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MŰLEÍRÁS

A KERT FUNKCIÓI

A közösségi kert rendeltetése alapvetően többszínű. Helyet kell kapjon a hobbi célú zöldség,

gyümölcs termesztés lehetősége mellett a szociális kapcsolatk ápolását, találkozók, kisebb

rendezvények  megrendezését  szolgáló  közösségi  tér  is,  továbbá  szolgálnia  kell  a  rohanó

világban kis magányt keresők hangulatos menedékeként is. 

Zöldség, gyümölcs termesztésére azonos alapterületű kiemelt ágyások állnak rendelkezésre.

Az  ágyások  között  szintén  kiemelve,  elszórtan  pihenésre  szolgáló  pülőpadok  találhatók,

melyek közepén árnyat és együmölcsöt adó fák állnak.

A  méltatlanul  háttérbe  szorult  házi  gombatermesztést  népszerűsítendő  külön

gombatermesztő  tárolók  kerülnek  elhelyezésre,  melyekben  a  gombák  fejlődéséhez,

védelméhez szükséges viszonyok gond nélkül kialakíthatóak.

Helyez  kapott  egy  kiemelt  ágyásokkal  szegélyezett,  pergola  fedésű  közösségi  tér,  ahol  a

rnedelkezésre álló 25-30 ülőhely lehetőséget teremt kisebb összejövetelek vagy akár iskolai

foglalkozások megrendezésére is.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

A közösségi hobbikerthez rendeltetéséhez jól illeszkedő további két funkció társul. A minden

oldalról kerítéssel körbevett kis játszótér leköti a kertészkedést megunt gyerekek figyelmét,

míg szüleik őket biztonságban tudva, folyamatos rálátás mellett hódolhatnak kertészkedés

örömeinek.

Az egységhez a csatlakozik továbbá egy kutyásoknak szóló, kisebb elkerített futtató is, mely

bizonyára hasznos lesz a természetbarát kertészkedők és kedvencük számára is.

ANYAGHASZNÁLAT

A kert a természethez való visszatérés üzenetét hordozza, ennek megfelelően a felhasznált

anyagom  döntő  többsége  temészetes  építőanyag.  A  kerti  építmények,  szerkezetek  fából

készülnek, burkolatok szórt burkolatúak zúzalék illetve mosott kavics terítéssel.

Az ágyások, építmények jelenős része rendkívül egyszerű, azonos elemekből "építőkocka"

szerűen összeállítható szerkezetek.
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FORMAVILÁG

A kert meghatározó formája a hatszög. A természetben számos helyen felbukkanó forma

esztétikáján,  harmóniáján  túl  funkcionalitás  terén  is  számos  előnyös  tulajdonsággal  bír.

Helykihasználás tekintetében a legkedvezőbb, ezt a méhek kaptárépítési gyakorlatából jól

ismerhetjük. A forma számtalan helyen észrevétlenül is jelen van életünkben. Hatszögekkel

találkozhatunk  minden  esetben,  ha  a  hópelyhek  változatos  alakzatait  vizsgáljuk,  ha  a

badacsonyi  bazaltorgonákat  csodáljuk vagy ha akár  a  házikedvencként  tartott  teknősünk

páncélját felépítő elemeket látjuk, és a felsorolás hosszan folyhatna tovább.

A kert  befoglaló formája egy 20m oldalhosszúságú szabályos hatszög.  Az egyes ágyások,

ülőalkalmatosságok,  faszerkezetek  esetében  szintén  meghatározó  a  hatszög,  vagy  abból

származtatott  forma.  Az  ágyak  merev  hatszöghálóban  történő  elrendezését  a  váltakozó

burkolatok, lendületes ívekel rajzoló szegélyek igyekeznek oldani.

FENNTARTHATÓSÁG

A felhasznált természetes, anyagok nagy része már a létesítés során a környezettudatosság

felé  mutat.  A  fenntartás,  de  akár  a  kert  megépítése  során  is  kulcsfontosságú  a  lakosság

közreműködése.  Az  építkezés  és  a  rendszeres  fenntartási  munkák  során  az  egyszerűbb,

szakértelmet kevéssé igénylő munkafolyamatokban való részvétel remek közösségformáló

szerepe mellett számottevően csökkenti a tényleges fenntartó munka és anyagi terheit.

A kert értékeinek biztonsága érdekében az minden oldalról kerítéssel körülvett, sötétedés

után  zárt  terület.  A  vandálok,  tolvajok  távoltartása  érdekében  praktikus  megfigyelő

kamerarendszer telepítése. Ez a vagyonvédelmi szerepe mellett érdekességként is szolgálhat

a kert használói körében, ugyanis interneten webkameraként működtetve, akár egyedileg

irányíthatóvá téve őket a vetemény állapotáról távollétünkben is tájékozódhatunk. A ma már

életünk  részét  képező  okostelefonos  és  számítógépes  aplikációk   korában  közösségi  élet

fokozására, rendezvények, vagy akár saját kerti feladataink emlékeztetőjeként kapcsolódó

alkalmazás létrehozása is jó ötletnek tűnhet.

A kert öntözése kulcskérdés. Fúrt kút létesítésével az öntözés tetemes költségét radikálisan

csökkenteni  lehetne.  Javasolt  automata  öntözőrendszer  kialakítása  ami  akár  díjazás

ellenében is nagy nyugalmat jelenthet a kertészkedőknek. A növények által fel nem használt

öntözővíz  és  csapadékvíz  visszagyűjtésére  drénrendszert  telepíteni  jelentős

többletköltséggel járhat, de hosszú távon kifizetődhet.
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SZÁMSZERŰSÍTETT ADATOK

Kert alapterülete: 1.039m2

Kutyafuttatő, játszótér alapterülete: 173-173m2

Haszonkerti ágyások: 25db ágyás, egyenként 8,3m2 alapterülettel

(ágyásonként 5db 1,65m2 területű hatszög cellával)

összesen 208m2

Közös haszon vagy díszkerti területek: 42m2 kiemelt ágyásban,

235m2 talajszinten

Pálmai Gábor
okl. tájépítész mérnök

0630 317 6352
palmai_gabor@icloud.com

Budapest, 2015. 01. 18.
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