16. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
2019. MÁRCIUS 29.

VASI ÉPÍTÉSZ

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FÜZETEK
Pintér G ábor

Tájépítészként szeretném minden
építéssel foglalkozó kolléga figyelmébe
ajánlani a Budapest Főváros
Önkormányzata megrendelésére készült
kiadványokat, amelyek a szakemberek,
döntéshozók munkáját és a városlakók
tájékoztatását kívánják segíteni.
Bemutatják a zöldinfrastruktúra
fejlesztések komplex eszközrendszerét a
hazai és nemzetközi, jó gyakorlatok révén.
A sorozat első kiadványa, melynek címe „Vízáteresztő burkolatok” a városi csapadékvíz-elvezetésben kiemelt szerepet betöltő, de manapság
még sokszor idegenkedve használt és nem ismert
víz- és levegő áteresztő burkolatokat és azok alkalmazási lehetőségeit mutatja be. Szerzői dr. Almási
Balázs és Csizmadia Dóra.
A füzetsorozat második darabja a zöldhomlokzatok tervezéséhez, kivitelezéséhez és fenntartásához nyújt segítséget. A zöldhomlokzatok, zöldfalak
alkalmazásának különösen a belvárosban, illetve
az intenzíven beépített városrészekben van jelentősége, ahol a sűrűn beépített vagy burkolt felületeken problémát okoz új, kondícionáló zöldfelületek létrehozása. A függőleges növényfalak révén a
kedvező ökológiai és esztétikai tulajdonságoknak
köszönhetően élhetőbbé, fenntarthatóbbá, zöldebbé tehetők a városok. Szerkesztője Pataky Rita.
A harmadik füzet, melynek címe „Vízérzékeny
tervezés a városi szabadtereken” célja bevezetést
nyújtani a városi környezet alakításában résztvevő
szereplők (tervezők, döntéshozók és beruházók)
számára a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás lehetőségeibe és eszközrendszerébe. A kiadványt a LéptékTerv Tájépítész Irodából Csizmazia
Nóra készítette.
A negyedik füzet „A városi fák és közművek kapcsolata” címmel jelent meg. Az új fatelepítésekről,
azok kialakítási követelményeiről, illetve az utcarekonstrukciók lehetőségeiről szól, közművek tekintetében pedig elsősorban a földalatti infrastruktúrát veszi górcső alá. A fásítás és a közművesítés
viszonyának vonatkozásában ismerteti azokat a
rendszereket, amelyek segítségével egyedi eljá-
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rás keretében megvalósítható a közművel sűrűn
ellátott területeken is a fatelepítés. Ezt kiadványt
is a LéptékTerv Tájépítész Iroda jegyzi, felelős szerkesztője Szakács Barnabás.
A füzetek a http://budapest.hu/Lapok/Kiemelt-fejlesztési-célok,-kézikönyvek.aspx oldalról ingye-

nesen letölthetők. A következő lapszámokban
néhány megvalósult példát szeretnénk bemutatni
a megyénkben megvalósult olyan fejlesztésekről,
melyek akár szemléletükben, akár az alkalmazott
technológiákban, műszaki megoldásokban a kiadványok megközelítése szerint készültek.
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BÁLOZTUNK IDÉN IS
G ombás Mónik a

A hagyományokhoz híven, déltől délig tartott
február 23-án és másnap a Vas Megyei
Műszaki Bál a néhány éve megszokott, kedvelt
helyszínen, a kőszegi Hotel Írottkőben. 2019ben immáron 36. alkalommal találkoztak fehér
asztal mellett az építészek, s vendégeik.

A kétnapos esemény városnézéssel kezdődött, a program a Vasi Építészeti Biennálé 2018 kőszegi be- fellépő, a Cabo Wabo Party Band zenélt hajnalig.
bálozók az alpesi település építészeti, táji és gaszt- mutatkozásával startolt. A nyitótánc, a köszöntő, a Idén az Ataru Taiko japán dobegyüttes is szórakozronómiai értékeivel ismerkedhettek, a hivatalos svédasztalos vacsora elfogyasztása után az állandó tatta a közönséget.

