

kertem, virágom

a mi otthonunk

für d õ t ó m á sk épp
Legbelül

mindannyiunkban ott él a harmónia utáni vágy.

Szere-

tünk szépen ötözködni, házunkat esztétikusan berendezni, és egyre
többünkben fogalmazódik meg az igény, hogy kertünk is méltó
folytatása legyen otthonunknak.

A hely, ahol nap mint nap meg-

mártózhatunk a természet szépségében, elbújhatunk a világ elõl, és
meghitt perceket tölthetünk szeretteinkkel.

Ma még kevesen gondol-

ják, hogy mennyi élményt nyújthat egy igazán szépen megépített
fürdõtó, amely optimálisan egyesíti a medence és a kerti tó elõnyeit.

w w w.tubaker t.hu

Régi megbízóim kerestek meg azzal az igényükkel, hogy tervezzem
meg új családi házuk kertjét. Az elsô egyeztetésen eldöntöttük
a ház elhelyezkedését a telken, hogy ideális tereket teremthessünk.
Az elôzô kertjükben kialakított kerti tó és vízesés a mindennapjaik
részévé vált, így kérdés sem volt, hogy az új életterükben is fôszerepet szánnak a víznek. A ház tervezésével párhuzamosan, egyeztetések sorozatán keresztül kristályosodtak ki a kertkoncepció végleges irányvonalai, amelyekben ötvözôdnek a megrendelôi igények,
az innovatív mûszaki technológiák és az esztétika. A részletek kidolgozásánál, a megrendelô bizalmát élvezve, szabad kezet kaptam.

Az „L” alakú ház méreteibõl adódóan itt nagyobb vízfelülettel számolhattunk, mint a régi háznál. A nagyobb
méretbõl egyenesen kövekezett a „mi lenne, ha úszhatnánk is benne” igény. Így jutottunk el a fürdõtó
gondolatához. A telek funkcionálisan és területileg is két
részre szakadt: egy, a ház és a kerítés által határolt, zártabb, intimebb „belsõ” kertrészre, és egy nagy, jórészt
gyeppel borított részre. Itt kapott helyet a szalonnasütõ
és egy háromautós vendégparkoló, amely az oldalsó
tolókapun keresztül közelíthetõ meg.



a mi otthonunk
A vízfelületet teljesen a ház belsõ oldalán végigfutó terasz
közelébe hoztuk. Az északi szárnyban található a háló és a
szauna. A szauna bejáratával szemben egy közel hat négyzetméteres teraszról lehet a vízbe csobbanni, ez különösen
télen lesz bizsergetõ érzés. A nappali északra nézõ üveg-

falán és a konyhaajtóból egész évben szép látványt nyújt a
ház végével egy vonalban, a vízbe félszigetszerûen benyúló
vízesés, amelynek vízhozama távirányítóval fokozatmentesen
állítható. A tómederbõl kitermelt földbõl a kerítés és a tó
között kellemes dombot alakítottunk ki, hátteret adva a tónak,

és természetesnek ható szintkülönbséget adva a vízeséshez.
A felesleges földet a hátsó terület feltöltéséhez használtuk.
A fedett teraszról a nyugati oldalon terméskõ tipegõkön elindulva, egy két és fél méteres tengerparti fenyõ (Pinus parviflora)
bonsait megkerülve jutunk a vízesés forrásához.

A kerítésen belül 3,5 méteres Leyland ciprus
sövény zárja ki az utca felõli tekinteteket. A víz
több úton csordogál a sziklanyelv oldalain. A félsziget csúcsán lévõ 4,5 tonnás szikláról a bátrabbak
fejest is ugorhatnak a vízbe. A sziklakert és a
vízesés mintegy 40 tonnányi szürkéskék agyagpala szikláit az Alpokból hoztuk, egyedileg válogatva. A fürdõtó úszó részének leghosszabb mérete
13 méter, legkeskenyebb részénél 2,6 méter széles,
legszélesebb részénél 5 méter, mélysége pedig
1,4 méter.
A tó oldalfalain szárazon rakott kõtámfal takarja
el esztétikusan a fóliát. A domb tetejérõl terméskõlépcsõkön és tipegõkön jutunk el a tavat lezáró
12 négyzetméteres napozóteraszhoz. A terasz burkolata fa és mûanyag kompozit keveréke, így nem
reped, és nem kell évrõl évre kezelni, ellentétben
a trópusi fával. A terasz közelében kialakítottunk
egy 30-40 centiméter mély, pancsolásra alkalmas
6-8 négyzetméteres részt is, amit a vendég kisgyerekek is élvezhetnek.
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A háziasszony kérésére a kertet lágyan átlengi egy kis Távol-keleti
hangulat. A növények kiválasztásánál ez és a ház modern, nemeskõ
burkolata voltak a fõ szempontok. Az egyedileg gyártott, a kert stílusába jól illeszkedõ kerti lámpák elsõdlegesen funkcionális világítást adnak
a kertben való közlekedéshez. A tóban és a vízesésben elhelyezett
lámpák exkluzív fényt adnak akár egy kellemes éjszakai fürdõzéshez is.
Itt is elmondható a régi igazság: A kevesebb néha több.
Mivel sem a méretek, sem az esztétikai koncepció nem tette lehetõvé
a víztisztaságért nagymértékben felelõs sekély vízi növényekkel borított zónák megfelelõ mennyiségû kialakítását, ezért a német Oase cég
speciálisan fürdõtavakhoz kifejlesztett szûrõrendszerét
építettük be a tóba. Ezt indokolta még, hogy a technológiából adódóan
stabilan biztosítható a legjobb vízminõség, a speciális vízáramoltatás
miatt a sekély, növényekkel beültetett zónákban nincs üledékképzõdés,
és kevesebb növénynek kevesebb a hulladéka is, ami kevesebb karbantartási munkát igényel. A szûrõrendszer segít kialakítani a tó biológiai
egyensúlyát, és a legmelegebb nyári napokon is garantálja a kristálytiszta vizet, mindezt teljesen vegyszermentesen.
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Tuba Péter, Tubakert
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Tizenkétévesen nem is gondolhattam arra, hogy a patakpartról
hozott, az udvarunkon földbe szurkált gyékényekbõl álló „bambuszerdõvel” kezdem pályafutásomat. A bambuszerdõbõl tíz év
szakirányú tanulás után az immár tizenkét éve sikeresen mûködõ
Tubakert „nõtt ki”.
Vallom, hogy nincs két egyforma kert, ahogy két egyforma
ember sem létezik. Az egyedi igények, a változó körülmények mindig új kihívást és lehetõséget kínálnak. Furcsa, bizalmas szolgálat ez. Valami olyat adni magamból, ami valójában a megbízóról szól. Folyamatosan változó „életet” létrehozni valakinek, valamit megálmodni, megépíteni és ami néha
a legnehezebb: útjára engedni.
A harmóniához és prémium minôséghez rengeteg szempontot
kell összhangba hozni. Mint ahogy egy szép ruhának a méretes
szabóságról, úgy kell illenie gazdájához a szépen megtervezett és
megépített kertnek. Az én szolgálatom ebben: jó szabónak lenni,
a kertépítés „méretes szabóságán”.
Szöveg és fotó: Tuba Péter



