Finom f szerezés
Családi ház Balatonszepezden
A Balaton-felvidéket

járva gyakran látunk ökörvérszínû

permi homokkõbõl való kerítésfalakat, lábazatokat.

Õsi

helyi alapanyag ez, s mivel már nem bányásszák, akinek
szeme, ízlése van hozzá, óvja, ha éppen szükséges és
lehetõség adódik, begyûjti, újrahasznosítja, amit lehet
belõle.
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Így aztán megakad a tekíntet a többgenerációs, Paládi-Kovács Ádám tervezte családi
ház kõkerítésén, kapu- és tároló építményén.
Azért is, mert ennek a vörös homokkõnek
a szépsége tükrözi, hagyományszeretõ tulajdonosok portáján járunk, ám erõs, hófehér
geometriájú lezárásuk, amely egyúttal a terepviszonyok változásait is pompásan leköveti, jelzi, hogy nem dogmatikus, múltba
tekintõ, hanem modern, a régit és újat összehangolni kívánó megrendelõkkel mûködött
együtt a tervezõ.
A megérkezés helyszíne egyúttal esztétikai bevezetõje is annak a konzekvens módon
végigvitt építészeti programnak, ami a kapun
belül feltárul. A két, egymáshoz L-alakban
csatlakozó épületszárnyból álló ház plusz
szinttel megépített tömbjébõl nyílik a fõbejárat. Még ha tágas, emeleti terasz váltakozik ritmikusan képzett réshomlokzattal,
mégis diszkrét, „utcai arca” ez az épületnek,
közelében csupán egy lebegõ tetõvel fedett

A nyári konyha felõl pillantva tárulnak fel a részleteiben kidolgozott, energetikailag is jó, határozott vonalakkal megrajzolt épület (a végigfutó fehér övpárkány,
helyenként a tetõpárkány esetében szó szerint is) építészeti és táji kapcsolatai
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Az utca felõl érkezõ számára már a bejáratnál egyértelmû: igényes, a környéket, annak építészeti kultúráját és természeti táját egyaránt szeretõ család lakik itt

A nappali-étkezõ tere, egyedi és design bútorokkal, ahol kell, rejtett/beépített funkciókkal.
És az elmaradhatatlan kedvenccel, az almazöld színnel

Az üde hangulatú nappali rész és a terasz jó idõben egybenyitható,
az emeleti, fiúlakrészbe a bal oldalról nyíló térrészbõl lehet feljutni

autóbeállót láthatunk. A valódi kitárulkozás
– a földszinti nappali-étkezõbõl kilépve, akár
kívül, megkerülve az épületet –, az L-alak által
közrefogott kerti oldalon, a csatlakozó földszintes épületszárny ölelésében történik meg.
Különös hangulatú ez a ház: a bejárati,
zártabb struktúrájú szakasz, mintha szorosabban a településhez tartozó, „városias”
atmoszférájú lenne. Míg a kerti oldal a nyári
konyhával, levegõs szerkezeteivel, tornácos
házakat idézõ földszintes lakótömbjével, valamint a dús vegetációval, köztük a gondosan
megõrzött fákkal, s egykor e telken állt ház
megmaradt pincéjének levendulával beültetett
dombjával erõsebben kötõdik a természeti tájhoz. E kettõsség a funkcióban is tetten érhetõ.
A két épületrész csuklópontja összeköt, de
egyben határt is szab: a „városi” oldal földszintéjére a társasági zóna került, felette
ugyan a gyerekek lakrésze, de oda e zónától
külön is megközelíthetõ lépcsõházon keresztül
juthatunk fel. A „kerti” oldalon viszont privát
hálót és a szaunával kialakított fürdõt helyezték el. Ám az egységesen kezelt, következetesen alkalmazott színek, anyagi minõség
a belsõépítészetben, a permi homokkõvel harmonizáló környéki bontott tégla alkalmazása
az átszellõztetett homlokzatokon és más építészeti tagozatokon kiegyensúlyozza, koherensé teszi az épületet.
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