Diktálták a ritmust a japán dobegyüttes dobosai

Nem lehet elég korán kezdeni: a bál legapróbb vendége

A titkár, mindenhol titkár: Pintér Rudolf vezette le a tombolahúzást

Alaptevékenység a tánc
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A FINN CSODA
Por t schy Tamás

A hetvenes években az építészkaron
megtelt az előadóterem, amikor a
finn építészetről tar tott Kaszás Károly
vetítettképes előadást. Habzsoltuk Alvar
Aalto, Viljo Revell, Pentti Ahola, Reima
Pietilä, Timo Penttilä, Aarno Ruusvuori,
Aarne Ervi, Toivo Korhonen, Jorma
Jävri, Erkki Karvinen gyönyörű házainak
látványát, csak, hogy néhányat említsek
a sok remek építész közül. Aztán ez
annyira magával ragadott bennünket,
hogy hátizsákkal és nagy elhatározással
az évfolyamról, többen is nekivágtunk,
hogy mindezt helyben is megcsodáljuk.
Nagy élmény volt, sosem feledem! O tt
éltem át azt az érzést, amit az igazi
organikus építészet jelent számomra: az
épület a környezetének úgy tud szerves
részévé válni, mintha azzal együtt jött
volna létre.

Szt. Laurin ravatalozó: Helsinki-Vantaa
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Nem volt kétségem afelől, hogy sikeres lesz a
februári Építész Klub összejövetele, amikor Mátis
Barna építésszel megállapodtunk a programról, hogy élménybeszámolót tart a finnországi
szakmai útjáról. Csak attól bizonytalanodtam el,
hogy a rendezvény napjára erős széllel megjött
a hideg. A rossz idő ellenére alig maradt üresen
szék a TIT nagy előadótermében. A sarkvidéki
eredetű front nem ijesztett el, inkább ráhangolt
bennünket a skandináv érzésre. S, valóban, a képek láttán bennem is felelevenedtek a közel fél
évszázados emlékek, olyanok, amelyeket csak
ott helyben lehet igazán átélni.
Barna személyes élményekkel színesített kalau
zolásával képzeletben végigjártuk a legfontosabb Aalto-helyszíneket, bementünk a híres
építész nyaralójába, ahol a saját tervezésű burkolótégláinak teljes választéka is látható. Jó volt
elképzelni, hogy mit csinált, amikor éppen nem
tervezett, bár akkor meg valószínűleg éppen a

természetből merített ihletet a következő munkáihoz. Megnéztük a híres Aalto-váza fából készült öntőformáját, gondolatban kiültünk mellé
a tóparti stégre.
A képeken aztán más, jó építészek munkái is
feltűntek. Láttunk egy különleges, dupla homlokzattal megoldott idős-otthont, festett üveg,
függönyfalas vendéglátó iskolát, egyetemi épületeket, egy égetett fa burkolatú kávézót. Természetesen a szauna is szóba jött a tengerparton
álló vízszintes lamellás, „járható tetős”, nagy „Szaunaház” kapcsán. Mutatott egy ravatalozót Vantaa-ban, amelyik szép példa arra, hogy a temetési szertartás környezetének nem feltétlenül kell
komornak lennie. Elgondolkodtató volt hallani
azt, hogy Finnországban szinte fél évszázad alatt
építették a templomok zömét. A fotókat látva,
illetve jó párat ismerve, mondhatom, hogy nem
is akármilyeneket! Meggyőződésem, hogy a világon megépült modern templomok tervezőire

