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Impozáns, 
rusztikus 
&elegáns

erdőillatú 
otthona
EGYSZERŰEN TÖKÉLETES…! 
A kovácsoltvas kerítéstől a 
nappali rusztikus galéri-
ájáig minden összhang-
ra komponált ebben a 
lenyűgöző rönkház-
ban. Minden pont 
olyan, ahogy azt 
a természetszere-
tő család meg-
álmodta.
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Szemet
gyönyörköd-
tető minőségi
gerendaház 
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András erdész, felesége Babi 
fodrász, de a természet szere-
tete nála is szívügy. Egyik lá-
nyuk, Niki erdész-technikus. 
Niki döntése nem meglepő, hi-

szen már gyerekkorától járta édesapjá-
val az erdőt… 
– Amikor gondolkodtunk, hogy új házat 
építünk, mindenképpen rönkházat akar-
tunk – magyarázza a családfő –, ez min-
degyikőnk régi vágya volt. Sőt, ezen be-
lül a legjobban az igényesen kivitelezett, 
kézműves rönkház tetszett. Ezért keres-
tem meg a Ferenczi Rönkházak tulajdo-
nosát. Telefonon megbeszéltem Attilával, 
hogy ő vállalja az építést, de először ke-
ressek egy olyan tervezőt, aki statikai 
szempontból is érti a rönkházat és ta-
pasztalt ezen a területen. Décsy Lászlót 
kértük meg, ő skiccelt le egy tágas, te-
raszos galériázott házat, ezt vittem ki 
Attilának Erdélybe. Ekkor találkoztunk 
először személyesen. Attila jelzett pár 
dolgot, amit Lacinak tovább kellett fino-
mítani. Ezzel a véglegesített tervrajzzal 
újra kimentem, és így már az anyagi ol-
dalát is tudtuk tervezni.

Ez a természeti értékekben és szépségekben bővelkedő nagyközség a 
Kiskunsági Nemzeti Park gyönyörű vidékén fekszik.
– A házat eredetileg az erdőben lévő tanyatelkünkre terveztük, de a lányok 
rábeszéltek, hogy inkább ide, a faluba építsük fel. Egy faháznak nyilván 
az erdei környezet az ottani páratartalom miatt sokkal ideálisabb, de végül 
így döntöttünk. Emiatt viszont át kellett értékelni az egész tervet.

A család tősgyökeres lakiteleki. 
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- Közben Attiláék kint már faragták 
a házat – meséli tovább András. – Ami-
kor olyan állapotban volt az épület, hogy 
fent voltak a szarufák, kimentünk hozzá-
juk. Bejelöltük a rönköket, hogy hova ké-
rünk villanykapcsolót, meghatároztuk 
minden furatnak, vezetéknek a helyét. 
Mi ugyanis már jóval ezelőtt a családdal 
lefénymásoltuk a terveket és mindenki 
belerajzolta az ő elképzelését, milyen bú-
tort, mit szeretne… Így már azt is meg 
tudtuk határozni, hogy pontosan hová 
szeretnénk a konnektorokat. 
Miután elkészült kint a ház, meghozták 
kamionokkal és összerakták a helyszínen. 
Attiláékkal én nagyon elégedett vagyok, 
sőt, azóta is nagyon jó a kapcsolatunk 
– teszi hozzá András.

A rönkház külső megjelenése is egye-
dülálló, sőt belépve is páratlan élményt 
nyújt. Az impozáns galéria, az ágasfa, a 
szép terek és a természetes anyagokat 
választó, igényes lakberendezés… A ház 
egyszerre sugározza az őserőt, a rusz-
tikus rönk-szerkezetek varázsát és a mo-
dern, természetbarát megoldásokat. 
20 kW teljesítményű napelem rendszer 
van a tetőn. Ez több, mint a család szük-
séglete, de elmondják, a későbbiekben 
szeretnének elektromos autót vásárolni. 
A villanyfűtés okosvezérlésről működik. 
Az egész házban kőburkolatot látunk, az 
alatt fut az elektromos padlófűtés. 

– Fiatalon is építettünk egy házat, 
ez a második otthonuk. Teljesen más 
ebben az ember közérzete- meséli a 
család –, más benne a levegő, tisztább. 
Örülünk a háznak, nyugalmat áraszt 
maga a fa jelenléte is. Még érezzük 
a fenyőillatot is, főleg, ha 2-3 nap 
távollét után hazajövünk. 
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    Ferenczi Rönkházak

Tel.: +40/723-58-0418
ferenczi-ronkhaz@ronkhaz.com

www.ronkhaz.com

    
    

    
     

     
      

      A
 házat kivitelezte:

Tenessee Gerendaház Kft. 
– Décsy László 
Tel.: 30/251-1233  •  decsy@aol.com

Fénycsatorna Kft.
– Hudoba Gábor 
Tel.: 20/999-9004
info@fenycsatorna.hu
www.fenycsatorna.hu

ELTSZER Kft. 
6100 Kiskunfélegyháza
Szent Imre herceg utca 73. 
Tel.: 30/515-2584
info@komfortoshaz.hu
www.komfortoshaz.huTT-Gép Kft. – Tar Zoltán

Tel.: 30/968-6080
ttgepkft@gmail.com

A rönkházat tervezte: Fénycsatorna: A napelemes rendszer és az 
elektromos fűtés kivitelezője:

Villanyszerelés:

Télen nem csupán a vastag rönkök miatt szigetel nagyon jól, hanem a három-
rétegű ablakok folytán is, amit Attiláék csináltattak.

Ugye Önök is egyetértenek, hogy egy igényes részletekkel, minőségi anya-
gokkal, mesteri kivitelezéssel megalkotott „igazi” klasszikus kézműves rönk-
házat láthattunk? Olyat, ami valamennyiszer megdobogtatja a természet-
szeretők szívét.


