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Amikor fészekrakáson gon-
dolkodott a fiatal pár, szóba 
sem jöhetett náluk hagyo-
mányos ház. Mesélik, nem-
igen kívántak a városban 

lakni, egy rikító színű, inoxkorlátos, fe-
hér termopán ablakos házban. Hosz-
szú tanakodás, keresgélés vette kez-
detét… Több mesterember munkáját 
is megnézték, de legtöbbjük hatszögű 
ház építéséről hallani sem akart. Több-
ször tettek látogatást Csíkszentdo-
mokoson is, a Logcrafter telephelyén, 
ahol betekintést nyertek a rönkház-
építés fortélyaiba. „– Különös kapcso-
latot fedeztünk fel a mester, Krausz 
Alfréd és a láncfűrésze között – em-
lékszik vissza erre az időszakra a házi-

asszony. –  Nem egyszerű munkaeszközként bánt vele, hanem akár egy 
társ, aki segít neki megalkotni a csodát. Az is szimpatikus volt, hogy ő maga 
dolgozik a házain, és az illesztései is elnyerték tetszésünket. Mi terveztünk, 
ő kivitelezett.”
A sikeres koprodukcióból egy 67 m2 alapterületű és egy 20 m2-es fedett 
terasszal ékeskedő hatszögű, mesébe illő otthon született. A cirka 900 mé-
teren álló ház legvékonyabb rönk hegyének a mérete is 35 cm. 
A ház önellátó, minden közműtől független. A vízellátást egy közeli forrás 
adja, a villamos energia szükséglet teljesen napenergiából lett megoldva. 
A házigazdák számára nem érkeznek havi számlák. Postaládájuk sincs, 
se wifi, se szomszéd, se kerítés. Az önellátást nagymértékben segíti a szer-
kezeti felépítés, hiszen napkeltétől napnyugtáig süti az otthont a nap. S 
hogy mi a helyzet, ha nem süt a nap? Vízteres kandalló a megoldás a fűtésre 
– az alsó szinten padlófűtéssel, az emeleten pedig fűtőtestekkel. 
Nézzünk körül bent is! A földszinten egy tágas tér szolgálja ki a családot 
a nappalival és a konyhával, valamint egy fürdőszoba és egy kazánház biz-
tosítja még a kényelmet. Az emeleten egy előtér és két szoba kapott helyet. 
A szép táj gyönyörködésekor fel sem tűnik a tv hiánya. 

Hatszögű rönkház
az erdélyi vár alatt

Önellátó, 
robusztus 
rönkökkel…

írta: L. KOCSIS ERIKA  
fotó: KULCSÁR HUNOR & CSÍKI CSABA

Erdély mélyén, a Szováta, Gyergyószentmiklós és Parajd közötti  erdőben, a Görgényi-havasok 
lábánál, Attila rég elfeledett váránál, az alatta elterülő mezőn áll hat lábon egy mesebeli 
hangulatot idéző, hatszögű rönkház.
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„Hazatérve különféle tündér-
mesékbe csöppenünk”
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A robosztus rönkök 
természetes színe dominál, 
az antracit szürke és 
az öregfehér színek 
kontrasztjával.  
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– A mi hétköznapjaink a belvárosi zsú-
foltságban telnek – magyarázza a házi-
asszony. – De tudjuk, hogy este haza-
térünk a természetbe, ahol különféle 
tündérmesékbe csöppenhetünk. Néha 
vaddisznók mocorgására figyelünk fel 
a ház melletti bozótban, máskor a med-
ve parézik békésen a szemközti domb-
oldalon. Nyáron a nagy ereszaljnak kö-
szönhetően a ház bármely oldalán „kö-
vér” árnyékban tudjuk kipihenni a nap 
fáradalmait. 

Mikor életem első rönkházát megláttam, eldöntöttem, 
ha „nagy” leszek, nekem is ilyen házam lesz. Minde-
gyik házat én rajzolom, én faragom, a telephelyen a 
fiúk előkészítik azokat. Szerintem ez a minőség záloga, 
nagytételben nem tudnék az apró részletekre oda-
figyelni. Mindegyik házamba szerelmes vagyok. 
Az építkezés során a legnagyobb kihívást a tetőszer-
kezet megépítése jelentette, de úgy érzem megérte. 
Sokan a mennyezet közepén belógó rönköt dísznek 
vélik, nem is gondolják, hogy statikailag milyen fontos 
szerepe van. Ez a függőleges rönk felel a tetőszerke-
zet, valamint a födémgerendák stabilitásáért.
Tizenöt év után annyira letisztult formája lett a mun-
kámnak, hogy a hozzáértő szem látja, hogy „ez Log-
crafter”. Mindegyik hasonló, mégis mindegyik teljesen 
egyedi.                 (Krausz Alfréd)

A kivitelező tollából:

– A mi hétköznapjaink a belvárosi zsú-
foltságban telnek – magyarázza a házi-
asszony. – De tudjuk, hogy este haza-
térünk a természetbe, ahol különféle 
tündérmesékbe csöppenhetünk. Néha 
vaddisznók mocorgására figyelünk fel 
a ház melletti bozótban, máskor a med-
ve parézik békésen a szemközti domb-
oldalon. Nyáron a nagy ereszaljnak kö-
szönhetően a ház bármely oldalán „kö-
vér” árnyékban tudjuk kipihenni a nap 

    Logcrafter rönkházak 

    
    

    
     

     
  A házat gyártotta, kivitelezte:

Tel.: 0040-740173146
logcrafter@gmail.com

www.logcrafter.ro
www.facebook.com/log.crafter

www.instagram.com/logcrafter_loghome

A felületkezelést Milesi termékekkel 
végezték. Magyarországi forgalmazó:

M.L.S. Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
Tel.: 24/525-400
Fax: 24/525-420
www.milesi.hu


