolgoznak, miközben megújuló energiát
használnak. A keretrendszer értelmében a
cég előtérbe helyezi a vizek védelmét, valamint
a társadalmi felelősségvállalás szempontját is.
Fontos, hogy az anyagokat, a gyártási
folyamatot és anyagkibocsátást is úgy
hangolják egymáshoz, hogy ne keletkezzen
hulladék, és legyen lehetőség a termékek
reciklálására.
A több mint 300 Shaw Contract burkolat
rendelkezik Cradle to Cradle® tanúsítvánnyal,

fenntartható módon gyártják.

a felár nélküli EcoWorx® modulszőnyeg-

h á tl a pj u k p e d i g 10 0 s záza l é k b a n
újrahasznosított. Az ipar legnagyobb szőnyegújrahasznosító vállalataként a Shaw Contract
létrehozta a We want it back programját,
amely keretén belül az EcoWorx® hátlappal
rendelkező termékeit ingyen visszaveszi, és a
saját gyárában ismét feldolgozza.
A Shaw Contrac t által gyár tot t
modulszőnyegek megfelelnek a legszigorúbb
EU szabványoknak, műszaki kritériumoknak
és természetesen rendelkeznek érvényes
teljesítménynyilatkozattal is.

floor by Blue Kft.
1138 Budapest, Váci út 135-139/B • +36 30 942 9923
pzsolt@floorbyblue.hu • www.floorbyblue.hu
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ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS
A SHOPMARKBAN
21. s z á z a d i igé nyek nek te s z el eget
Szöveg: MOLNÁR SZILVIA
Építészet: AVANT-GARDE ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ | KERTÉSZ ANDR ÁS
Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

a z átal akítot t Hatá r út i é pül et

A M EGÚ JULT BEVÁSÁ R LÓKÖZPONT Ú J AGOR A IS: A SZÉLESKÖRŰ SZOLGÁ LTATÁSOK,
A K IK A PCSOLÓDÁS, A KÜLÖNLEGES ESEM ÉN Y EK HELYSZÍNE . A FŐHOMLOK ZAT H ATÁ ROZOTTA BB
V IZUÁ LIS H A NGSÚLY T ÉS A KTÍ V M ÉDI A FELÜLETET K A POTT, DE A FEHÉR SZÍN,
A KÖN N Y EDSÉG, A Z ELEGA NCI A A BELSŐ TER EK ET IS ÁTH ATJA . A K ER ESK EDELMI TER EK
ELÉR ÉSE KÖN N Y EBB LETT, ÉS LÉTR EJÖTT PLUSZ TÍZ ÜZLETHELY IS.
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Bevásárlóutcák, bevásárlóudvarok, bevásár-

során példáu l igényfelméréseket is készít-

nézetben is meghatározók olyannyira, hog y

lóközpontok, talán íg y foglal ható össze rövi-

tettek az érintettek között a Shopmark terü-

sikerü lt újrarajzolni azt a képet, amit a vásár-

den a vásárlás koncentrált helyszíneinek evo-

letén és a bevásárlóközpont online felü le-

lók korábban őriztek az épü letről. A terve-

lúciója, ami a 18. század végén Párizsban

tén. Az elemzések rámutattak, hog y korunk

zők a Határ úti csomópontra néző főhomlok-

a Rue de R ivoli létrehozásával indu lt el.

bevásárlóközpontja fokozottabban jelen-

zat elé megtört alaprajzú, hófehér keretezésű,

Az eg yutcás, eg yudvaros centrumokat előbb

ti a széleskörű szolgáltatások, a kikapcso-

karcsú oszlopokon nyugvó portikuszt helyez-

a palotajel legű eg yépü letes üzletközpontok,

lódás, a kü lönleges események helyszínét,

tek. Ezzel határozottabb vizuális hangsú lyt,

majd alapvetően a 20. század másod ik felé-

centrumát. Találkozási pont, ahol órákat,

erősebb karaktert, aktív méd iafelü letet

től az irodaházkarakterű bevásárlóközpon-

akár fél napot is eltölthetnek a vásárlók és

(LED-falat) kapott a főhomlokzat. Légies-

tok (plázák) váltották fel, melyek idővel már

ezt a designnal is támogatni kel l, miként

sé vált, és megszű nt a korábbi zavarba ejtő,

nem csupán üzleteknek, éttermeknek, hanem

ez a Shopmark esetében meg is történt.

zömök, inkább fejpályaudvarra, mintsem

eg yéb, korábban jel lemzően saját épü letekben

Az eredeti épü let (Tervező: A rch. Mag. arch.

bevásárlóközpontra emlékeztető arcu lat.

működő szolgáltatásoknak (posta, mozi stb.)

H.H. Brunner) alapterü lete nem változott

is helyet biztosítottak. A mi társadalomszoci-

a fejlesztéssel, viszont az alaprajz átszerve-

ológiai szempontból plusz hozadék, kü lönö-

zésével a korábbi bolthelyszámhoz képest

sen Mag yarországon, az 1990 -es évektől meg-

plusz 10 üzlethelyszín jöhetett létre, de

A főbejárati szakasz előtti sü l lyesztett

szaporodó plázák esetében, hog y sokszor

a kereskedelmi-szolgáltatási részeken kívü l

udvar – ami a parkolószinttel van kapcso-

a vidéki városokban, Budapest kü lső kerü le-

a parkolószinten is történt változtatás: eg y

latban – eredendően megvolt, most viszont

teiben a bevásárlóközpont új agorát, új „főte-

mozgójárda-párt építettek be, íg y változott

ü lőlépcsős átalakításával, il letve a Shop-

ret” is jelentett a városrész lakói számára.

a parkolási rend a plázában, és könnyebb,

mark új főhomlokzata által jóval szerve-

kényelmesebb a kereskedelmi szintek elérése.

