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szolgálhattak volna arra, hogy azokat a
második ütem teljes egészében kibontsa.
Az első ütem tervei erre épülve – a második ütem befejező munkáival kalkulálva
− készültek. Sajnos ez a kibontás nem történt meg: a második ütem megvalósulása
más elképzelések mentén, más szándékok
érvényesülésével zajlott. Így a keszthelyi
Balaton-part képe ma nem tükrözi azt az
egységes arculatot, amelyet szándékaink
szerint elindítottunk.

 Páldy Eszter grafikái
Visegrád, Búcsúszentlászló életvize, Zenét kér a víz - Balatonnál, alul: Badacsony
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Főtér és piac megújítása – Keszthely,
2007−2012
Keszthely, a nagy múltú város a szocializmus óta zavarossá nőtt, közlekedéssel
agyonterhelt központi teret kapott. A
változások szele a tér megújulási igényét
is magával hozta. A tervezés 2007-től indult, és gyakorlatilag az építkezések utolsó fázisáig, 2012-ig tartott a keszthelyi
Forma Építészirodában. Ehhez kapcsolódott a kertészeti tervezés, amelynek jó
része a Pagony Táj- és Kertépítész Irodában és vezetésével zajlott. Jómagam mint
„keszthelyi képviselő” a napi konfliktusokat, tervezési egyeztetéseket voltam
hivatott asztalnál és terepen megoldani.
Keszthelyiként a tervezésnek az a felelőssége erősödött fel bennünk, hogy
nap mint nap találkozunk saját alkotásunkkal, nap mint nap szembesülhetünk
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azzal, hogy jó volt-e az elképzelésünk,
évek alatt beérik-e a megépített gondolat. Az építésnek, a tervezésnek ilyenfajta szembesüléssel kellene minden munka
esetében visszaigazolást kapnia. Ez lehetőséget ad arra, hogy fel- és beismerjük,
ha valami az évek során nem válik be, és
lehetővé teszi azt az alázatot, hogy javíthassunk rajta.
A tervezés történelmi emlékek felkutatásával, a város szövetének vizsgálatával, a
történelmi város és a mai város életének
elemzésével kezdődött, és kis kockakövek lerakási rajzával, a játszótéri csavarok helyének megadásával stb. fejeződött
be. Maga az építés, az „építés drámája”

minden megélhető mélységét megengedte átélni, főleg azoknak, akik a tiszta
szándékokat képviselték. Ez olyan történet, aminek a végén lehet a téren sétálni,
lehet kritikákat megfogalmazni, lehet pihenni, lehet mesélni. A tény, hogy a város
nemcsak Főterét tekintve, hanem közlekedési rendjében, piacában, kapcsolódó tereiben is megváltozott, változást
indukál a benne élőkben is. Aki szeretné megtudni, mi valósult meg az eredeti
szándékokból, s mi az, amit elsöpört a kicsinyesség, azzal szívesen sétálunk egyet
a város szívében. A keszthelyiek lassan
változnak. A város óvatosan ébredezik. A
tér és a várkert él. Reméljük, ez a munkánk az elkerülhetetlen hajnal közeledtét
jelzi, s hozzátehet valamit az ébredéshez.

