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Év végi magazinunkban mutattuk be, hogyan készült lépésről lépésre egy püspökmolnári, 
energiatakarékos készház. A család nagy örömére  – december 23-i költözéssel – a szentestét 
már itt is tölthették! Sokan kíváncsian vártuk és eljött a pillanat, mi is bekukkanthatunk ebbe 
a tetszetős, kellemes otthonba!

írta: SILLYE ÁGNES  fotó: MOLNÁR 
ARNOLD ÉS CSALÁDI ARCHÍV

A hagyományok 
szépsége

megfogalmazásban
korszerű

Krisztina óvónő, akinek a hagyományőrző kézművesség a hobbija és népi 
mesterségeket felidéző foglalkozásokat tart kicsiknek-nagyoknak. 
Talán sokunknak fog ismerősen csengeni, hogyan is vágott bele a gyermekeit 
egyedül nevelő édesanya a nagy kalandba: egy házépítésbe!
– Azon töprengtem, hogy álljak neki egy új életnek…? Ház kellene, de fogal-
mam sincs „mit hogyan merre”? Nem értek hozzá. Számos építő cég van, 
kiben bízzak? És persze a pénztárcám… osztottam-szoroztam. Én olyan házat 
szeretnék, amely megbízható, stabil… ugyanakkor engem tükröz, amelyben 

Püspökmolnári Vas megye szíve: 
a környező nagyvárosok félóra 
úttal elérhetők, de maga a falu 
egy csendes, békés, természet 
közeli hely, befogadó, kedves 

emberekkel – meséli Krisztina, a négy-
gyermekes édesanya, miért is költöztek 
Szombathelyről vidékre.

Íme elkészült! 
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jól érzem magam. Az egészségünket is védi, penészmentes. A pénzemért 
egy megfelelő minőséget szeretnék kapni és itt nem az olcsó alapanya-
gokra gondolok, de nem is luxusra. Csak egy igaz otthonra! 

Krisztina elmeséli, hogy milyen sokat jelentett neki, hogy a Platánplán 
irodáját felkeresve Bogdán Attila – a tervező Stampf Ervinnel – mennyire az 
ő szempontjait megértve alakították ki a házát.
– Megkérdezték mi az, amit szeretnék, és át tudták élni azt, ami az én álmom: 
Imádom a régi típusú tornácos parasztházakat! Szeretem, hogy van benne egy 
központi tér, amit a tűzhely melege hat át, amely szimbolikusan a család össze-
tartó ereje is. Szép lassan összeállt a kép. Kicsit modernebb változatban, ener-
giatakarékos megoldásokkal fűszerezve. Én vizuális típus vagyok, sokat segített, 
hogy 3D-s tervekkel, képekkel mutatták, hogyan fog kinézni az otthonom. 
Számomra az egészben a bizalmi kapcsolat volt a legfontosabb, én még hiszek 
a magyar szó, az adott szó erejében. 
A ház megjelenése valóban nem szokványos, a régi parasztházak ihlette köz-
ponti részt itt hatalmas ablakfelületek törik meg, sok-sok fénnyel árasztva el 
a belső tereket. Egy galériát is nyitottak. A tervezéskor a helyiségek praktikus 
     elosztása a család igényeire lett szabva. A látszó gerendaszerkezet is a régi 
         parasztházakat idézi, csak itt minden friss, illatos, üde, hiszen vadonatúj.

Többen jöttek a faluból érdeklődni a készházas építkezés felől. Mindig 
betartották az illendőség szabályait, mert az itteni emberek nagyon 

tisztelettudóak. Attila behívta őket, megmutatta, mi hogyan készül, 
a kérdéseikre válaszolt – emlékszik Krisztina.

Jelenleg három fiú lakik édesanyjukkal a házban. A lakberende-
zés is „a hagyományőrző és a modern” együttélése, minden 

családtag ízlése teret kap. Mindannyian élvezik a ház ma-
gas komfortját is. Előző családi házuk hideg falú és vize-
sedésre hajlamos volt, itt egyenletes, kellemes meleg 
kényezteti a családot – és a szuper alacsony rezsi. 
A fűtést villanyról működtetik és korszerű nap-
elemek is segítik az energiaellátást.
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– Amikor készült a házunk, a faluban nagy látványosság voltunk: óriási daruval 
hozták a paneleket és nagyon gyorsan zajlott az építkezés. Attila vezényelte, 
koordinálta az építkezést és a különböző szakágakat is. Én laikus vagyok, de itt 
egy nagyon összeszokott, profi csapat épített! Precízen dolgoztak, maguk után is 
mindig rendet tartva. Egyik falubeli gratulált is, mondta, hogy a barátja építész, 
de ilyen építkezést Magyarországon még nem látott!
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MANI Magyar-Norvég Kft. 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.
Tel.: 1/363-3058  •  info@nobo.hu
www.nobo.hu

A házban levő NOBO 
fűtőpanelek forgalmazója:
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FÖLDSZINT
MANI Magyar-Norvég Kft. 

A házban levő NOBO 
fűtőpanelek forgalmazója:

          PLATÁNPLÁN

    
    

    
     

     
      

       A
 házat kivitelezte:

Iroda: 9400 Sopron, Rét u. 18/A
Tel.: 20/951-4625

Székhely: 9653 Répcelak, Jókai Mór u. 33.
info@platanplan.hu
www.platanplan.hu

Mérnöki Iroda

– Nagyon büszke vagyok az otthonunk-
ra! – meséli mosolyogva Krisztina. – Az 
első itt töltött napon volt egy meghatá-
rozó élményem: a nappaliban lepihen-
tem a kanapén, és fönt, az ablaküvegen 
keresztül kiláttam az égre, ahogy repül-
nek a madarak…! Az volt az érzésem, 
mintha ég és föld között lebegnék, olyan 
eufórikus hangulat kerített a hatalmába! 
És az a látvány, amikor a csillagos ég be-
ragyog a hatalmas üvegfelületen át… 
elmesélhetetlen. A tágasság, a tisztaság, 
a természetesség élménye, amit az ott-
honunk nyújt.

Nyílászárók:

A házon lévő napelemeket szállította:

MARKETÉRIA Kft.
Trikatherm Nyílászárórendszer
Iroda: 9700 Szombathely, Király u. 33. II/8.
Tel.: 94/789-313, 30/463-9141
Mucsi László: +3630/222-7966
iroda@marketeria.hu
www.marketeria.hu

Napos Megoldás
Tel.: 30/508-8148
info@naposmegoldas.hu
www.naposmegoldas.hu

Műszaki címke
Bruttó alapterület: 133 m²
Nettó alapterület: 91 m² + 24 m² tornác
Szerkezet: faszerkezet nagypaneles 
technológia
Szigetelés: cellulóz, farost szigetelés, 
lélegző hőszigetelő vakolatrendszer
Falszerkezet U értéke: 0,18 W/m²K

THERMOFLOC-FELFÖLDI Kft.
8086 Felcsút, Szári u. 28.  •  Tel.: 20/943-3893
Fax: 22/253-953  •  thermofloc@gmail.com
www.thermoflocinfo.hu

Intelligens hőszigetelő rendszer:

Nekünk pedig annyira jó hallani az ilyen 
történeteket, amikor egy dédelgetett 
álom ennyire precízen valósággá válik.
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Bruttó alapterület: 

Szerkezet: 
technológia
Szigetelés: 
lélegző hőszigetelő vakolatrendszer


