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Megcsodáltuk

új otthonát

Détár 
Enikő 

Budakeszi központjához közel, mégis egy 
csendes utcában, kitartó keresgélés után 
talált rá Enikő a csodás panorámájú 
telekre. Innen rálátni a János-hegyi 
kilátóra, körbenézve lankák, domboldalak, 
kisebb fenyvesek, no és a nyugalomról, 
madárcsicsergésről még szót sem ejtettünk.   

írta: Ludvig Erika   fotó: fruitLinE

Ha ismét építkeznék, 
szintén a könnyû-
szerkezetet 
választanám"
"
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Betoppantunk… és azonnal 
egy kellemes, otthonos 
miliőben találtuk magunkat. 
Itt-ott antik bútorok a 
vintage hangulatával és a 

fehér dominanciájával... Elsőre 
megakadt a szemünk a különleges 
zongorán, amelyről máris meséli a 
háziasszony, hogy még az 1800-
as évek végéről való, és kiderül, 
a lányáé, Eszteré. Szertenézünk 
a nappaliban, nagy ablakok 

mindenfelé, csodálatos a panoráma, és egyenes a kijárás a nemrégiben 
elkészült fateraszra. Parádés ötlettel, egy légtérben, mégis egy kis 
beugróban helyezték el párjával, Péterrel a konyhát, ahonnan szintén 
nyílik ajtó az említett teraszra. A konyhának azon az oldalán pedig, ahol 
nem engedélyezték az ablakot, ügyes megoldással üvegtéglákat rakatott a 
Déryné-díjas színésznő, még több fényt engedve ebbe a fontos helyiségbe.  
Tégla vagy könnyűszerkezeT? Először azt kellett eldönteniük, téglából 
építkezzenek vagy könnyűszerkezettel? Enikő szeretett volna mihamarabb 
költözni, ezért kapóra jött, amikor Sasvári Sándor, aki maga is immár 20 
esztendeje könnyűszerkezetes házban lakik, ajánlotta a remek csapatként, 
gyorsan dolgozó kivitelezőket. Hogy jól választottak-e? „Igen, minden 
tekintetben! Azt gondolom, ha fogok még építkezni, hasonlóan döntök."

A kivitelezők  gyorsan és profin felépítették, Enikő pedig eleganciába bújtatta, és otthonná csinosította
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Enikő tanácsai

A háziasszony bevallja, párjával, Péterrel 
nagyon sokat tervezgettek. – Mindig 
úgy kezdtük a beszélgetéseinket, hogy  
azt tudtuk, a 16 éves fiam, Zsebi 
szobáját a földszintre kell tenni, 
hisz neki fontos, hogy a kutyájához 
akár ki is tudjon mászni az ablakon… 
Szempont volt az is, hogy a tetőteret 
be tudjuk építeni. A háló melletti két 
szobát viszonylag kisebbre terveztük, 
azért, hogy Péternek is lehessen egy 
dolgozója alvógalériával, a már felnőtt 
lányomnak, Giginek pedig szintén 
legyen egy kisebb szobája – hogyha 
hazajön, érezhesse, itthon van.”  

A házigazdák számára lényeges volt, 
hogy a fűtés is szeparálható legyen 
szobánként, hiszen van, hogy csak 
hárman lakják a házat, van, hogy Pé-
ter lányaival és Gigivel többen. A villany-
fűtésre voksoltak, a gáz kiépítését 
nem is szorgalmazták. A földszinten 
és a fürdőkben padlófűtés melegíti a 
talpakat, az emeletre villanyradiátorok 
kerültek. Az álmok között azért 
megbújik egy fatüzelésű kandalló is. 
Enikőék azt szeretnék, hogy a ház 
legyen értük, és             ne fordítva... 

A tervezés, építkezés előtt állók-
nak azt tanácsolom, próbálják 
beleképzelni magukat, hogyan 
élnek, és az életvitelüket mi szol-
gálná leginkább. Aki hozzám ha-
sonlóan türelmetlen, és szeretné, 
hogy hamar beköltözhessen, 
annak mindenképpen javaslom 
gyors könnyűszerkezetes 
építkezést. Otthonunk nagyon 
könnyen felfűthető, és így, 
hogy szeparálható a fűtés, 
energiatakarékos is. Talán egy 
pici kamra hiányzik még nekem. 

Vissza a kezdetekhez! 

Fontos szempontok

– Az építkezés alatt nagyon megszeret-
tük Gyuláékat. Jó volt látni, ahogy össze-
hangoltan dolgoztak, profin, kedvesen. 
Gyorsan elkészült a ház, szeretettel és 
hálával gondolok rájuk. Attól kezdve, 
hogy megláttam a telket, majd be-
blöfföltem és lefoglalóztam, 14 hónap 
telt el a beköltözésig!

"

"
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A nappalit szeretem 
talán leginkább, a fehér 
fagerendáival. Ez volt az 

álmom. De a hálószobában 
levő látszó fagerendák is 

nagy kedvenceim. Szeretem 
a klasszikusabb, „lányos” 
fürdőszobát is a káddal, 

ablakával. Nagyon szeretem, 
hogy a legtöbb helyen fehérek 

a falak. Kezdettől fogva tudtam, 
hogy szeretnék sok fehéret, 
számomra ez az újrakezdés 

színe.

"

"
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Egy meredek telken, kicsit szűkös helyen kellett megoldanunk az épít-
kezést, de ezt a kihívást áthidalta, hogy a megrendelőink nagyon ked-
vesek, együttműködőek, végig nagyon korrektek voltak. A telken állt 
egy bontandó, öreg ház, aminek az alapját felhasználtuk az új épí-
téséhez, körbeépítettük azt. Enikőék határozott elképzelésekkel 
érkeztek hozzánk, azok alapján terveztük meg számukra az épüle-
tet. Éppen a tél beállta előtt szerződtünk, az időjárásra érzékeny 
munkákat a fagyos időben kellett végeznünk, de június végére 
sikerült átadnunk kulcsrakészen a házat.                      (Horváth Gyula) 

Így látta a kivitelező: 

TAKSONY H-BEK Kft.
Iroda: 1203 Budapest, 

Helsinki út 3. fszt. 15. (elõzetes 
telefonos bejelentkezés szükséges)

Tel.: 30/444-1590
E-mail: info@konnyu-szerkezet.hu

taksonyhbek@gmail.com
www.konnyu-szerkezet.hu
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 házat kivitelezte:


