
JOHANN SEBASTIAN BACH AZT ÍRTA: AZ ORGONA EGY KÖNNYÛ HANG-

SZER, A MEGFELELÔ BILLENTYÛT A MEGFELELÔ IDÔBEN KELL LE-

NYOMNI, ÉS A HANGSZER MAGÁTÓL JÁTSZIK. A ZENESZERZÔ UTÁN

SZABADON: A KERTTERVEZÉS EGY NAGYON EGYSZERÛ FOLYAMAT, 

A MEGFELELÔ NÖVÉNYT A MEGFELELÔ HELYRE KELL ÜLTETNI, ÉS

MÁRIS KÉSZ AZ ÁLOMKERT.

Bár a kerttervezés képlete egyszerûnek
tûnik, mégis sokan úgy gondolják, hogy
egy álomkert csak tôlünk nyugatabbra va-
lósítható meg, ahol a kertkultúrának nagy
hagyományai vannak, pedig az osztályon
felüli minôség és esztétika ma már hazánk-
ban is elérhetô.

Ahogy egy szimfonikus zenekar karmes-
tere harmonikus egységbe tereli a külön-
bözô hangszereket megszólaltató profi ze-
nészek egyéni játékát, úgy kell a kert szel-
lemi megalkotójának összeválogatnia, el-
rendeznie a kert elemeit, a növényágyakba
kerülô, egymással harmonizáló fajtákat.Szöveg: Tuba Péter (Tubakert Kft.), Szabó Levente (Virágoskert-Építés Kft.)

SZAKCIKK

A képeken látható kert stílusa a központi
területeken egyértelmûen igazodik a csalá-
di ház mediterrán jellegéhez, szépen kie-
melve a tetôcserép és a kôvel burkolt hom-
lokzatok hangulatát.

A több telek egyesítésébôl létrejött, ere-
detileg enyhe lejtésû terület a megrendelô
igényei szerint különbözô funkcionális te-
rekre oszlik.

Az erdôvel határolt déli oldalon tucatnyi
idôs nyárfa, az északi részen pedig számos
koros duglászfenyô fogja közre a kertet.

A nyugati sarok optikailag némileg elkü-
lönül  a kert többi részétôl: itt bújnak meg a

gyümölcsöskert fái, alattuk bogyós gyü-
mölcsû bokrokkal, a játszórész (röplabda-
pálya, trambulin) és a kerti tároló. 

A nappali elôtti keskeny terasztól oldalra,
a duglászfenyôk felé induló járdától jobbra
néhány tipegôn keresztül  közelíthetô meg
a két gyermek játszótere, amely a konyhá-
ból is jól szemmel tartható. A 25 m2-es ön-
töttgumi-burkolaton balesetmentesen, biz-
tonságosan lehet használni a kerti hintát, a
csúszdát és a fatornyot.

A járdán továbbhaladva egy sziklákkal és
növényekkel borított rézsûben vezet fel a
lépcsô egy 500 m2-es focipályához. 

A KERTTERVEZÉS FONTOSSÁGA
Tehetség + tudás + tapasztalat = álomkert
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A fenyôk alatti dimbes-dombos gyepet
tarka évelô- és cserjeágyások szegélyezik.

A nappaliból kitekintve egy 40 m2-es szik-
lahasadéktó szûrt kristálytiszta vizét szem-
lélhetjük, amely lágy csobogással két átfúrt
terméskövön felbugyogva jut vissza a tóba.

A víz felett, a nappali tengelyében egy
trópusifa-hídon átkelve török travertin már-
ványburkolaton jutunk a kert központi ele-
mét alkotó szaletlihez, amelynek anyagai
megegyeznek az épületnél használtakkal.

A toszkán táj hangulatát idézô, két oldal-
ról oszlopos ciprusokkal kísért hosszú jár-
da négy pici dombot szel át. 

A fûvel, növényekkel és sziklákkal borított
dombok olyan hatást keltenek, mintha utó-
lag vágták volna át ôket.

A focipálya alatt a mediterrán sziklakert-
ben, balra a fürdôtóban, távolabb pedig a
30 méteres nyárfák alatt évelôágyásokban
gyönyörködhetünk. 

A kôoszlopokon álló tetô alatt nyári kony-
ha, étkezô, lounge, fedett tároló és egy WC
kapott helyet. A komplex nyári életteret há-
rom oldalról a 300 m2-es fürdôtó határolja,
amelynek vízszintje 12 centiméterrel van
mélyebben a burkolatok szintjétôl. Az épü-
let olyan hatású, mintha a vizen úszna.

A szaletli 28 m2-es trópusifa-burkolatú
napozóterasza, a meleg vizes zuhanyozó
és hatszemélyes masszázsmedence to-
vább növelik a komfortot. A fürdôtó 14 x 7
méteres, 180 centiméter mély részében ké-
nyelmesen lehet úszni. A szigetrôl, vagy a
bátrabbak akár a vízesés szikláiról fejest is
ugorhatnak.

A vizet este több lámpa világítja át külön-
leges hangulatot árasztva.

A szigetre a járdáról és a szaletli felôl is a
vízbe rakott terméskô tipegôkön lehet be-
jutni, amelyek a kisgyerekeknek kialakított
sekélyebb pancsolórészt is lehatárolják.

A meder fóliaszigetelését szárazon rakott
kôtámfal és zúzott zeolitréteg takarja.

A kert közepét lezáró két méter magas
sziklafalról többágú vízesés zúdul le. Ezt a
forrástavon és a 30 méteren kanyargó pa-
takon, kisebb zuhogókon keresztül – a tó
vizét forgatva – két energiatakarékos, sza-
bályozható szivattyú táplálja.

A tiszta, vegyszermentes vizrôl az oldal-
só pihenôterasz alatti aknában elhelyezett
szûrôberendezések gondoskodnak.

A felületi szennyezôdéseket két szkim-
mer (fölözô) szívja el és juttatja a szûrôdo-
bozokba.

A támfal mögötti sziklás fennsíkot ketté-
szelô patak mellett nagyméretû sziklákból
tûzrakó helyet létesítettek a szalonnasü-
tés kedvelôinek.

Az egész kertben nagy hangsúlyt kapott
a hangulatvilágítás. A zöld oázis este egy
teljesen új arcával ajándékozza meg a
szemlélôt.

Az álomkert létrehozásához a hozzáértô
tervezônek nincs nehéz dolga, hiszen ere-
dendôen minden növény szép, csupán a
megrendelôvel egyeztetett koncepció alap-
ján, a megfelelô módon, a megfelelô helyre
kell kerülnie a növényeknek...
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