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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. évek óta üzemeltet 
nyári frissítőpontokat Pécs közterein, a hőség 
enyhítésében központi szerepet játszanak cé-
günk saját készítésű, vízpárával hűsítő permetkapui. Miután a kánikulai 
időszakok egyre gyakoribbá és hosszabbá váltak, a hőségriadók alatt 
alkalmilag kihelyezett, tűzcsapról működő, sérülékeny mobil kapuk al-
kalmazása egyre kevésbé volt gazdaságos. 

Megújítva a kapuk kialakítását, gyakorlatát, idén nyáron társasá-
gunk a vízihálózatra, fix eszközöket állított fel három pécsi városrészben 

– a hajlított acélcsövekből formázott, egyedi szerkezetek egész nyáron 
felüdülést kínálnak, modern szoborként Pécs legforgalmasabb tereit, 
köztük a város főterét díszítik.

A jövő szakemberei tervezték
A népszerű hűsítő szolgáltatást társaságunk pécsi egyetemisták bevo-
násával szabta a város arculatához. A cél az volt, hogy a szerkezet alap-
funkcióján túl látványelemként is szolgáljon. Így a TETTYE FORRÁSHÁZ a 
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával együttműködve 
tervezői pályázatot, többnapos műhelymunka-sorozatot szervezett, ame-
lyen – az üzemeltetői tapasztalat alapján, a korábbi szerkezet erősségeit, 
hiányosságait figyelembe véve – a hallgatók a fantáziájukat szabadon en-
gedve innovatív, fenntartható, stabil kapukat terveztek. 

A workshopon formabontó megoldások születtek: volt, aki szobrot 
tervezett, akadt, aki városi bútorrendszerként álmodta meg a kaput. A 
Pécs város főépítésze bevonásával győztesnek választott pályaművet 
megvalósítottuk, a terv alapján gyártattuk le a kapukat.

A projekt azért volt különösen érdekes, mert két világ, a nyers műszaki 
tudás és az esztétikum találkozott össze benne: a gépészet, vagyis a szer-
kezetek működése és az ipari formatervezés, azaz annak megoldása, hogy 
a szolgáltatás miként jelenik meg a városi térben, és hogyan válik hasz-
nálhatóvá a lakosok számára. Üzemfenntartó gépész, épületgépész, ipari 
termék- és formatervező szakirányos hallgatók dolgoztak együtt, hogy a 
szükséges speciális tudás összefogásával mind szerkezeti, mind hidrauli-
kai, mind esztétikai szempontból átgondolt termék szülessen.

A formabontó, ugyanakkor kellően semleges formatervű kapu jól il-
leszkedik a város sokféle, eltérő tereinek képébe; alapsémája a mediter-
rán jellegre épül. A kapu több, ívesre hajlított rozsdamentes acélcsőből 
veszi fel az alakját, izgalmas térélményt nyújtva a szemlélőinek, hiszen 
körbejárva más és más látható az egyszerűnek tűnő vázban: oldalról 
csepp alakot vesz fel, felülről hullámvonalat idéz, a kupolás forma pedig 
Pécs török dzsámijának kontúrjaira rímel. Oldalsó díszítése, a függőle-
ges vezetékszakaszra került lemezvonal a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. logó-
jának motívumát rajzolja ki.

DIZÁjNOS fELfRISSüLéS: 
Új gENERÁCIóS KÖZTéRI 
PERMETKAPuK PéCSEN

Pécsi egyetemisták bevonásával újította meg közkedvelt, 
hőségben vízpermettel frissítő permetkapuit a TETTYE 
FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs vízszolgáltatója a város 
egyetemével együttműködve tervezői pályázaton keresett 
olyan megoldást a köztéri eszközök új generációjára, 
amely időtálló, fenntartható, és tükrözi a város jellegét.

Példaértékű együttműködés az egyetemmel

Olyan típusú együttműködésnek lehettünk részesei, ami összhangban van a fel-

sőoktatás felé megnyilvánuló elvárásokkal és a termelői szféra gyakorlati igénye-

ivel egyaránt. Egy valós problémából adódó feladat elvégzésébe a megoldásra 

hivatott szolgáltató még tanulmányaikat végző diákokat vont be. A hallgatók 

– túllépve az elméleti, gyakorlati tanórák keretein – kipróbálhatták magukat egy 

fajsúlyos városi projektben, a nyertes csapatot nagyban motiválta, hogy művük 

egyszer Pécs főterén állhat.

A projekt eredményességét segítette, hogy a különböző szakterületek miatt 

több szempontú megközelítésben folyt a kreatív munka. A workshop fontos tanul-

sága volt az együttműködés megtanulása, az eltérő szemszögű megközelítésből 

eredő nehézségek áthidalása, a dizájn és a megvalósíthatóság összehangolása. 

Felsőoktatási intézményként nagyra értékeljük ipari partnereink bizalmát, hitét 

hallgatóinkban, a karunkon folyó oktatási munka eredményességében. Az ilyen 

típusú kooperáció már a jelenben is pozitívan hat, de talán még fontosabb ho-

zadéka, hogy fokozza a hallgatók érdeklődését a szakmai kérdések iránt, erősíti 

a felsőoktatás és a szakmagyakorlók kapcsolatát, a tanároknak visszacsatolást 

jelent az oktatás naprakészségének fejlesztésében, segítséget a gyakorlatiasság 

növelésében, a piaci szereplők pedig haszonélvezői lehetnek az innovatív, előre-

mutató gondolkodásnak.
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