sebben kapcsolód ik az épü let egészéhez,
továbbá nyilvánvalóbb, hog y rendezvényszín-

A rendszerváltozást követő években megépí-

térként is használ ható ez a kü lső térrész.

tett, az eg yik legrégebbi, 1997-ben átadott,

Az említett légiesség láthatóan alappil lé-

eg yúttal a 19. kerü let eg yik legnag yobb,

re volt az építészi koncepciónak, a kü lsőn

2017-ig Europarkként ismert bevásárlóköz-

az oldal homlokzatok szürke, nag ytáblás,

pontja is az agora jel legű plázák közé sorol-

átszel lőztetett szálcement burkolati elemek-

ható. Új vásárlási, szórakozási lehetőséget,

kel párosított fehér, épü letmagas Graboplan-

építészetileg ped ig újszerű formát, kiterje-

lamel lái ezt támogatják a látványban.

dést hozott a kerü letbe. „ Legek ” vették körü l

A fehér szín, a könnyedség, elegancia

ből ál ló, háromszintes (parkoló + földszint
+ emelet) épü let új tu lajdonossal, új néven –
Shopmark – működ ik tovább, és 2018 elején
elindu lt az átépítése, amiben a mag yarországi plázák között a Shopmarkot alakították át
és modernizálták műszakilag elsőként olyan
módon, hog y 6 hónapra bezárták az épü letet.

A Shopmark fejlesztése ug yancsak kivéte-

A VÁLTOZTATÁSOK
KÍVÜL ÉS BELÜL IS

áthatja a belső tereket is, íg y az építészeti és belsőépítészeti kialakítást professzionális módon harmonizálták a tervezők.

Sikerrel fordították le az

építészet és a design nyelvére
a 21. századi igényeket

MEGHATÁROZÓK,
ÚJRARAJZOLJÁK AZ

A belső térben első pil lantásra az éteri,

ELŐZŐ ÉPÜLETRŐL

ha sz ná l at á n t ú l a le g sz embe t ű nő bb, ho g y

ÉLŐ KÉPEKET

A belső tér világosabbá

és szellősebbé vált

›

bővü lt: a 26 ezer nég yzetméteres, eg y tömb-

›

bő 20 éve, aztán két éve ezek sora újabbal

a tágasság érzetét me g teremt ő fe hér sz í n
a f ö d émát töré s köve t ke z tébe n v i l á go sabbá vá lt a közp ont i térsz a k a sz , é s
a korábbi merev e l k ü lönü lé s , le z á rá s
a f öld sz i nt é s a z eme le t köz öt t sz i nté n

lesnek tekinthető, mert ha belegondolunk,

me g sz ű nt . A z a z nemc sa k a fo o d cou r t-

hog y az elmú lt 2-3 évben milyen komoly erő-

t a l é s a má g ne s ü z le tek ke l si ker ü lt he l y-

forráshiányokkal küzd az építőipar, akkor

z e tbe hoz n i a z eme le te t , ha nem ön ma-

önmagában kiemelkedő teljesítmény az is,

g ába n a z át töré snek kösz ön he t ő e n .

hog y kevesebb mint két hónap csúszás volt

A be l s ő építé sz e t má si k k a ra k tere s

a kivitelezésben a céldátumhoz képest.

vá l a sz t á sa a fe hér, l a me l l á s E cophoná l me n nye z e t i re nd sz er, a m i nek a k u sz t i k a i
Bővebb lett a vendéglátóipari kínálat és raci-

sz erepe i s va n , a z e sz té t i k a fe l ő l sz em lé l-

példája, melyben a tu lajdonost (Mag yar Pos-

onalizálták el helyezésüket: most már az eme-

ve ped i g f i nom ge sz t u s , ho g y a k ü l s ő f a l a-

ta Takarék Ingatlan Befektetési A lap) kép-

leten kü lön food court talál ható, ezáltal az

kon a l k a l ma z ot t l a me l l a sor a be l s ő be n új

viselő Diófa A lapkezelő Zrt. és a fejlesztés-

ún. „mágnesbérlők ” mel lett a vendéglátás az

sz erepbe n , d e for ma i l a g me g i smé t l ő d i k .

sel megbízott tervező (Avant-Garde Építész

a szegmens, amely a földszinti helyszíneken

Vé g ü l nem ha g y hat ju k em l íté s né l k ü l ,

Stúd ió/Kertész A ndrás) eg yüttműködve vizs-

tú l az emeleti terü letekre is bevonzza a vásár-

ho g y a z épü le t k u bu s , a bérl ői , vá sá r-

gálták meg, majd ford ították le az építészet

lókat. A fenti vendéglátóipari részek üzlete-

lói terek me g úju l á sá n t ú l rev it a l i z á lt á k

és a design nyelvére, hog y most, a 21. szá-

inek, vendégtereinek pozicionálása lehető-

a S hopma rk te lje s épü le t gépé sz e té t , í g y

zad első évtizedeiben mit igényelnek a kis-

séget kínál immár az emeleten is a kü lönféle

pé ld áu l új lé g ke z e l ő bere nd e z é seke t épí-

kereskedelmi színtér szereplői – kereskedők,

rendezvények megtartására. A változtatá-

te t tek be , d e korsz er ű spr i n k ler re nd-

szolgáltatást-kínálók, vásárlók. Vizsgálatuk

sok a bejáratokon tú l és innen, vag yis a kü lső

sz er re l i s fe l sz ere lték a z épü le te t .

