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TÁJRAJZ TÁJÉPÍTÉSZ BT.
táj- és kertépítész tervező iroda; 1061 Andrássy út 17.,  tel.: 322-5986

tagjai: Buella Mónika (1990-2006-ig a PAGONY Táj- és Kertépítész iroda tagja), Mike Anna

Magánkert; tervező: Buella Mónika, 
okl. táj- és kertépítész; kivitelező: Lyra 
Florae Kft. – Madácsi Gábor, Tarutin 
István, Buella Mónika

Amilyen picurka a kert, olyan keser-
vesen született meg a terv. A megren-
delő folyton változó, csapongó elkép-
zelései miatt elképesztő mennyiségű 
vázlat született. Képtelen volt a terve-

ző megértetni, hogy az alig több mint 
100 m2-re nem lehet belezsúfolni a 
megrendelő összes kedvenc növényét. 
A folytonos nézeteltérések miatt közös 
megegyezéssel télen szünetet tartot-
tunk, hogy ülepedjenek, érjenek az 
elképzelések. Tavasszal folytatódtak a 
csatározások, a kivitelezés közelgő idő-
pontja azonban csodákra képes. Meg-
született a terv! A tervező ragaszkodott 
ahhoz, hogy innentől kezdve semmi-
féle változtatásra nincs lehetőség, csak 
következetesen lehet valamit megépí-
teni. A tervezői határozottság azonban 
egyetlen ponton mégiscsak megren-
dült. Az a szép zöld gyep… Hány 
alkalommal hallgatta a tervező a kert-
tel már rendelkező megrendelőket, 
hogy mennyi baj van a gyeppel. Mert 
ugye az akkor szép, ha egységesen zöld 
és szépen nyírt. Hányszor kérdezték, 
hogy nincs-e vé letlenül lassan növő fű? 
És ezen a ponton támadott a megren-
delő. Ekkorra jutott eszébe, hogy ak-
kor venni kell egy fűnyírót, és persze 
a látványos íves szegélyeken pedig 

körömvágó ollóval kell kivégeznie a 
levághatatlan fűszálakat. NEM, nem 
és nem! Hajthatatlan volt, hiába pró-
bálta a tervező a gyep lélekharmoni-
záló hatását emlegetni, az ökológiai 
körforgásban betöltött szerepét ecse-
telni. A gyep végül elmaradt. A kertet 
végül mindketten szeretjük, a tervező 
is és a megrendelő is. És a legnehezebb, 
ha a ket tő egy és ugyanaz a személy.

PALLÉR – 2 Kft.  CSENGER
Középületek, családi házak tervezése, kivitelezése, műszaki ellenőrzése; tel.: 06-20-9280-456

Kétszemélyes tulajdonban lévő cé-
günket 1997-ben alapítottuk, hogy 
biztosítsa a lehetőséget családunk 
megélhetéséhez. Korábban a kedvező 
körülményeknek köszönhetően kez-
dő mérnökként részt vállalhattam a 
Makovecz Imre és társai által terve-
zett, Csengerben felépült középületek 
megvalósításában. E munkák révén 
társaimmal együtt óriási szakmai-
szellemi tőkére tettünk szert. 10 éves 
szakmai tapasztalatom bátorságot 

adott ahhoz, hogy saját lábon is meg-
próbáljunk megállni.

A pallér szó építőmestert jelent, 
ezért nevünkhöz híven az építőmes-
terséget a szakma több ágának gya-
korlásával tekintjük teljesnek. Elsőd-
legesen kisebb középületek generál-
ki vitelezésével és tervezésével foglal-
kozunk. Kivitelezői brigádunk a 
szer kezetépítésben jártas, a szakipari, 
épületgépészeti munkákat általában 
alvállalkozókkal végeztetjük. 

Folyamatosan fejlesztjük eszköz-
parkunkat és szakmai tudásunkat. 
Tá volra csak addig megyünk el dol-
gozni, ahonnét még minden nap haza 
lehet járni. Fontosnak tartjuk, hogy 
alkalmazottaink minden nap talál-
kozzanak családtagjaikkal és háztáji 
gazdaságukkal.

