
O r s z á g é p í t ő   2 0 1 9 | 0 1

7170

Az előző évek tapasztalatai alapján 
megkíséreltük hálózatosítani a rend-
szerünket, hogy a szervezéssel ne 
csak mi foglalkozzunk. Fontosnak 
tartottuk, hogy életszerű, ne csak 
általunk eltervezett programok való-
sulhassanak meg. „Projektbörzénk” 
a projektszervezéssel foglalkozik, 
végigvezeti a leendő projektgazdá-
kat a teljes szervezési folyamaton, 
kritikus pontokon, és egy segédletet 
ad a táborok átfogó előkészítéséhez. 
Igyekeztünk minél interaktívabbá 
tenni az alkalmat, melynek egy 1:1-
es társasjáték lett az eredménye.  
A résztvevők egy hatalmas játéktáb-
lán haladva ismerhetik meg az egyes 
állomásokat, a szükséges feltételeket 
és a lehetséges akadályokat. Az ily 
módon előkészített projekteket lehe-
tett azután fejleszteni, előkészíteni. 
Személyes bemutatásukra hoztuk lét-
re a táborbörzét, melyen igyekeztünk 
minél több nyári tanulási helyszínt és 
lehetőséget felvonultatni.

2018-ban is a Magyar Építőművészek 
Szövetségével és a Falufejlesztési Tár-
sasággal közösen, a Magyar Művésze-
ti Akadémia támogatásával szerveztük 
és valósítottuk meg a Nagyapám Háza 
Mester-inas képzéssorozatot, melynek 
keretében hat képzési helyszínt tud-
tunk létrehozni. Ezeket a táborokat 
mentoráltuk, a teljes szervezést azon-
ban már nem mi végeztük. Így sokkal 
nehezebb volt egységesen és szaksze-
rűen működni, de csapatunk kemény 
magja is elért abba a megtisztelő 
életkorba, amikor már nem lehet csak 
önkéntes munkát végezni. Ennélfogva 

a táborok szervezését két-három fő 
végezte. Az oktatókat mi delegáltuk, 
minden egyébről a szervezők gondos-
kodtak. Májustól augusztusig hét tá-
bor valósult meg a támogatásunkkal, 
melyen összesen hetvenhat inas vett 
részt. A résztvevők zöme építészhall-
gató volt, de akadtak vidéken élők, 
akik meg akarták tanulni vályogházuk 
szakszerű karbantartását – sőt, akadt 
vállalkozó szellemű építésvezető is. 
Mintanyomtatványok, egységesített 
munkavédelmi és táborvezetési anya-
gok, technológiai leírások készültek, 
melyekkel végül kialakult egy teljes 
rendszerünk, melynek alapján a jövő-
ben egy elkötelezett projektgazda meg 
tudná szervezni saját táborát. 

Nevezhetjük az előbbit fő tevékenysé-
günknek, amely az év nagy részét igény-
be vette. Ha pedig egy-egy tagunknak 
volt egy kis szabadideje, befektette azt 
a hazai építéskultúránk fejlesztésébe. 
Így például Medvey Boldizsár Sárfigye-
lők névre keresztelt műhelyt vezetett, 
melynek célja a nemzetközi kutatások 
eredményeinek megismerése és feldol-
gozása volt – természetesen a vályoghoz 
köthetően. Bihari Ádám koordinálta a 
Nemzeti Szalon (Műcsarnok) egyik ter-
mének berendezését – hagyományos 
népi építési rendszereinket bemutatan-
dó −, melyet Gáspár Jánossal és Tóth 
Istvánnal (Gömbölő) közösen építettek 
meg. Bemutattuk egy korábbi projektün-
ket Földtől-Falig címmel (Gyenis Tibor) 

A Sárkollektíva csapata ugyan már 2015-től tevékenykedett – kutatott, táborokat szer-

vezett –, hivatalos egyesületté csak 2017-ben alakult. Szervezetünk fő célja „a hazai 