»

A Shopmark projekt a komplex fejlesztés jó
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HORTOPHILIA
A z eg ykor i B or jú vá sá rc sa r nok
l of t i rod ate ré nek újragon d ol á sa
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A Z ÁTÉPÍTÉSE , K IBŐV ÍTÉSE U TÁ N

A LK A LM ASSÁ VÁ LT A Z EGY IK V EZETŐ

M Á R I ÁSSY H Á ZK ÉNT ISM ERT, ER EDETI-

H A ZA I INGATL A NFEJLESZTŐ VÁ LL A L-

LEG 1927-BEN BORJÚ VÁSÁ RCSA R NOK NA K

KOZÁS, A W ING ZRT. IRODA I ÉS R ÉSZBEN

ÉPÜLT TÁGAS PI ACTÉR 2004-BEN N Y ER-

R EPR EZENTATÍ V FU NKCIÓINA K BEFOGA-

TE V ISSZA VA LÓDI ÉPÍTÉSZETI LÉPTÉK ÉT.

DÁSÁ R A . TIZENÖT ÉV HOSSZÚ I DŐ.

EK KOR A SCHÜLLER FER ENC TERV EZTE

M EGVÁ LTOZOTT A MU NK A KULTÚ R A,

NAGY VONA LÚ, EGY TERŰ, NÉMIK ÉPPEN

A MU NK A HELY I ÖKOSZISZTÉM A GLOBÁ-

INDUSZTR I Á LIS, LOFTOS K A R A KTERŰ

LIS SZER K EZETE , A HOGY A MU NK ATÁ R-

BELSŐ TÉR , HOSSZÚ H Á N YATTATÁS U TÁ N

SA K ELVÁ R ÁSA I IS.

Szöveg: M A RTINKÓ JÓZSEF
Építészet: L A B5 A RCHITECTS
Fotó: BATÁ R ZSOLT
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Az épület egy ideig
garázsként is működött

Többfajta ültetés,
szabad belmagasság az új
teakonyhában

VITRA Physix tárgyalószékek
a DO WORK! kínálatából

A

Tizenöt év távlatában indokolt tehát az iro-

mindannak, amiben mi emberek, az embe-

dák terének felfrissítése, átgondolása. Ez alatt

ri faj jól érzi magát, még akkor is, ha a mun-

az idő alatt kiemelten fontossá váltak az iro-

káját, munkaterét, városait már meghatározó

dai közösségi terek, a rugalmasan átalakítha-

módon mesterséges környezeti elemek domi-

tó, co-working tevékenységre alkalmas, f lexibi-

nálják. Természeti lények vagyunk tehát, akik

lis munkaterek. Noha az open space-rendszerek

a modern tömegtársadalomban, zárt terekben

radikális meghaladása még sehol sem történt

is folyamatos vágyat éreznek a természet közel-

meg, sokat finomodott, sokat differenciálódott

ségére: egy kicsi zöld, élő foltra, egy kis zöld

a közös térhasználat egész rendszere az elmúlt

oázisra. Így vált a belsőépítészet egyik legfris-

másfél évtizedben. A funkcionalitás megőrzé-

sebb és legerősebb új trendjévé a szobanövé-

se mellett a jobb irodai terekben a munkaválla-

nyek, belső kertekkel berendezett enteriőr, ami

ló, a munkatárs került a folyamatok fókuszába.

a Wing irodaterének is meghatározó eleme.

Ezekre az új trendekre és igényekre kerestek
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Tehát az asztalcsoportok összevoná-

és adtak választ a LAB5 architects munkatár-

sa, az irodai alaprajz kitisztítása, a teakony-

sai. Már a bevezetőben elhangzott, hogy főkép-

ha, étkező átalakítása, a természetes fényt

pen a valóban progresszív cégek kultúráját egy

felerősítő világos ref lex felületek alkalma-

biológiából, természettudományból kölcsönzött

zása, akusztikai panelek kiépítése, a tárgya-

műszóval, „ökoszisztémának ” szoktuk nevezni.

lók, üvegfalak átgondolása mellett, a galéri-

Ez a szó a sokféleségre, a (bio)diverzitásra, a sok-

ával, lépcsőkkel kiegészített nagyvonalú loft

féle érték mentén együttműködő önálló entitá-

tér tagolását egy „absztrakt rácsostartóval ”

sok rendszerére utal, ami nagyszerű metaforája

oldották meg, amire szobanövények özönét
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A bordó zsaluelem
a korábbi átalakításkor került
a csarnok mennyezetére

A TERVEZŐK NEM CSAK A SZÓ
ÁTVITT ÉRTELMÉBEN LEHELTEK
ÚJ ÉLETET AZ IRODAI TÉR BE:
VALÓDI LÜKTETÉST, NÖVEKEDÉST
ÜLTETTEK BE

Világosnak és tágasnak ható
halványszürke tónusokban
gondolták újra a belső felületeket

helyezték el. Ez a szerkezet a csarnok belső vertikális rendjére, tágasságára, léptékére hívja fel a figyelmet amellett, hogy áttörten, organikusan, lazán alakít ki a növények
segítségével vizuális elhatárolást. Az eredeti acélszerkezetre rímelő rácsszerkezet virágfalai üde, harsogóan friss hatást keltenek.
Az egykori borjúvásárcsarnok rendkívüli adottságait a természetes fény, a növények,

Építtető: WING ZRT.

A korábbi átalakítás és felújítás tervezője (2004):

az áttörtség dominálja, miközben némileg

Tervezés: 2018

Vezető tervező: SCHÜLLER ÉS TSA KFT

több munkahely működik most itt úgy, hogy

Megvalósulás: 2019

Vezető építész tervező: SCHÜLLER FER ENC

az az érzésünk: szellősebb, élhetőbb az új tér

Lépték: ~2000 m 2

Munkatársak: DÉRY JUDIT, HOFFMAN TAMÁS,
KOVÁCS BALÁZS

a réginél. Végeredményben a tervezők nem
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csak a szó átvitt értelmében „leheltek új éle-

Tervezők (2018-as felfrissítés): LAB5

Generál tervező: ASPECTUS ARCHITECT ZRT

tet” az irodai térbe, hanem valódi életet, való-

ARCHITECTS, ERDÉLYI LINDA, DOBOS AND-

Építész tervező: BILLING TAMÁS

di lüktetést, növekedést költöztetek, ültet-

R ÁS, KOR ÉNYI BALÁZS, GÁSPÁR VIR ÁG

Építész munkatárs: HÖNICH ISTVÁN

tek be a munkatársak legnagyobb örömére.