Danubius Health Spa Resort – Bük, 2011
A büki Danubius Szálloda fürdőlehetőségeinek bővítésére új medenceteret építtetett (építész: Kurucz Szabolcs) a gyermekek élményfürdőzését előtérbe helyezve.
A bővítés során az épülethez kapcsolódó
környezetet az új funkciókhoz kellett
igazítani. A medencetérhez teraszfelületet alakítottunk ki, melyen a felnőttek
pihenhetnek, a gyerekek számára pedig játszóteret létesítettünk. A játékok
egy része a meglévő játszószerek újszerű elhelyezése volt, ezeket egészítettük
ki hozzájuk illő elemekkel. A viszonylag
kis területen megjelenő változás intenzív
cserjekiültetésekkel kapcsolódik a terület
többi, alapvetően ligetes beültetésű beállt kertjéhez.
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Mikor a Jóisten megteremtette a fákat, két
fa magját az angyalra bízta, neveljen belőle
tündérfát, ültesse kertjébe, ápolgassa a világ
minden teremtményének gyönyörűségére.
Az angyal el is ültette a két magot, amelyek
külsőre teljesen egyformák voltak, de természetre nem. Az egyikből aranykoronájú, ezüst
törzsű fácska kezdett cseperedni, míg a másik
mag bizony csak aludt. Hiába locsolta, ápolta
az aluszékony magot az angyal ugyanolyan
szeretettel, mint a kis fácskát, csak nem látott
rajta semmi ébredezést.
Meglátta ezt az ördög. Elirigyelte az angyal
szép kis fácskáját, s gondolta, neki is
kell ilyen. Így aztán, mikor az angyal épp
a kis fa árnyékában az aranylombban
gyönyörködött,gyorsan kikaparta a földből a másik magot, a markába szorította,
s már szaladt is vele árkon-bokron túl.
Nagy igyekezetében azonban elesett egy
nagy kőben, s leejtette a magot. A nagy
koppanásra a mag héja megrepedt, s a
magocska felébredt. Rögtön gyökeret is
eresztett, s hamar utolérte az angyal fáját. De nem volt olyan szép. Törzse fekete
volt, mély barázdákkal, lombja sötét és
kemény. Az ördög büszke volt a fájára,
főleg mikor látta, hogy az gyorsabban nő
mint az angyalé.
Pár év múlva az angyal fája terebélyes koronát nevelt, s magokat termett.
Az ördögé pedig csak nőtt-nőtt, egyre
magasabbra. Már elérte az eget, s beleakadtak a felhők. De a fa csak nőtt.

Már beleakadtak a csillagok, de a fa még
magasabbra tört. Elérte a Holdat, elérte a
Napot. És a fa megállította az időt. Az ördög pedig mosolygott. Az angyal megijedt,
hogy elpusztul a Világ, elszaladt hát az ördög fájához kicsi baltájával, hogy kivágja.
Háromszor suhintott a baltával a fába, s
mindháromszor tűzcsóva csapott ki a fa
törzséből, s meg is perzselte az angyal
szárnyait. A fa meg sem mozdult. „Ennek
fele sem tréfa!”– gondolta a kicsi angyal,
s felhágott az égi létrán a Jóistenhez.
Elpanaszolta a Világ baját. A Jóisten először is megszidta amiért nem vigyázott a
reá bízott magra, aztán elkérte a kicsi baltát, és háromszor ráfuvintott. A baltácska
úgy kifényesedett, mintha színaranyból
lenne. Az angyal bátran a kezébe kapta
a szerszámot, s szaladt az ördög fájához.
Pont tizenkét óra volt mikor odaért, s a
balta úgy ugrott ki a kezéből, mintha maga
is tudná mi a dolga. Tudta is, mert egy

vágásra kivágta a faóriást. Megszabadult
a Hold, megszabadult a Nap, s megszabadultak a csillagok és a felhők. S amerre a
fa ledőlt, a magával húzott csillagok mentén ott van a Tejút.
A Jóisten pedig rendelkezett. Az aranykoronájú fa és utódai teremjenek mindenkor az emberek örömére diót, fájuk
legyen bölcsőjük, ágyuk és koporsójuk.
A fekete fára és ivadékaira pedig kalitkát tett,amelyet soha nem nőhetnek
túl, s termésük a disznók csemegéje
lett. A fekete tölgy gazdája nem törődött bele hogy fája nem érheti el a csillagokat, ezért a mai napig hajtja-hajtja szegény fát az égig.De a kalitka nem
engedi, s minél közelebb ér a kalitka széléhez, annál göcsörtösebb lesz az ága.
A nagy erőlködéstől még a magja is makká
változott. Ha nem hiszed, kérdezd meg a
diófát és a tölgyfát! Ők mesélték ezt nekem.

