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Ákik bjzalmatlantlk a könn1űtzerkezetet
brjz'zkkal nemben' gyakran nondj ák
laajd néhánjl éa mtjlua' ha jól átfújt a
:zéJ, ba mlír dtjJedeznek a falak jól
megbánod' bogl nem a megnokotÍ módon
ápítkeztél, Wndéglátóink nára már túl
uannak a ,,kritikulnak'' mondott náháql
erÜendőn, de nenbogl a nél nem járta át
őket fűtémámltíjuk még mai árakon it
keuelebb, mint a beluároti' kbebb méretíí
lakátban uolt.
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A nádlrútorok forgalmazásával fog]alkozó báZigazda' amióta csak

könnyúsze|kezetes házban lakil. méÍg€s a tég1aépt]]etel.re' és nem

éúi a mrglar embereket, miért n€m haszná]ják ki a készháZ adta

e]őnyijket. A r€ndkívii] jó hószi8etelési tu1ajdonságok meüett

ugFnis a ház e]késziiléséhez mindössze három hónaP szükségel

tetett áz alapok lerakásától számít\'i a ku]csrakész be|€jezésig'

Mildemellelt az cgész építkezés á]att egy konténernyi szenét

$últ össz€'
\r€ndég]átónk nlég 1984'ben Kanadálran járva hatáÍozta el. ha

v'llaha épitkezni fog, a7t csakis könnÉs,erk€zetes technoló8iával

teszi- Az fune kai íö]dlés,€n járva ugyanis egy számára negnata"

rozó élrnénlben volt résrc:kanadai isnerőséhez érk€Zve láto|t e$,

lakóP'lrki' lakolat]an, sze|kezctkész háZát' s legnagyobb nregdób-

benésé|e az étület két héttel később, aZ elutazásakor már a beköI

töZéshez várta új ]ákóit'

A nreghatározó élmény el]enére tizeDöt év t€lÍ e| l vlsszalon

hatátlan döntésig. Az egyik nyáron festenj ke11ett voina x belvá

rosi 1akíst' 'ím a csa1ád|ő a tjkkasztó nrelegben' a be]városj fo|

gatagot megunva kijelente Lte: ő márP€dig nem fest' hanenr épÍt'



, , , , , | . , | , kezik és költözik. Ha ő ezt nen is gondo]
ta te1jesen komolyan' párja annál inkább'
és másüap megjelent az aktuális telethir'
detésekke].

A garázzsal e8yütt ]40 négyzetméteres,
egyszintes ház tervezéséné] a kivit€le,ő cé8
naximá]is rugalnassásgal vctte fi gye]€mbe
az építietők igényeit, akik kívű1ről ncm
a]Qrtak hivalkodó épületet' Mint nondják'
bent szer€tnékjól é.ezn] magukat, ezért az
egyszerű vonalak alka]m.lzását tartották
szenr e]őtt. Bsyik célként azt határozták
rrreg' hogy legyen egy olyan kózponti hely,
ahol a család €sténként €gyütltud lenni' Ezt
az i8ényt szol8á]ja ki ' tágas, kertre néző
nappali, ame]y ""gyben a7 étkezőnek is he
]y€t ad' s "amerikai nódra''' vele egy lé8tér
ben kapott helyet a konyha, amelynek va-
donatújbútoíajt á már tijbbszöI is enr1ege.
tett belvárosi 1akásból költöztették áL' igy a
konyhát méreteivel' beosztásáva] az új bú.
torokhoz szabták.

A közös részne]lé nemnagy, deminden.
képpen külón szobákat képzek el az akkor
még hátomtagú csa]ád. Azóia fe]nőtt fi k
e]hagyta a sziilői fészket, így a jól elküló
Dü|t, csen d€s, kertre DéZő há1ószoba mellett
aZ utcafronti részcn kapott helyet a vendég
szoba, és még maradt egy kuckó a lakbe'
rendező hölgy munkájához s7ükséges, var
rósarokkal kiegészült dolgozószobábo,'

Áz egykori kukoricás he1yén ma rende.
z€tt' barátságos kert gazdagírjá a7 otthoni
ak életét' A nagát ''vízi bo]ondnak'' va11ó
házigazda, aki korábban a Duna né]kill e].
képz€]ni sem tudta az é]etét, amióta kertes
lrázban lakik' nem ján a fo]yón' NyaÍanta
minden napját a nedencéb€n kezdi, és ott
is fcjczi be.

A könnyűszcrkczetes éPítke7ést esy
percre s€Irl bánta n€g a család' sőikörnye
z€tükból' akit csak leh€t' rábeszé]nek az
építkezésnek eÍre a gyors, kiszánítható és
praktikus módjára'
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