ANNA, SIPOS R EBEKA, TÓTH ANNAMÁRIA

Az épület eredeti tervezője (1927): RIVA JÓZSEF
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CSA LÁ DI IDILL
Pa s s zí vhá z B u d ak al á s zon

Szöveg: U JL A K Y-GA ZDAG IST VÁ N
Építészet: SZEK ÉR L ÁSZLÓ
Fotó: BATÁ R ZSOLT

SZINTE TA PINTH ATÓ A NÉGYSZOBÁS, KOMPA KT
CSA L Á DI H Á Z N Y UGA LM A: LETISZTULT FOR M A
– ÉS SZÍN V IL ÁG, SZELLŐS BER ENDEZÉS, ÜGY ESEN
M EGTÖRT, ELFORGATOTT SÍKOK.

Igazán csak a telekszomszéd látja a házon lévő
napelemes cserepeket

B
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Békés tavaszi napsütés, komótos átkelés

és még a telek is beleszólt a folyamatokba. Ele-

ideig fontolgatták a hagyományos terrakot-

a HÉV sínpárjain, szétnézés. Enyhe rendezet-

inte készházon gondolkozott a kétgyermekes

ta színt, miután az antracit színű bádoglemez

lenség, mozgó, formálódó környék, majd egy

– de bővülni vágyó – család, majd némi tájé-

mozdíthatatlan volt és meghatározó látványt

séta felfelé a dombra. Azonnal világos: a nívó

kozódás, ötletelés és töprengés után a passzív-

nyújtott, jöttek hozzá a szürke keretes nyílás-

a tengerszint feletti magassággal párhuzamo-

házra szavaztak. Itt szólt közbe először a telek,

zárók, majd a grafitszürke Terrán-cserép.

san emelkedik, ahová mi tartunk, onnan tehát

amely az utcafront felől lejt, így a házon belül

És tessék, újra itt vagyunk az energia kérdésé-

nem nagyon van tovább, energiahatékonyság-

lett egy szinttörés. De a keskeny telek továb-

nél. „Januárban már nem is fűtöttünk” – mond-

ban biztosan nem. Passzívház a domb tetején.

bi két fontos döntést is kikényszerített: a kezde-

ja a tulajdonos, kicsit félvállról, kicsit büszkél-

Később a házigazda az erkélyről körbe mutat az

ti egyszintes tervek helyett kétszintes lett az épü-

kedve. Valójában nincs is fűtés a házban: sem

elénk szórt házakon: két-három éve ezek közül

let, L-alakú helyett pedig téglalap alaprajzú.

a padlóban, sem a falakban nem kering meleg

egy sem állt még. Új környék, új lehetőségek

A kedvező fekvés érdekében az utca vonalát

víz, radiátorok pedig főleg nincsenek. Noha

– a megteremtőjük, Szekér László DLA

a garázs veszi fel, hozzá képest a ház kissé elfor-

az alsó szinten egy inverteres klíma fújhat be

a hazai passzívház-építés veteránja, bő három

dul, hogy merőlegesen nézhessen a tenisz-

meleg levegőt, fentre beszereztek két kis vil-

évtizede foglalkozik energia– és környezet-

pályányi (csak annál sokkal lejtősebb) hátsó

lanyradiátort, ám ezekkel a lakók inkább csak

tudatos tervezéssel, a Passzívház

kertre, a nyeregtető ezen oldalán lévő nap-

nyugtatják magukat, mintsem fűtenének.

Magyarország Egyesület alapítója.

elemes cserepek pedig üzletelhessenek a dél-

Maga a lakás egyszerű, praktikusan szerve-

Bármennyire is formálja az építész a hazai pas�-

nyugati napsütéssel. Ez utóbbi elem alapjai-

zett. Alul az előtérből nyílnak a vizes helyi-

szívház-színteret, Budakalászon a megrendelő

ban határozza meg a ház kinézetét: bár egy

ségek, illetve egy folyosó végén a gépészetet
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‹ Belül semmi nem árulkodik arról, hogy passzívházban vagyunk, sokkal inkább
a letisztult, visszafogott
enteriőr tűnik fel

Hasznos alapterület: 130 m²
Tervezés éve: 2018
Átadás éve: 2018
Az épület tervezője és megvalósítója:
ZÉRÓENERGI ÁS TERV EZÉS K FT.
Építész tervező: SZEK ÉR L ÁSZLÓ DL A

befoglaló szoba. Mivel a ház hosszanti tengelyében van egy szinttörés, néhány lépcsőn
jutunk le a konyha-étkező-nappali térbe.
A hosszúkás szobában praktikusan elkülö-

Építész munkatárs: SZEK ÉR A NDR ÁS
Tartószerkezetek: HUSZTI IST VÁ N
Épületgépészet: VASY ENDR ÉNÉ
Épületvillamosság: DOMONITS TA M ÁS

nül a főzés-étkezés tere a nappalitól; a kertre
jókora üvegfelület néz, a négyes felosztás lehetővé teszi egy szoba majdani leválasztását.
Fent két gyerekszoba, szülői háló és egy vendégszoba található, illetve itt is adott a lehetőség egy leválasztásra. Voltaképpen belül
semmi nem árulkodik arról, hogy passzívházban vagyunk, sokkal inkább a letisztult, visszafogott enteriőr tűnik fel. A berendezés szellős, sok az üres tér, mert még
nem lakta be a család, másfelől később
sem szeretnének nagy zsúfoltságot.
Nem is kell: a laza elrendezés kiemeli a különlegességeket, a moha-képet a falon, a régi családi bútorokat, a személyes tárgyakat.
A családtagok érezhetően boldogok az eredménnyel, a fű kiserkent az udvaron, a gyerekek cseperednek a házban, jöhetnek a testvérek – és a passzívház újabb testvérei is.

