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Ház a kertben
Milyen az, amikor az építész magának épít házat?
Izgalmas, kihagyhatatlan, tanulságos munka, egy véget nem érô tervezés kezdete. 2011-ben határoztuk el, hogy belefogunk.
Találtunk egy öreg kis házat Vácon, egy ôsvadonná váló kertben. A tervezés és a megvalósítás is családon belül készült 
a kômûves édesapa vezetésével. A területen lévô anyagok nagy részét újrahasznosítottuk. A kis ház nagyméretű bontott
tégláiból készültek az új épületrészek homlokzatai, a kapubejáró, a kerti utak, a téglakályha, a bontott faanyagokból pedig
kerti lépcsôk. Az épület megfelelően hőszigetelt, minden helyiségben padlófűtés van, amit egy levegô-víz hôszivattyú
üzemeltet. A gáz nincs bevezetve. A ház nincs kész. Folyamatos tervezés és kivitelezés alatt áll. Tervezgetjük a részleteket.
Van rá idônk, de azért jó lenne, ha kész lenne... Egyszer.

House in the garden
What is it like to build your own house as an architect? It is exciting, highly educational, but above all, also the beginning 
of never-ending planning. We embarked upon our adventure in 2011. We found a small old house in Vác with a garden 
completely taken over by shrubbery. The planning and the building was all executed by our family under the leadership of the
master mason father. We have recycled most of the materials that we came upon on the building site. We used the old bricks
for the elevations, the entrance gate, the garden paths and the brickstove in the living room. The old wooden beams were
turned into garden stairs. The house received proper insulation, and all the rooms have floor-heating: the latter system 
is managed by an air source heat pump. Gas is not installed. The house is not complete yet. Design and constuction is 
ongoing. We are designing the details. We still have time to do it all, but it would be great to finish it... Eventually.
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