Megrendelőink többsége a térség-
ben működő önkormányzatok, de 
dolgoztunk már külföldi tulajdonban 
lévő és hazai cégeknek is. Rendszeres 
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megrendelőink között tudhatjuk a 
csengeri cipőgyártással foglalkozó 
cégeket és a Műemlékek Állami 
Gondnokságát is, akik épületfelújí tá-
sokkal szokták cégünket megbízni. 
Építettünk már iskolát, óvodát, iroda-
épületet, logisztikai központot, üzem-
csarnokot, templomot, orvosi ügye-
leti épületet. 

Makovecz Imrével és tervező kol-
lé gáival 1987-ben hozott össze a sors. 
Egyike vagyok azoknak, akiknek 
megadatott, hogy több organikus ház 
születésénél építésvezetőként bábás-
kodhatott. Azt idejében megtanította 
nekünk a mester, hogy ezek a házak 
nem építőanyagok halmazai. Ezek a 
házak születnek, mégpedig a gondo-
lat erejéből jönnek a világra. Persze 
kell hozzá tégla meg cement meg fa, 
és kell hozzá a melós, a gépek ereje és 
végül mindehhez pénz, de legfőképp 
gondolatok, a többi csak eszköz! Ami-
kor egy Makovecz-tervet veszek a 
ke zembe, megtanulom minden rész-
letét, „magamba szívom”, megemész-
tem. Ott folyik az ereimben és majd 
szétszakít, alig várom, hogy le üssem 
az első karót, hogy elkészüljön az alap, 
a fal és megkapja a ház a koronáját, a 
tetőt. Építésvezetőként az volt a dol-
gom, hogy tolmácsoljak, megtanít-
sam a kottát, vagyis a tervet, az iparo-
soknak, a zenekar tagjainak. Szakbar-
bár nem lehet jó építésvezető, a leg-
jobbat akkor lehet kihozni a melósból, 
ha foglalkozunk a lelkivilágával is, 
kibeszéljük a gondjait, aztán csak a 
feladatra koncentrálunk. 

Mivel nincs két egyforma csomó-
pont vagy pillér vagy tető, folyton 
gondolkodnunk kell. Egymás ötletei-
ből tanulva együtt lélegzünk a szüle-
tendő házzal, míg kinő a földből a 
csoda. Nem lehet sablonosan organi-
kus házat építeni, abba oda kell tenni 
magad, folyton jár az agyad és ettől 
érzed, hogy ember vagy. Mind eköz-

ben sikerélményünk lesz, egyre job-
ban bízunk magunkban és egymás-
ban. Hitem szerint csak a csapatban 
végzett munkának lehet jó eredmé-
nye. A megrendelőnek, a tervezőnek, 
a kivitelezőnek egy nyelvet kell be-
szélnie, s rendelkezniük kell kompro-
misszumra való hajlandósággal. A jó 
építészet nem lehet öncélú, a szerves 
építészet nem is az. A megépített há-
zak kommunikálnak velünk, azaz 
szellemük van. 

A csengeri általános iskola vagy 
az étkezde kötetlen formái – a gondo-
latok szabad áramlására emlékeztet-
nek. A csengeri házasságkötő terem-
ben azt érzed, az valami rendkívüli 
esemény színhelye, a görög templom 
fából készített csegelyes gömbkupo-
lája lenyűgöző, nem akárhol, hanem 
az Isten házában vagyunk. (képek)

A Kós Károly Egyesülés tervezői 
mesterien alkalmazzák az építészet 
eszközeit (tömegképzés, térkapcsola-
tok, formák, anyaghasználat, a fények 
játéka), jó ehhez a csapathoz tartozni. 
Építés közben mi, iparosok is átéljük 
az alkotás örömét. Látnotok kellene, 
egy óvoda vagy iskola átadásán hogy 

csillog a gyermekek szeme, hogy egy 
idősek otthona átadásán vagy egy 
templomba lépve mekkora élménnyel 
telítődnek az emberek. A jó építészet: 
tehetség, mesterségbeli tudás, elhiva-
tottság, az emberek és hagyománya-
ik ismerete, és végül felelősség a jövő-
ért. Az elmélet és a gyakorlat folytonos 
egymásba épülése, termékeny küzdel-
me. Így kerek a világ, nem fekete és 
fehér, hanem nagyon sok színű, ezért 
becsüljük egymást.

Farkas Miklós
a PALLÉR 2 Kft. ügyvezetője