építéskultúra fejlesztése”, méghozzá az „oktatás által”. Számunkra ez a cél felöleli a ter-

mészetes építőanyagokat és alkalmazhatóságukat, mind hagyományos, mind korszerű 

formákban. Népi építészeti gyökereink mellett elsősorban ezek kutatását, népszerűsíté-

sét, és a kapcsolódó ismeretek továbbadását vállaltuk. A tavalyi év gerincét tevékeny-

ségünkben a tudásmegosztó, közösségi programok (építőtáborok és képzések) kapták.
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Even though the team of Sárkollektíva, or the Mud Collective, has been active carrying out research and organizing camps since 2015, it was not registered 
as an official association until 2017. Their stated objective is "developing the domestic building culture through education." Working toward their goals, they 
experiment with natural building materials for a wide range of traditional and modern applications. In addition to exploring folk architecture, they are primarily 
engaged in researching, promoting and passing on knowledge related to these materials. Last year, knowledge-sharing community programs, such as building 
camps and training courses, were at the heart of their activity.
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MŰFAJ- ÉS TUDÁSÁTADÁS
Az ÖKO HOME összetett rendezvény: a 
program gerincét nemzetközi és hazai 
szaktekintélyek előadásai adják, melyeket 
professzionális szinkrontolmáccsal tet-
tek érthetővé a nagyközönség számára. 
Az előadások mellett, a rendezvény egész 
ideje alatt pedig a fenntartható építőipar 
minden szegletéből kiállítók mutatják be 
szolgáltatásaikat a látogatóknak. Megta-
lálhatók itt energiatudatos épületgépészeti 
megoldások, alternatív hőleadó rendsze-
rek, természetes hőszigetelő anyagok, fa 
nyílászárók, és még sorolhatnánk.
Az előadók sorában meghallgathattuk 
Herbert Hubert  (Ausztria), az osztrák 
Szalmaépítők Egyesületének elnökét, aki 
napjaink szalmaépítészetét és az általuk 
használt rendszereket mutatta be köze-
lebbről; Peter Gmeinert (Németország), 
a Lehmorange cégtulajdonosát, aki a 
vályog szárazépítésről tartott előadást;  
dr. Kistelegdi Istvánt a Pécsi Tudomány-
egyetemről ENERGIADESIGN tervezési 
módszer című előadásával; Miskolczy 
Imrét, aki az épületgépészet mérté-
kéről beszélt napjaink ökoházainál; 
dr. Medgyasszay Péter építészmérnököt,  
aki bemutatta legújabb fejlesztésű tervező-
szoftverét, melynek segítségével könnyen 
kiszámolható egy jövőbeni épület ökológi-
ai mérlege és Beleznay Évát   − Budapest 
volt főépítészét, a HuGBC alelnökét −, aki a 
Zöld minősítési rendszerekről közölt rész-
letes információkat.

A harmadik ÖKO HOME legnagyobb 
szenzációja egyértelműen Martin Rauch 
osztrák vertfal-kivitelező vállalkozó elő-
adása volt. Nemcsak azért, mert itthon is 
egyre nagyobb mértékben növekszik az 
igény a kortárs vályogfalak iránt, hanem 
mert a világhírű kortárs vertfal-úttőrő 
még sosem adott elő Magyarországon. 
Martin Rauch tudománya a látszó vert 
földfalazat építésének tökélyre fejlesz-
tése. Előadásából megtudhattuk, hogy 
bizony a Föld lakosságának több mint a 
fele ma is földfalú házban él. (Itthon is 
több mint 500 000 vályogház áll, s ez la-
kóépület-állományunk több mint 20%-a.)  
Kiderült továbbá az is, hogy első nagy 
projektje a saját házának építése volt, 
mely az egyik legjobban dokumentált, 
nevével fémjelzett épület. Ennél a háznál 
a helyszínen monolit jelleggel készültek 
a vert falak, de napjainkban vállalkozása 
nagy üzemeiben már előregyártott mó-
don, jól gépesítve, tömbökben is készí-
tenek vertfal-elemeket, melyeket azután 
daru segítségével építenek össze. Sokan 
azt gondolják, hogy az ő házai valami-
lyen stabilizált földkeverékből készülnek, 
ez azonban tévedés. Az általa épített há-
zak falai tisztaföld-falúak. 

RÉSZTVEVŐK – ENERGIÁK
Az ÖKO HOME méretéből és témájá-
ból következően kellemes hangulatú, 
mondhatni, családias rendezvény.  
A számos neves előadót és nagyszá-

mú érdeklődőt összeköti az egészsé-
ges épített környezet szeretete, ez-
által a fenntartható építés előnyben 
részesítése. Bár az építőiparnak ezen 
szegmense is piac, és a résztvevők itt 
is fogyasztókként, a kiállítók szolgál-
tatókként, az előadók tudáshordo-
zókként, szószólókként voltak jelen, 
mégis érezhető a különbség a nagy 
országos építőipari expó és az ÖKO 
HOME hangulata között. Azon kívül, 
hogy utóbbin nincsenek hatalmas mar-
ketinges, fogyasztómanipuláló rek- 
lámok, a fő különbség a látogatók épí-
tési felvilágosultságban rejlik. Az ÖKO 
HOME látogatóinak már nem kell bi-
zonygatni a mai konvencionális és a 
valódi fenntartható építés közötti lé-
nyegi eltérés hatásait bolygónkra, és 
közvetlenül saját magunkra. 

