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hálóhoz kjs l'rallciaerkélr kapcsolódik.
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[2] Fetlárat

a padtá5térbe

[3]KöZlekedó
[4] Nappati
Í5] Konyha étkezó

[6]ramra

[7] lérasz
[8] szoba

[9]Furdő
[10] Szoba
[11] Szobo
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. mert az energia drága kincs
. mert mindenkit érintő kérdés
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. mert épületeink

a legnagyobb energia
ÍeIhaszná lók és energia pazarlók
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. mert nem e|egendő akkor beszélni róla,
amikor már elfogyott

. mert a klímaváltozásjeleit mindannyian
tapaszta ljuk
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egyre szigorÚbba n szabályozzák
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tar'tó. szokatlanLrl rrlagas oszlopok árLr1_
a lópcsőház

kodrrak' Kiili;rrlsen izgalnns ]re]ső te_
rek alakultak k] drálta]. lrogi a hálószo
bák kóZotti ki;zleklí]Íj a lópr,sőház ronalát
Lij\eti. hiszen nlinden ]relviség ronrllusz
r'ag' illszöF 1llnlát kalxltt' A ház haszllá'
]ati éItékót a ttigas. Llrlr}r éÍ]táj l'e]i tekintő
terdszok ni;\dik.
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Kertes házban étni nagyon sok család álma
ez' MiveI a tradicioná|is kertvárosok ma már szint-o
megf zethetetlenek, az egykori ÜdülőterÜletek, zártkertek helyén
nőttek ki a fÓtdből ú1 kertvórosok' tyen helyen épÜlt ez a héz is
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[10]Téroló
[11]Garézs
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[8]Hétó5Zoba
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