Kertépítés a Kertmanufaktúránál
A kerttervező által megálmodott tervből a kertépítőnek kell valóságos kertet létrehoznia. Ahhoz,
hogy ez olyan legyen, amit tervezője – ideális esetben a megrendelővel közösen – megálmodott,
sok, első pillanatban lényegtelen apróság megléte szükséges.
Esztétikai készségek, természetismeret, a szakma iránti alázat, gazdag munkatapasztalat,
intelligencia, kiváló megfigyelőképesség, tudatosság, önállóság, hogy csak a legfontosabbakat
említsük. Ha a kivitelezők nem rendelkeznek magas fokú esztétikai készségekkel, nincs kellő
természetismeretük, a kert sohasem lesz egyenrangú a lerajzoltakkal. Ha a kivitelezők precízen
dolgoznak ugyan, de munkájukat csak folyamatos felügyelettel, utasítások alapján képesek ellátni, a
végeredmény kertre hasonlít majd ugyan, de hiányozni fog belőle a lélek, az a gyakran
meghatározhatatlan valami, ami a kertet az otthon részévé teszi.
A kertépítés összetett, a részletek finom összhangjára épülő munka, ahol nem elég jól dolgozni.
Ha az a cél, hogy A KERT épüljön meg, akkor kiváló munkát kell végezni. És biztosan állíthatjuk,
hogy a Kertmanufaktúra egyetlen ügyfele sem csak egy kertet szeretne magának.
Ha csupán egy térburkolat vagy járda megépítése a feladat, a megtanultak vagy az utasítások
alkalmazása a legtöbb esetben akár elegendő is lehet. Ugyanez a járdához, a térburkolathoz
kapcsolódó vagy önálló kerti elemek megépítésénél már biztosan a minőség rovására megy.
Ez már nem az „egy kis kőművesmunka” világa. A burkolatnak a terven megadott irányba, az
előírt hossz- és oldalirányú dőléssel kell elvezetnie a vizet. A sziklakerti kövek elhelyezésénél
fontos, hogy a köveket melyik oldalával, merre tájolja az építő, milyen szögben építi be, és hogyan
rögzíti azokat. Tervezés ez is, csak nem ceruzával vagy számítógépes programmal. Ehhez a
művelethez esztétikai érzékre, önálló döntéshozatalra, kiváló megfigyelőképességre,
természetismeretre, a műszaki és részletrajzok olvasni tudására és értő alkalmazására van szükség.
A növények ültetésénél az esztétikai érzék szintén alapkövetelmény. És persze az sem árt, ha az
építők rendelkeznek a szakma, a munka iránti alázat képességével.
A tervből csak így lehet olyan kert, amelyik visszaadja mindazt, amit a megrendelő a tervekbe,
elképzeléseibe belegondolt. Ez az a minőségi többlet, amit a Kertmanufaktúra munkatársai –
tervezők, rajzolók, kertépítők, kertészmérnökök – mindannyian magukénak vallanak.
Ez az, ami a jó munkából kiválót eredményez.
Az Ön kertjében is.
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