IV. ÖKO HOME EXPO
Az ez évi ÖKO HOME Konferencia 2019. 
április 4-én, a Hungexpo területén, a 
Construma kiállítás részeként került 
megrendezésre. A korábbi évekhez ha-
sonlóan a konferencia helyszínén az 
ökologikus építészet jeles képviselői  ál-
lítanak ki, szakmai szervezetek, gyártó 
és forgalmazó cégek mutatják be ter-
mékeiket. A konferencia sztárfellépője 
prof. dr. ing. Gernot Minke, a kasseli 
egyetem építészprofesszora, számos vá-
lyogos szakkönyv szerzője és kísérleti 
vályogépület tervezője.

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az ÖKO HOME EXPO konferencia és kiállítás, ezúttal újra az első rendezvény helyszí-

néül szolgáló budapesti Lurdy Házban. Az esemény főszervezője és megálmodója Bíró Péter, a Biobaushop Kft. ügyvezetője, a természe-

tes építőanyagok elkötelezett népszerűsítője. Maga az ÖKO HOME is a természetes építőanyagokon alapuló, energiatudatos építészetet 

népszerűsítő, a maga nemében hiánypótló megmozdulás. Napjaink műanyagokon alapuló építőipara, valamint a hozzá tartozó globális 

építőanyag-kereskedelem és lobbi ugyanis a profit árnyékában egyáltalán nem tekint alternatívaként az emberi egészség szempontjá-

ból nélkülözhetetlen, és a környezeti fenntarthatósági szempontoknak megfelelő természetes építési megoldásokra.
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a Ludwig Múzeumban. A kiállítást a 
csapattal közösen valósítottuk meg. 
Tartottunk előadást a borsodi, alterna-
tívákat kereső energetikai műhely, va-
lamint a XXI. Békési Népi Építészeti Ta-
nácskozás alkalmával. Végül szeretném 
kiemelni a REGIO EARTH-re keresztelt 
közép-európai vályogépítészeti feszti-
vált, melyet először 2017-ben, Magyar-
országon rendeztünk meg. A fesztivál 
célja, hogy a természetes építőanya-
gokat kutató, alkalmazó szakemberek 
számára fórumot biztosítson a tapasz-

talatcseréhez, tudásmegosztáshoz. 
Ezzel együtt a figyelmet a vidékre, a 
hely értékeire és erőforrásaira irányít-
ja – bemutatja és népszerűsíti azokat. 
2018-ban a rendezvényt a Temesvár 
melletti Buzad községbe szervezte 
meg testvérszervezetünk, a TERRApia. 
Hat országból tizenhárom szakkuta-
tó képviselte a vályoghoz kapcsolódó 
szakterületeket. 2019-ben Szerbiában, 
2020-ban ismét Magyarországon kerül 
megrendezésre ez a szakmai fesztivál, 
melyet ajánlok az Olvasók figyelmébe.

Visszatekintve tartalmas és fordulatos 
évünk volt. Szeretném megragadni a 
lehetőséget, hogy megköszönjem a sok 
önkéntes munkát, türelmet és támoga-
tást. Nemcsak a tanulni vágyók, hanem 
a hivatalos szakmai szervek részére is 
rendelkezésre állunk a továbbiakban, 
hogy ez a terület − a természetes épí-
tőanyagok környezettudatos alkalma-
zása − objektívebb, elfogadottabb és 
közismertebb szegmense legyen a ha-
zai építőiparnak.

The ÖKO HOME EXPO conference and exhibition was held for the third time at the Lurdy House in Budapest. The main organizer and concept owner of the event 
is Péter Bíró, managing director of Biobaushop Ltd and an enthusiastic promoter of natural building materials. ÖKO HOME itself is a distinctive movement 
aiming at popularizing an energy-conscious architecture based on natural building materials. In today's world of plastics-based construction industry, ruled 
by the exigencies of global commercial trends and the associated lobby of building materials, this movement fills a niche, promoting an alternative natural 
solution that focuses on human health and environmental sustainability instead of on maximizing profit.


