TERVEK, KERTEK A-TÓL Z-IG

KÖZTERÜLETEK, INTÉZMÉNYEK KERTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETRENDEZÉSI
TERVEI, KERTJEI, KERTÉPÍTÉSZETI MUNKÁI

Alcsútdoboz

• Pannónia Golf- és Country Club, fásítási- és növénytelepítései tervek (2002, 2003, 2005)

Balatonboglár

• Platán tér környezetrendezési és kertépítészeti terve (2000)
• Városközpont épületegyüttes térburkolati és kertészeti terve (1996)

Balatonföldvár

• Temető bővítésének környezetrendezési- és kertészeti engedélyezési terve (2006)
• Városközpont környezetrendezési engedélyezési- és kiviteli terve (2005)

Balatonfüred

• Sportcsarnok parkjának kertészeti engedélyezési- és kiviteli terve (2005)

Balatonfűzfő

• Szivárvány óvoda és bölcsőde kertészeti kiviteli terve (2010)

Balatonmáriafürdő

• Gróf Széchenyi Imre park környezetrendezési felújítási kiviteli terve (2003)

Bodajk
Eger

• Sportközpont környezetrendezési engedélyezési és kiviteli terve (2007)
• Eszterházy Károly Főiskola, mediterrán kert, látvány és koncepció terv, II. díj (2011)

Felsőtárkány

• Fő út Ady E. út összeköttetés és Inókő-patak hídfelújítás környezetrendezési terve (2012)

Fonyód

• Bélatelepi, Báthory utcai, Fürdő utcai strand környezetrendezési kiviteli tervei (2004)

Göd

• Pólus Palace Thermal Golf Club Hotel* * * * *, fásítási- és növénytelepítési tervek (2007)

Kaposvár

• Megyeháza utca, Irányi utca közterület alakítási terv kertépítészeti dokumentáció (2014)

Kutas-Kozmapuszta

• Hertelendy Kastélyszálló * * * * *, kertészeti engedélyezési- és kiviteli terve (2006)

Kisnána

• Kegyeleti park növénykiültetési terve (2016)

Monor

• Városi uszoda kertészeti kiviteli terve (2002)

Nagykörű

• Orvosi rendelő és gyógyszertár növénytelepítési terve (2010)
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Regöly

• Falufejlesztés, településkép szépítése Regölyben című nyertes pályázat (135/2008 (X.18.)

FVM) kertépítészeti munkái (2011)

Siófok
• Szabadság tér környezetrendezési engedélyezési és kiviteli terve (2008)
• Szent Miklós téri park környezetrendezési és kertészeti terve (2002)
• Hetes számú főút keleti bevezető szakasz, zöldsáv parkosítási- és faültetési terv (1995)
• Fő tér környezetrendezési engedélyezési- és kiviteli terve (2005)

Sóly

• A község fásítási kiviteli terve (2004)

Szilvásvárad
• Hotel Szilvás Kastélyszálló * * * * környezetrendezési kiviteli terve (2008)

Tiszaszentimre
• Református templomkert kertészeti terve (2008)
• Szent Imre Emlékpark építése (2010)
• A település növényesítési terve (2014)

Zamárdi
• Római katolikus templom környezetének rendezési terve (1993)

MAGÁNKERTEK ÉPÍTÉSI, TERVEZÉSI MUNKÁI, KONCEPCIÓTERVEK

Andornaktálya (2013, 2015, 2016), Balatonberény (2002), Bécs (2009), Bize Minervois
(2012), Bogács (2013), Budapest (2009, 2010, koncepcióterv: kertkialakítás erdei
környezetben 2013; 2013, 2014, 2015), Cibakháza (2006), Csopak (2017), Diósd (2007,
2009, 2015), Eger (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Egerszalók (2013,
2015, 2016, 2017), Érd (2007, 2009), Gátér (2009), Kaposvár (2000, 2008), Kecskemét
(2007, 2008), Kisnána (koncepcióterv: parasztház kertje 2014), Kisújszállás (2016),
Mátrafüred (2009), Mátraszentistván (2016), Nagyfüged (2014), Nagykörű (2015),
Nyíregyháza (2006), Ostoros (2015, 2016), Pestszentlőrinc (2010), Pilisvörösvár (2013,
2015), Poroszló (2012, 2016, 2017), Samouillan (2012), Somogyjád (2010), Szajol
(koncepcióterv: sivatagi kert, préri kert 2012; 2012, 2013, 2016, 2017), Szolnok (2009,
2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Szilvásvárad (2008, 2011, 2012), Telki (2009),
Tiszaroff (2015)
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A közterületi környezetrendezési, engedélyezési és kiviteli terveket GAZSÓ István (K 14-0204)
kert- és tájépítész tervezőmérnök, illetve WENSZKY Béla (K 14-0216) kert- és tájépítész
tervezőmérnök készítette.
A magánkertek kert- és növénykiültetési terveit GAZSÓ István kert- és tájépítész tervezőmérnök,
VAS Bálint okleveles kertészmérnök, kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnök, BÍRÓ János
kerttervező-szerkesztő, dísznövénykertész, BALOGH Ferenc kerttervező, kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnök készítette.
GAZSÓ István a Szép kertek – az év kertje kerttervezési és építési nívódíj pályázaton 2000-ben és
2002-ben különdíjat, 2005-ben kiemelt különdíjat, 2011-ben elismerő oklevelet kapott.
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