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Megnyílt a budapesti C3 Atelier
bemutató terem és tudásközpont
Alapító vállalatai:
Holeim Hungária Zrt.
Avers Fiber Kft.
Barabás Téglakő Kft.
Csikós Terv Építésziroda Kft.
Magyar Doka Kft.
Epo-trend Kft.
Fabrostone Kft.
Ivanka Faetory Zrt.
Litraeon Kft.
Me Bauehemie Kft.
Mega-Glass Kft.
Ver-Bau Kft.
Ars Vitrum
Beruházás értéke:
Cea.100 millió Ft
Összterület: 560 m2

Elnevezés:
C3: Cement, Conerete,
Competenee
Cement, Beton, Szakértelem
Atelier: műhely

• 2013 februárjában mutatták be
- elsősorban a sajtónak - a HOL-
elM Hungária Zrt., valamint 12
vezető építőipari cég által megál-
modott és megvalósított bemutató
termet és szakmai tudásközpontot.

• 2.sz. fotó. A bemutató terem
[Holcim]
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• 1.sz.fotó. A recepciós pult fényáteresztő betonból készült

A párizsi és bécsi szakmai köz- A 250m2-s kiállító- és konferen-
pontok eredményessége alapján eiaterembe lépve több alkotás is
létrehozott C' Atelier "powered by szembeötlik:
Holcim' bemutató terem hivatalos • a tükörfényes, szálerősített beton
szakmai megnyitójára 2013. már- ipari padló, amely a Holcím Zrt,
eius 21-én került sor. Avers Fiber Kft., Ver-Bau Kft. össze-

Már az előtérbe lépve - jól lát- fogásával valósult meg (2.szfató),
ható, hogya bemutató terem, illet- • a bejárattal szembe elhelyezett
ve tudásközpont a beton sokszínű- "kettétört" pengefal nemcsak lát-
ségét, széles felhasználási terü1etét ványával, de felületi kialakításával
mutatja be -, rögtön a recepeiós is figyelmet érdemel (3.szfató),
pult kelti fel az érdeklődést, mivel • külön érdekessége a konferencia
immáron testközelből is szemügy- teremnek a betoncsillár (Hakim
re veheti a látogató a Litracon Kft. Zrt, Magyar Doka zsalutechnika
fényáteresztő betonját. (l.sz.fató). Kft, Avers Fiber Kft, Ars Vitrium),
Ugyancsak itt található az Ivanka amely érdekesen ötvözi a beton,
Factory Zrt. által készített szófa, az üveg és a modern elektronika
valamint egy kissé eldugva a fény- eredményeit (4·fató).
áteresztő beton alternatív megol- A kiállító teremben elhelyezett
dása, a pixelbeton. vitrinekben az alapító cégek mu-

• 3.sz.fotó. A pengefal • 4.sz.fotó.



tatják be tevékenységüket, termé-
keiket, a cernentgyártástól kezdve
a szálas anyagok választékán át, a
cement és beton innovatív, a ha-
gyományos felhasználásról eltérő
megoldásokig. Az újszerű - néha
meghökkentő - alkalmazási lehe-
tőségeket mutatja be pl. az Ivanka
Factory Zrt, mint pl. a betonóra, a
betonból készült képek, szobrok,
keretek, könyvtartók (5.sz. fotó).

A megnyitó szakmai programját
Magera Ottó, a HOLCIM Hungá-
ria Zrt. ügyvezető igazgatója nyi-
totta meg. Előadásában a példa-
értékű összefogást emelte ki, va-
lamint részletezte a bemutató- és
konferencia teremmel kapcsolatos
terveket, elképzeléseket. Hangsú-
lyozta, hogya létesítmény elsődle-
ges célja a beton sokszínűségének,
innovatív felhasználásának bemu-
tatása, valamint a szakmai kapcso-
latok ápolása, szélesítése.