Oiva Toikka Gastroschool homlokzat: Helsinki
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hatottak a finn példák. Nehéz felfogni, hogy mitől lett hirtelen annyi tehetséges építész ott, ahol
évszázadokon át szinte csak kis faházakat építettek. Talán a mostoha körülmények, a kiszolgáltatottság, a természeti környezet szeretete, az
egymásra utaltság tette őket kreatívabbá, a jó és
szép iránt fogékonyabbá, az értékeik iránt érzékenyebbé. Ők valahogy másként gondolkodnak,
mint mi. Ez jött át a hallottak és látottak alapján.
A vetítés során felidéződött bennem néhány régi
emlék: a hatalmas gránittömbbe „ültetett” sziklatemplom különös miliője Helsinkiben (építészek:
Timo és Tuomo Suomalainen), meg, ahogy a
Finlandia-talo elegáns lépcsőjén gondolatban
Aalto felkísért, vagy, ahogy a turkui Sibelius
Múzeumba belépve micsoda koncert – és térélmény fogadott (építész: Woldemar Baeckman).
Eszembe jutott az a tapiolai (a Helsinki melletti
Espoo lakó-városrésze) „lakótelepi” tömbház
lakása (építészek: Reima Pietilä és Raili Paatelainenová) is, amelyiknek nappalija vizuálisan egy
térré válik az erdővel, vagy az Otaniemiben (Espoo egyetemi városrésze) lévő Dipoli, az Aalto
Egyetem központi épülete (építészek: Reima és
Raili Pietilä), amelyiket a körülötte lévő hatalmas
sziklatömbökkel összeépítettek, vagy az annak
közelében Alvar Aalto különleges auditóriuma.
Ezek mind olyan épületek, amelyeket látni, és
bennük tartózkodni megnyugtató és különös
élmény. Mert mi is lenne a célja az építészetnek:
olyan életteret alkosson, ahol jól érzed magadat,
nem mellékesen legyen SZÉP. Ha még ezt az
építész egyszerű eszközökkel hozza létre, ráadásul harmonikusan beilleszkedik a környezetébe,
az már nagy valószínűséggel FINN. Azt hiszem,
sokáig elkísér ennek az előadásnak a hatása. Köszönet érte!
Az Építész Klub márciusi programján Mangliár
László Közép-Anglia és Andalúzia címmel tartott vetítettképes előadást. Erről következő
lapszámunkban számolunk be. Április 26-án
17 órától Puklerné Kovács Erika Kárpátaljai fatemplomok címmel építészeti időutazásairól
mesél és vetít.

T Ö R T É N T

Aalto váza üvegforma Jyväskylä

Szaunaház: Helsinki

A hallgatóság

Az előadó, Mátis Barna
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KŐSZEGI BORVIDÉK
– A SZŐLŐ JÖVÉSNEK KÖNYVE
St ampf Er vin

Egész Európában egyedülálló az a
több, mint 270 é ves köny v, melybe
Kőszegen minden é vben – 1740 óta –,
április hónap 24- én, S árkányölő
Szent György napján berajzolják a
legjobb kőszegi dűlők ből k iválogatott
szőlőhajtá soka t. Hagyománnyá
vált a bejegyzés, amely a szöveges
leírá s mellett rajzon is bemutatja a
vesszőket, rügyeket.

A könyv így kezdődik: „Ahogy eleink is jegyezték, úgy, mi is vezetjük ezt a könyvet.” – arra
utal, hogy valószínűleg korábbi nyilvántartott
évjáratok is lehettek már, melyek elkallódhattak, 1632-ből vannak írásos emlékek arról,
hogy a hegymesterek a tisztújításkor ”jövéseket” hoztak be a szőlőhegyről.
A hajtásokat legtöbbször a könyv szerint a
Meszes-völgy (Kalchgraber), a Király-völgy (König), a Kapaszkodó (Steiger), a Római-domb

Bejegyezték, hogy a hajtás a város melyik dombjáról származik
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(Römer), az Alsófigyelő (Wachtelsack), a Lócserélő (Roßtauscher), a Hideg-völgy (Eisgrubel)
és a Hosszú lövészárok (Langer Schützen-graben) dűlőkből hozták a hegymesterek.
A magisztrátusnak ünnepélyes keretek között
bemutatott szőlőhajtásokat a hegybíró nyújtotta át a polgármesternek, majd ő továbbadta azokat a festőművésznek, aki kezdetben
ceruzarajzokat készített, később színes, valósághű festményekkel gazdagította a könyv

lapjait. (Hozzáfűzte, hogy a hajtás a város melyik dombjáról származik, milyen szőlőfajtát
mutat be). Az évben további két alkalommal
– Szent Lőrinc-napon (augusztus 10-én), amikor a szőlőpásztorokat fogadták fel, valamint
Szent Orsolya-napon (október 21-én), amikor
Kőszeg városában megkezdődött a hivatalos
szüret – egészítették ki a termés mennyiségének és minőségének jellemzésével a feljegyzést. Ha a könyv tartalmát összeolvassuk