› Sem a padlóban,
sem a falakban nem
kering meleg víz,
radiátorok pedig főleg
nincsenek

» A belső szellős,
elegáns, visszafogott,
és nem csak azért,
mert még új: ilyennek
is tartanák meg

130

131

Mindezek mellett a 2012 óta érvényben lévő,
az Európai Unió minden tagállama számára

A nagytáblás napelemek ma már nem
számítanak igazán újdonságnak hazánkban
sem, hiszen számos ingatlanon vagy ipari

kötelező Energiaminősítési tanúsítvány
elkészítésekor is előnyhöz juttatja a

létesítményen láthatók. Ezeknek a telepítése

felhasználókat. A kötelező tanúsítvány az
Európai Unió hosszú távú energiapolitikájának

általában a tetőcserepek síkja fölé történik, és
ugyan teljesítmény tekintetében megegyeznek

része, mely az 1980-as évektől kezdve növelni

a napelemes tetőcseréppel, ronthatják az

szeretné az épületek energiahatékonyságát

otthon megjelenését. Az eddig piacon lévő

és a megújuló energiaforrások használatát.

rendszerekkel szemben az új, hamarosan

Ennek a törekvésnek köszönhetően egy adott

kapható napelemes tetőcserép tökéletesen

ingatlan energetikai besorolása nagyban
javulhat, amennyiben annak energiaellátását

illeszkedik a tetősíkba, továbbá a ház stílusához,
amely egyszerre két funkciót – tetőcserép

napelemes rendszerrel támogatjuk. Az

és energiaforrás – betöltve jelent ideális

energiatanúsítványok érvényességi ideje 10 év,

választást azoknak, akiknek a gazdaságos

azonban, ha az épületen az energiafogyasztást
befolyásoló felújítás történik (pl.: napelemes

és környezetbarát energiatermelés, valamint
az otthon védelme ugyanolyan fontos, mint

tetőcserép rendszer felhelyezése) akkor

az esztétikum.

érdemes új energiatanúsítványt készíttetni,
mert így javul az épület besorolása, ami
eladás/kiadás esetén növeli a piaci értéket.

TERR ÁN

TERR ÁN

FORRADALMI ÚJÍTÁS A
TETŐCSEREPEK KÖZÖTT
Hamarosan elérhető lesz a 2019-es Construma

amellett, hogy a tető védelmi funkciója a teljes

Nagydíjjal elismert Terrán GENERON

felületen tökéletesen biztosított.

napelemes tetőcserép. A termék tökéletesen

Eg y
p r ofe s s z i o n á l i s a n
k i v i te l e ze t t
tetőszerkezettel és cseréppel az ingatlan
megszépül, értéke jelentősen megnőhet,

áram előállítása így költséghatékony és
környezetkímélő folyamat. A napelemes

illeszkedik az utcaképhez vagy éppen kitűnik

visszatáplálják, mely energiamennyiséget az

a többi ház közül. A megfelelő héjazattal –
az esztétikumon túl – az otthon védelme,
viharállósága, tartóssága is biztosított,

energiaszolgáltató által felszerelt kétirányú
mérőóra regisztrál.

a

funkcióval rendelkezik: egyrészről méri a

illeszkedik a tetősíkba, a ház stílusához, és
két funkciót – tetőcserép és energiaforrás
– ellátva ideális választást jelent azoknak,
akiknek a gazdaságos és környezetbarát
energiatermelés ugyanolyan fontos, mint
az esztétikum, emellett olyan termékekkel
szeretné befedni az otthonát, amely tökéletes
védelmet biztosít.

szakszerű

elvezetésével

tetőcserepek a villamosenergiát a rendszerbe

Ez a speciálisan kialakított mérőóra két

megelőzhetjük, hogy a ház padlástere beázzon,
és így akár maradandó károkat okozzon az adott

megtermelt villamosenergiát, másrészről –

akarunk

otthonban. Ezeken túlmenően – a többéves
technológiai fejlesztéseknek köszönhetően

elfogyasztott mennyiséget. A fogyasztást
általában évenkénti leolvasással állapítják

környezetünk megóvásáért, azért, hogy egy

– a Construma Nagydíjjal elismert Terrán

meg, vagyis, hogy mennyi a két érték közötti

egészséges, jó levegőjű világban élhessünk,

GENERON tetőcserép egyedülálló gazdasági

különbség. Ez ideális esetben, egy átlagos

Tel.: (+36 69) 569 950

előnyhöz juttatja az ingatlan tulajdonosát.

családi ház esetén, 200-300 napelemes

Web: www.terranteto.hu

A napelemes tetőcserép a napsugarak
hasznosításával, azaz a napenergia

tetőcserép felhelyezésével számolva közelíthet

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt
fektetünk a környezetvédelemre és az
energiatudatosságra.

Tenni

habár ez sok esetben kompromisszummal jár. A
forradalmian új Terrán GENERON napelemes
tetőcserép megoldást kínál a problémára,
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csapadék

átalakításával nagymértékben hozzájárul
az épület energiaellátásához. Az elektromos

mint egy hagyományos óra – méri a hálózatról

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.

a nullához.
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NAGY ÁDÁM
ÉS EGY LEJTŐN ÜLŐ
TÉGLATEST
A z Ara mi s f utsal c sa r nok a

Szöveg: TORMA TAMÁS | Építészet: SAJTOS GÁBOR
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
NÉGY SPORTÁGAT IS K ÉPES K ISZOLGÁ LNI A SAGR A A RCHITECTS TERV EZTE ÉPÜLET, A M ELY BEN
KONCERTEK ET, R ENDEZV ÉN Y EK ET IS TA RTH AT NA K. BELÜL ERGONÓM IPA R I FÉMSZER K EZET,
K Í V ÜL M ENŐ KORTÁ R S KU BUS, A HOL A K ÉN YSZER EK SZEM ÉR M ESEN H ÁTTÉR BE VONULTA K.