A koncepció és a tervezés fá-
zisairól Csikós Mihály ügyvezető,
építészmérnök számolt be, külön
kitérve a beton felületi kialakításá-
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rajzot, gazdag fényképtárat és a leg-
nagyobb hazai építészek hagyaté-
kait őrzi, de évenként csak egy-két
időszaki kiállítást rendezhet. Az új
múzeum ennek az intézménynek a
megújítását és funkcióinak gyarapí-
tását is célozza, miközben a jelenleg
kiállító hellyel nem rendelkező, ám
egyedülálló magyar építészeti gyűj-
teményt tárhat az érdeklődők sze-
me elé. Az óbudai intézmény mun-
katársai, együtt a magyar építészek
szövetségeivel, az egyetemekkel
részt vesznek az előkészületi egyez-
tetésekben.

Magyar építészetről tulajdon-
képpen a honfoglalás óta beszél-
hetünk: először a római korból és
a szlávok után itt maradt épüle-
tek, templomok szolgáltak a lét-

sokat, követelményeket, a megva-
lósítás lehetőségeit.

Szerző társai - Erő Zoltán, Gelesz
András - a könyv egy-egy fejezetét
ismertette. Erő Zoltán a 4. sz. met-
ró helyszíneit mutatta be, Gelesz
András a százhalombattai Régésze-
ti Parkban végzett rekonstrukciós
munkáról tartott ismertetőt.

Leczovics Péter, SZIE- YMÉK

A publikáció a TÁMOP 4.2.2./
B-1O/l-201O-011 "A tehetség-
gondozás kutatóképzés komplex
rendszerének fejlesztése a Szent
István Egyetemen" c. projekt tá-
mogatásával jelent meg.

• 5.sz. fotó. Az Ivanka Factory Zrt. termékei

nak megoldási lehetőségeire (sík-
lapok, 3D-s megoldások)

Für Kovács Adrien ügyveze-
tő (Avers Fiber Kft) ismertette a
szálerősítéses betontechnológiával
kapcsolatos tudnivalókat, vala-
mint szintén kiemelte a cégek közti
együttműködés fontosságát.

Az előzetesen meghirdetett
szakmai program egy könyv be-
mutatóval egészült ki. Kapu László
mutatta be a 45 szerző által jegyzett
65 cikket, valamint 830 képet tar-
talmazó .Látszóbeton, látványbe-
ton" című kötetet. Rövid ismertető-
jében hangsúlyozta a látszóbeton,
látványbetonnal szembeni elvárá-

,
Epítészet múzeuma a fővárosban

fenntartáshoz, majd Szent István
király munkássága, a feudális ál-
lam megteremtése tette szüksé-
gessé monumentális kőépületek
emelését, de a későbbi korokban
egyaránt éreztette hatását a bizán-
ci, az itáliai, a kölönböző egyházi
rendi, majd természetesen a góti-
ka, a reneszánsz, a barokk, majd a
szecessziós építészeti stílus, példá-
ul a mai Budapest képét is kialakí-
tó dualizmus építészete. Hazánk-
ban szerencsére majd valamennyi
építészeti gondolat megörződött,
mutatva a magyarság befogadóké-
pességét az építészet terén is. Ezt
bizonyítva kap majd méltó helyet
a Magyar Építészeti Múzeum az
Ötvanhatosok terére tervezett más
egyéb új múzeum között.

• Az építész szakma márcsakajú-
niusban esedékes kormánydöntésre
vár, hogy elkezdődhessen a Magyar
Építészeti Múzeum felépítésének
előkészítése. A budapesti Ötvenha-
tosok terére szánt kulturális intéz-
mény koncepciója szerint az új mú-
zeum nyújtotta építészeti és muzeo-
lógiai megoldás és a meglévő, eddig
nem látható gyűjtemény szakszerű,
ám a 2l. századi múzeumhoz mél-
tó, élményközpontú bemutatása
együttesen olyan lehetőséget kínál,
amely világszínvonalú szellemi mű-
hellyé és kulturális turisztikai cél-
ponttá avathat ja a Magyar Építésze-
ti Múzeumot. Jelenleg Óbudán, egy
18. századi műemléképületben mű-
ködik 1968 óta Magyar Építészeti
Múzeum, amely több tízezer terv-
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