Veranda

õserõ a hegytetõn
Sokan vágynak – kilépve a nagyvárosi élet nyüzsgésébõl és számtalan
stresszhelyzetet teremtõ légkörébõl – a Balaton-felvidék páratlanul egyedi
környezetébe, ahol nem ébresztõórára „kel fel a nap”, és nem a napi
tülekedésrõl, taposásról szólnak a mindennapok.

írta: Erdélyi Bálint Károly okl. építészmérnök
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A

z egész légkör, a hely
szelleme párhuzamba
állítható Nikos Kazantzakis Zorbájával, a
legyõzhetetlen õserõ
megtestesítõjével, az élni akarás
és élni tudás szimbólumával, ahol
a környezet szövevényes, vad és
zord világában a maga tiszta, manipulálatlan erkölcsi értékrendjével
kitûnik.
Ahogy egyre vadabbá válik a „külvilág”, a nagyvárosi légkör, úgy lesz
egyre vonzóbb e táj az értékorientált, gondolkodó emberek
számára.
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A hegyi menedéket építtetõ
házaspár még a telekválasztás
elõtt keresett fel minket – épp
a családi gyökereket kutatva a
környéken –, hogy együtt egy
tiszta, élhetõ környezetet találjunk
és teremtsünk meg közös erõvel.
Számtalan eladó telek található
a környéken, de a szigorú helyi
elõírások csak nagyon kevés
helyen és esetben engedik új
házak építését.
Az építõiparban jártas házaspár
tehát egy helyi ügyekben tájékozott tervezõmérnök segítségét
kérte már a kezdeti fázisban.
A tervezés, amikor egy szakmabelinek
kell tervezni, egyszerre könnyû és nehéz
is. Könnyû, mert könnyen megtaláljuk
a közös hangot, egy nyelvet beszélünk,
és nehéz is, mert belsõ teljesítési
vágyunkból kifolyólag minél
inkább szeretnénk bizonyítani szakmai rátermettségünket.
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A ház tervezése, a koncepció kialakítása viszonylag
gyorsan ment, mivel az építtetõk kész elképzeléssel
rendelkeztek, majd következett az egyeztetés a
szakhatóságokkal, akik segítõkészen támogatták,
hogy a helyi építészeti hagyományokba illeszkedõ,
klasszikus borházat, menedéket hozhassanak létre.

Veranda
A hagyományos, magastetõs
kialakítású ház a telek felsõ
sarkában található kõ támfal
mögött lett elhelyezve, ahonnan
a legszebb panoráma nyílik a
Balatonra. Az épület szinte minden
jelentõsebb helyisége a panoráma
felé van tájolva, így a nap bármely
szakában – mint egy örök és
változó fali festmény – díszíti a
helyiségeket.
A támfal szintjén, az alsó szinten került
elhelyezésre a hagyományos, téglaboltozatos pince
a kiszolgáló és gépészeti helyiségekkel, innen lehet
egy belsõ lépcsõn keresztül feljutni a földfelszín fölé,
ahol az egyszerre szeparálható és egybenyitható
étkezõ-nappali tér helyezkedik el. A szülõi háló
is ezen a szinten kapott helyet egy önálló fürdõgardrób blokkal kialakítva. Az összes helyiségnek
közvetlen kapcsolata van az épület körül gondosan
kialakított – részben növényekkel tarkított – terasszal.
Az épület déli oldalához, az étkezõhöz és konyhához
kapcsolódóan egy oszlopokon álló fedett terasz épült.
A tetõtérben a vendégszobák kerültek kialakításra,
ahová a gyerekek és a barátok tudnak elmenekülni
a zajos külvilágtól, ebbe az építtetõ és építész által
közösen megálmodott paradicsomba.
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A Balaton
szerelmesei
A bazaltlábazaton
ékeskedõ épület erõt
és szépséget sugároz
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Veranda
Mindig jólesõ érzés egy általunk tervezett és
elkészült házba építészként visszatérni, ahol az
házigazdával közösen tudjuk végigkóstolni az év
elsõ borait.
Nem mindennapi érzés, amikor az életet sugárzó
szõlõtövek fölött a nap a hegyek hátterében
eltûnik, és átadja helyét a túlpart sziporkázó
fényeinek.
Talán a szõlõtövek, a föld mineralitása,
a Balaton közelsége és az érintetlen, védett
táj együttesen teremti meg és tartja fent ezt a
páratlan õserõt.

A házat tervezte
:

Erdélyi+Partner Kft.
Erdélyi Balázs
és Erdélyi Bálint Károly
8300 Tapolca, Csobánc utca 5.
1025 Budapest, Törökvész út 59.C
Tel.: +36-70/314-1123 (HUN)
Tel./Fax: +36-87/415-100
balazs.erdelyi@ebbe.co.hu
www.ebbe.co.hu
facebook.com/erdelyiandpartner

Építõmesteri munkák:

Z-Szabó Bau Kft
Balatoneredics

Szabó Zoltán
8312 Balatonederics, Hegyalja u. 24.
Tel.: 06-30/216-3528
Fax: 06-87/466-175
e-mail: info@z-szabo-bau.hu
www.z-szabo-bau.hu
Tetõfedés: TONDACH® Hódfarkú
kerámia tetõcserép antik színben

tondach Magyarország Zrt
9300 Csorna, Cserépgyári út 1.
Tel.: 96/592-444
Tondach-infóvonal:
40/cserép 06-40/27-3737
E-mail: info@tondach.hu
www.tondach.hu
www.tondach.com

Villamos tervezés, kivitelezés, gyengeáram:

Gy-VIll Kft

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u.18 .
Gyécsek Tamás
06-30/9947-465
gyvillkft@gmail.com
Asztalos szerkezetek, nyílászárók:

Faáru-Bolt

Varga Sándor
8330 Sümeg, Petôfi u. 2.
Tel.: 06-83/655-393
Mobil: 06-30/416-3459
E-mail: info.faarubolt@gmail.com
www.vargafa.hu
Cserépkályha:

Monostori Péter

Lesenceistvánd
Tel.: 06-87/436-290
Mobil: 06-20/583-7867
monostori.kalyhas@gmail.com

v e r a n d a 28