134

135

›

Nemcsak spor tolásra
alkalmas, de koncer tek,
rendezvények helyszíne is lehet

Kívül menő kor társ kubus

1

1978. május 1-én egy fiatal baráti társaság

ülnek – skanzenszerű betekintéssel a kilencve-

közösségi tere, de koncertek és kulturális ren-

a felvonulás helyett egy kispályás meccset ját-

nes évek építészeti megoldásaira – és ide, ezek

dezvények is beférnek ide. Az új csarnok meg-

szott, és ezzel útjára indított egy csapatot. Húsz

pavilonos folytatásaként került az új csarnok is.

oldja az Illyés Gyula Gimnázium eddigi akut

évvel később az IN TIME ARAMIS SE meg-

Az új csarnok ugyanakkor nemcsak folyta-

iskolai testnevelési problémáját, de ideális fel-

nyerte az első magyar teremfoci-bajnokságot,

tás, erős ellentét is: ablaktalan, zárt test a sok-

tételeket biztosít Budaörs egyesületi utánpót-

újabb húsz évre rá pedig már csarnokot nevez-

ablakú iskolaszárnyak között. Könnyed világo-

lásának éppúgy, mint az Aramis csapatainak,

tek el az itthon közben legendává vált klub-

sával feszít a besötétedett, patinásodott régiek

illetve az MLSZ futsal utánpótlás válogatot-

ról, amelynek csapata mostantól itt edz.

között. Egyedi és lapos tetős a régi – olykor

tak edzéseihez. Nem véletlenül fogad a bejárat-

Budaörsön vagyunk, nagyjából a lakótelepi
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paneles – modulformák és sátortetők mellett.

nál egy nagyméretű Nagy Ádám-tabló – a válo-

kilencemeleteseknél. Itt, a várost tengelyszerűen

Az Aramis Sportegyesület futsalcsarnoka az Ara-

gatott középpályás is az Aramisból indult.

kettészelő főút két oldalán találkozik a dombos-

mis SE, az Illyés Gyula Gimnázium és Budaörs

A csarnok a sporton belül is többfunkci-

családi házas és az M1–M7-est övező bevásárló-

Város Önkormányzata hármas összefogásában

ós, befogad futsalt, kézi–, röp– és kosár-

központokig ellaposodó rész. Már az Illyés Gyu-

épült, amiből adódóan többfunkciós. Edzések

labdát is, mind a négy sportág előírásai-

la Gimnázium épületei is a felső oldal lejtőjében

és testnevelés órák, versenysport és diáksport

nak megfelel, az Aramis patinás múltjának
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A

B

As autectcullent reici
quas nobit voluptas

A

simaximus am

B

KÖNNYED VILÁGOSÁVAL FESZÍT
A BESÖTÉTEDETT RÉGIEK KÖZÖTT

Építész tervezők:
SAGR A ÉPÍTÉSZ KFT.
SAJTOS GÁBOR DLA ,VIR ÁG PÉTER
PÁLL ANDR ÁS
Munkatársak:
OROSZLÁNY MIKLÓS, LUKÁCSI NÓR A
SZABÓ DÁVID, PELLE ZITA
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A küzdőtér a tetőn
keresztül kap
természetes fényt

Belül ergonóm ipari
fémszerkezet

(és jelenének) megfelelően pedig akár nem-

házakra, de a futsalcsarnok tervezőinek,

udvart/teraszt nyitottak, aminek üvegfala ter-

zetközi versenyek helyszíne is lehet.

a SAGR A Építész Kft-nek Sajtos Gábor-

mészetes szórt fényt is enged a csarnoktérbe.

De térjünk vissza kicsit a kezdeti felütéshez:

ral az élen így igen leleményesen kellett meg-

De a küzdőtér is hasonlóan szórt, de ter-

magától értetődőnek látszik, hogy a kiszolgá-

oldani a terem természetes bevilágítását.

mészetes megvilágítást kap a tetőn elhe-

ló létesítményekkel együtt több mint kétezer

(A SAGR A Architects azután nyerte el a meg-

lyezett – amúgy északi – felülvilágítókon

négyzetméteres csarnok a lejtőben ül, pedig

bízatást, hogy korábban már több budaörsi

keresztül, egyben ezekbe építették be a csar-

a tulajdonos önkormányzat első elképzelé-

tervpályázaton is sikerrel vettek részt – illetve

nok szellőzését, esetleges hő- és füstelve-

se szerint süllyesztés nélkül magasodott volna

többek között Sajtos Gábor volt a Városi Sport-

zetését biztosító lamellás szellőzőket is.

a terület tetején, a korábbi sportpálya helyén.

csarnok és Uszoda egyik vezető tervezője.)