Április 24-én, augusztus 10-én és október 21-én írtak be
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a város egyéb jegyzékeivel, például az adóiratokkal, akkor jó áttekintést kaphatunk az éves
termésről, időjárásról, minőségről.
A bejegyzett szőlőfajtákat illetően a Szőlő Jövésnek Könyve valóságos kincsestár. A könyvből kiviláglik, hogy a fehér borok közül népszerű volt az olaszrizling, a furmint, a saszla és
a zöld muskotály, míg a vörös borok közül a
burgundi, a kékfrankos és a kövidinka.
A mai kor kőszegi borászának a könyv egy
olyan kortörténeti dokumentáció, mely egyik
alapja lehet a szőlőhegy megújításának, a

kőszegi termőhely alaposabb megismerésén
keresztül a kőszegi bor minőségi termesztésének.
A kőszegi borászok arra tesznek kísérletet,
hogy a lazább soproni termékleíráson belül
önálló, szigorú kőszegi termékleírást hozzanak létre, ezzel újradefiniálják a kőszegi terroirt (Wikipédia: „A terroir a francia terre, talaj
szóból eredeztethető. Amikor terroir-ról beszélünk, nem csak egyszerűen a talajról van
szó, hanem mindenről, ami azon a talajon
megtermett. Vagyis a történelem, a kultúra, a

É LÜ N K

táj, az emberek, a szőlő, az éghajlat és természetesen a talaj.”)
A termékleírás átgondolása során újra felkerülnek a térképre a Szőlő Jövésnek Könyvében
is megnevezésre kerülő történelmi dűlők magyar és német elnevezéssel. Szigorúbbak lesznek a szőlő – és bortermelés szabályai, szűkül
azoknak a fajtáknak a köre, amelyekből kőszegi bor készíthető. A könyv segít abban, hogy
a borászok a termőhelyre fókuszálva olyan
borokat készítsenek, amelyek erre, csak erre a
tájra jellemzőek!

Kőszegi dűlők térképe
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„KICSIT FURCSA VAGYOK,
DE EZ VAGYOK ÉN”
G ombás M ónik a

Kovács Gábor okl. építészmérnök,
igazságügyi szakértő és művész.
Szabadon alkot. Határok nélkül próbál
létezni, mások életét nem zavarva.
Szakrális helyet választ otthonául, ha
úgy hozza kedve, földbe vájt hobbitházat
épít, sámánbotot farag magának, saját
kezűleg készített, pedálos veloszipéddel
vagy éppen napelemmel hajtott
járgánnyal jár. „Kicsit furcsa vagyok,
de ez vagyok én.” – mondja magáról.

Az Őrségben született, talán épp ezért, ideje java
részét a természetben tölti, sokszor éjszakázik a
szabad ég alatt. Imádja a fát, azt megmunkálni.
A fa határozza meg, hogy mi készül belőle. Élő
fával sosem dolgozik, soha nem vágná ki, ölné
meg, belső késztetést érez, hogy együttlétezzen
vele, újat teremtsen belőle, de csakis akkor, ha
már halott. Rajong az íves formákért.
Több, különleges veloszipédet, napelemes autót alkotott

„Felhasználni a TERMÉSZET adottságait, s nem ki...”
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Készül a kandalló

P O R T R É

Számottevő energia-megtakarítás

A négy ősi elem - a tűz, a víz, a levegő és a föld –,
számára igencsak fontos, ahogy az is, hogy építményei szakrális vonalon épüljenek meg. Több éve
dolgozik saját lakóházán, Jákon. Úgy véli: „A mai
energiaérzékeny világban igenis egy építésznek
nem joga, de kötelessége felhasználni minden eszközt az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
Felhasználva a TERMÉSZET adottságait, s nem ki...”
Kovács Gábor a Weöres Sándor Színház Miért szép?
című sorozatának vendége volt néhány évvel ezelőtt, a róla készült kisfilm itt látható: https://www.
youtube.com/watch?v=DWFFNnqx0nk&t=401s
(Készítette: Kaczmarski Ágnes fotóművész és
Oroszy Csaba képzőművész.) Őszi számunkban
képes cikkel számolunk be a jáki házról, hiszen a
többéves munka megkoronázásaként nyár végére
elkészül a kert, így teljes pompájában lesz látható
Kovács Gábor egyik legkülönösebb munkája.
Esti fények a jáki házban