Az Aramis új futsalcsarnoka belül ergonóm

Ám miután besüllyesztették – nem lett maga-

Be kell lépni a csarnokba, hogy lássuk: hátul

ipari fémszerkezet, kívül menő kortárs kubus

sabb a korábbi iskolaépületeknél –, újabb meg-

a lelátók magasságáig ül a földben a csarnok-

finom felületmintákkal. A kényszerek sze-

oldandó problémák keletkeztek. Az ablakta-

épület. Sőt még jobban, de a tervezők a telje-

mérmesen háttérbe vonultak, az előnyök lát-

lan, de játékosan világos főhomlokzat ugyan

sen földalatti öltözőtömb és a csarnok közé egy

ványos egyszerűséggel köszönnek a kör-

nem ül rá a Szabadság útra és a szemközti

felülről nyitott, oldalról zárt hosszúkás belső

nyék meglehetősen vegyes összképére.
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ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS
KÉSZ CSOPORT
1095 BUDAPEST, MESTER UTCA 87.
TELEFON: (+36-76) 515 200
FAX: (+36-76) 801 510
E-MAIL: KESZ@KESZ.HU
WEB: WWW.KESZ.HU
93. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FITOUT ZRT.
1038 BUDAPEST, RÉVÉSZ UTCA 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: INFO@FITOUT.HU
WEB: WWW.FITOUT.HU
1. OLD.

SZERKEZETÉPÍTÉS
MORATUS SZERKEZETÉPÍTŐ KFT.
1037 BUDAPEST, BOJTÁR U. 53.
TEL.: (+36-1) 466 4827
FAX: (+36-1) 883 0243
E-MAIL: INFO@MORATUS.HU
WEB: WWW.MORATUS.HU
107. OLD.

ALUMINIUM RENDSZEREK
ALUPROF – HUNGARY KFT.
2120 DUNAKESZI, BAGOLY U. 11.
TEL.: (+36-27) 542 600
FAX: (+36-27) 542 601
E-MAIL: ALUPROF@ALUPROF.HU
WEB: WWW.ALUPROF.EU
20-21. OLD.

GENERÁLTERVEZÉS, ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
ÓBUDA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
1033 BUDAPEST, HÉVÍZI ÚT 3/A
TELEFON: +36 1 439-05-04
FAX: +36 1 439-17-14
E-MAIL: OBUDASTUDIO@OBUDASTUDIO.HU
WEB: WWW.OBUDASTUDIO.HU
104. OLD.

ÁRNYÉKOLÁS, TERMÉSZETES SZELLŐZÉS,
NAPENERGIA
ARCHISHADE KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG UTCA. 47.
TEL.: (+36-30) 219 4740
E-MAIL: LASZLO.BODIS@ARCHISHADE.HU
WEB: WWW.ARCHISHADE.HU/EPITESZ
9. OLD.

HOMLOKZAT,- ÉS ÁLMENNYEZET BURKOLATI
RENDSZEREK
ARC DESIGN KFT.
6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 8. C. ÉP.
TEL.: (+36-76) 515 814
FAX: (+36-76) 515 817
MOBIL: (+36-30) 269 3376
E-MAIL: INFO@ARC-DESIGN.HU
WEB: WWW.ARC-DESIGN.HU
105. OLD.

SZERKEZETÉPÍTÉS, LÁTSZÓBETON,
GENERÁLKIVITELEZÉS, BETONACÉL
ELŐREGYÁRTÁS
ÉPSZERK-PANNÓNIA INVEST KFT.
1031 BUDAPEST, SZENTENDREI ÚT 202.
TEL.: (+36-1) 430 3680
FAX: (+36-1) 430 3681
E-MAIL: EPI@EPI.HU
WEB: WWW.EPI.HU
94. OLD.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
KRÜLLUNG ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA KFT.
1033 BUDAPEST, REMÉNYI EDE U. 2.
TEL.: (+361) 367-2750
FAX: (+361) 436-9070
E-MAIL: KRULLUNG@KRULLUNG.HU
WEB: WWW.KRULLUNG.HU
106. OLD.
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, TEXTILIÁK
JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELET
1126 BUDAPEST, AGÁRDI ÚT 3/B.
TEL.: (+36-1) 235 6050
FAX: (+36-1) 235 6058
E-MAIL: SALES-HU@JAB.DE
WEB: WWW.JAB.DE
B3. OLD.
BELTÉRI AJTÓK, TÉRELVÁLASZTÓK, DESIGN
BÚTOROK
ARKHENEA
1054 BUDAPEST, HOLD UTCA. 21.
TEL.: (+36-1) 302 8150, 302 8151
MOBIL: (+36-30) 302 8150
E-MAIL: ARKHENEA@ARKHENEA.HU
WEB: WWW.ARKHENEA.HU
7. OLD.
EDELHOLZ FAPADLÓ GYÁRTÁSA
EDELHOLZ FAIPARI KFT.
SZÉKHELY: 9900 KÖRMEND, GÁRDONYI
GÉZA UTCA. 19.
TELEPHELY: 8999 ZALALÖVŐ, EGERÁGI ÚT
(IPARI PARK)
TEL: (+36-92) 571 028
FAX: (+36-92) 371 109
E-MAIL: INFO@EDELHOLZ.HU
WEB: WWW.EDELHOLZ.HU
B2. OLD.
EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 KÓKA, NAGYKÁTAI ÚT 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: GARGYAN@DUALGLASS.HU
WEB: WWW.DUALGLASS.HU
16. OLD.
ÉPÍTÉSI BETONTERMÉK GYÁRTÁSA
ARGOMEX ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT.
CÍM: 5561 BÉKÉSSZENTANDRÁS, KISFALUDY
U. 30.
TELEFON: +36 66 218-438
FAX:E-MAIL: INFO@ARGOMEX.HU
WEBOLDAL CÍM: WWW.ARGOMEX.HU
95. OLD.
ÉPÍTŐANYAG GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM
SCHÖCK HUNGÁRIA KFT.
2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 117/A
TELEFON: (36-29) 696-571
FAX:
E-MAIL: ANNA.FREI@SCHOECK.HU;
ANDRAS.CSANAKI@SCHOECK.HU
WEB: WWW.SCHOECK.HU
17. OLD.
FÜRDŐSZOBA FELSZERELÉSEK
ROCA CROATIA D.D.
10290 ZAPRESIC, INDUSTRIJSKA 1.
TEL.: (+36-30) 338 2371
FAX: (+36-1) E-MAIL: GABOR.CHWALA@BG.ROCA.NET
WEB: WWW.ROCA.HU
15. OLD.

TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK
PREFA HUNGÁRIA KFT.
2040 BUDAÖRS, GYÁR UTCA. 2., BUDAÖRSI
IPARI PARK
TEL.: (+36-30) 686 6786
E-MAIL: OFFICE.HU@PREFA.COM
WEB: WWW.PREFA.HU
116. OLD.

HŐSZIGETELÉS
BACHL KFT.
5091 TÓSZEG, PARKOLÓ TÉR 21.
TEL.: (+36-56) 586 500
FAX: (+36-56) 586 498
E-MAIL: BACHL@BACHL.HU
WEB: WWW.BACHL.HU
18. OLD.

TETŐCSERÉP GYÁRTÁSA
TERRÁN TETŐCSERÉP GYÁRTÓ KFT.
7754. BÓLY, TOMPA MIHÁLY U. 10.
TEL.: (+36-69) 569 950
FAX: (+36-69) 569 951
E-MAIL: VEVOSZOLG@TERRANTETO.HU
WEB: TERRANTETO.HU
132-133. OLD.

INTÉZMÉNYI ÉS MAGÁN VAGYONKEZELÉS
DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT.
1013 BUDAPEST, KRISZTINA TÉR 2.
TEL.: (+36-1) 888 4120
FAX: (+36-1) 888 4171
E-MAIL: ALAPKEZELO@DIOFAALAPKEZELO.
HU
WEB: DIOFAALAPKEZELO.HU
118-121. OLD.

TETŐFEDŐ ANYAGOK
CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT.
8960 LENTI, CSERÉPGYÁR U. 1.
TEL: (+36-92) 551 550
FAX: (+36-92) 551 559
E-MAIL: INFO@CREATON.HU
WEB: HTTPS://WWW.CREATON.HU/
92. OLD.

KERESKEDELMI PADLÓBURKOLAT
MEGOLDÁSOK
FLOOR BY BLUE KFT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 135-139/B
TEL.: (+36-30) 942 9923
FAX: E-MAIL: PZSOLT@FLOORBYBLUE.HU
WEB: WWW.FLOORBYBLUE.HU
B4, 117. OLD.
KERTBERENDEZÉS
TECTONA HUNGARY KFT.
1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 181.
TEL.: (+36-1) 392 7985
E-MAIL: INFO@TECTONAGRANDIS.HU
WEB: WWW.TECTONAGRANDIS.HU
10. OLD.
KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, LAKOSSÁGI
SZOLGÁLTATÁS, VÁROSFEJLESZTÉS
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14.
TEL.: (+36-1) 231 3131
FAX: (+36-1) 231 3133
E-MAIL: INFO@UJPEST.HU
WEB: WWW.UJPEST.HU
90-91. OLD.
KÜLSŐ FALBURKOLAT, HOMLOKZAT,
BELSŐ FALBURKOLAT, BÚTORZATOK
FUNDERMAX GMBH
KLAGENFURTER STRASSE 87-89
A-9300 ST. VEIT / GLAN
TEL.: +43 (0)5 / 9494-0
FAX: +43 (0)5 / 9494-4200
E-MAIL: OFFICE@FUNDERMAX.AT
WEB: WWW.FUNDERMAX.AT
11. OLD.
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ PROFILRENDSZEREK
INOUTIC / DECEUNINCK, SPOL. S R.O.
TUŘANKA 1519/ 115 A.
BRNO- SLATINA 627 00
CSEH KÖZTÁRSASÁG
TEL.: (+36-70) 419 9584
E-MAIL: INFO@INOUTIC.HU
WEB: WWW.ELEGANTE.DECEUNICK.COM/
HU
13. OLD.
NYÍLÁSZÁRÓK
PORTE CLÉS
1016 BUDAPEST, HEGYALJA ÚT 23.
TEL.: (+36-1) 788 8088, (+36-20) 284 4738
E-MAIL: INFO@PORTECLES.HU
WEB: WWW.PORTECLES.HU
6. OLD.

TŰZVÉDELEM, KORRÓZIÓVÉDELEM,
TELJESKÖRŰ TŰZVÉDELEM
FLAMSTOP KFT.
1112 BUDAPEST, TÓBEREK U. 8.
TEL.: (+36-1) 877 5959
FAX: (+36-1) 877 5960
E-MAIL: FLAMSTOP@FLAMSTOP.HU
WEB: WWW.FLAMSTOP.HU
107. OLD.
ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK
COOLFIRE KFT.
1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 9.
TEL.: (+36-20) 978 4346
E-MAIL: INFO@COOLFIRE.HU
WEB: WWW.COOLFIRE.HU
14. OLD.
VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA
– BE LIGHT KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266
E-MAIL: BELIGHT@BELIGHT.HU
WEB: WWW.BELIGHT.HU
12., 19. OLD.
VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
SOLINFO LIGHTING&HOME
1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA. 6.
TEL.: (+36-1) 267-0444
E-MAIL: INFO@SOLINFO.HU
WEB: WWW.SOLINFO.HU
8. OLD.
VÍZKEZELÉS
BWT HUNGÁRIA KFT.
2040 BUDAÖRS (BUDAPARK), KELETI UTCA
7.
TEL.: +36 23/430-480
E-MAIL: BWT@BWT.HU
WEB: WWW.BWT.HU
18. OLD.
ZSALUGYÁRTÁS
MEVA ZSALURENDSZEREK ZRT.
1047 BUDAPEST LABDARÚGÓ U. 19.
TEL.: (+36-1) 272 2222
E-MAIL: INFO@MEVA.HU
WEB: WWW.MEVA.HU
95. OLD.