4-16-4 mm-es, hőszigetelt ablakok között télen-nyáron egyaránt
keringeti a + 12 C°-os levegőt

Készül a grillező, illetve bográcsos

Az építésznek nem joga, de kötelessége felhasználni minden eszközt az energiafogyasztás csökkentése érdekében
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BEJÁRÁS A HALADÁSBAN
G ombás M ónik a

A Vas Megyei Építész Kamara és a Vas Megyei Mérnöki Kamara tagjai vehettek részt
azon a stadionbejáráson januárban, amelyet a Haladás Sportkomplexum üzemeltetői
első alkalommal szerveztek a szakmának. Csaknem százötvenen hallhatták Dezső
Zsigmondnak, a létesítménycsoport statikus tervezőjének előadását, Horváth Gyula
Vladimir, a sportkomplexum villamosműszaki ellenőre az épületgépészetet érintő
adatokat osztotta meg a látogatókkal.

Gyepre lépés

Dezső Zsigmond előadása izgalmas, érdekes élmény volt

Csúcstechnika

Stadionbejárás nyugati mintára
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H Á Z U N K

TÁ J A

AZ ÚJ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI ELNÖK
Pintér G ábor
Falusi gyermekként dísznövénykertész szakmát tanulva végeztem a középiskolát, ahol
kiváló kertépítész tanárom hatására a táj- és
kertépítész irányt céloztam meg a továbbtanulásban. Friss diplomásként helyezkedtem el
a Prenornál, ahol aztán kerek 21 évet húztam
le kivitelezőként, tervezőként. A főállás mellett
vállalkozóként is vállaltam tervezési munkákat.
2015 óta főállású vállalkozóként folytattam
a tervezői életet, közben lassan, fokozatosan
beszippantott a tanítás. Egykori iskolámban
a Herman Ottó Szakgimnáziumban oktatom

a jövő parképítő technikusait. Közéleti tevékenységet a Szombathelyi Szépítő Egyesület
tagjaként folytatok, ahol a legutóbbi tisztújításkor megválasztottak az alelnöki posztra.
Tervezőként, civilként igyekszem a sok beton
és tégla között a zöld szakmát képviselni, remélem eredményesen. Ezt a törekvésemet
lapunk szerkesztőbizottsági elnökeként is szeretném érvényesíteni, mert tapasztalom, hogy
az építész kollégák nagyon nyitottak a kert, a
természet témájára, csak napi rutinjuk során
nincs idejük ismereteket szerezni.

VI. SAVARIA PARCUM
Március 29-én és 30-án kerül sor a VI. Savaria Parcum kertépítő versenyre, amely a Grazban megrendezendő Euroskills 2020., szakmák Európa-bajnokságának előválogatója is egyben.
Az esemény a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége, a Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara közreműködésével valósul meg.
Az immár hatodik alkalommal sorra kerülő verseny lehetőséget ad arra, hogy a parképítő -fenntartó technikus tanulók számot adhassanak gyakorlati tudásukról a nagyközönség előtt.
A kétfős csapatokban versenyző diákok az ott
kézhez kapott tervek alapján készítenek egy kertrészletet, amely támfalakból, térburkolatokból,
növényekből és gyepszőnyegből áll. A háromtagú

A verseny 2018-ban

Egy versenymunka az előző évben

szakmai zsűri jórészt az Euroskills követelményrendszere szerint, folyamatosan, mérésekkel, a
csapatmunka megfigyelésével és a végeredmény

értékelésével alakítja ki a sorrendet. Az elvégzett
munka értékelése és a díjátadó március 30-án a
Savaria Floriadae virágkötő versennyel együtt lesz.
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