
Gilvánfa az ormánsági aprófalvas települések egyike. Területi elhelyezkedéséből kifolyólag egykor az 
egyetlen megélhetési forrás ezen a vidéken a mezőgazdaság és az állattenyésztés volt. Ezek az ága-
zatok azonban az egész területen végbemenő természeti, társadalmi és etnikai változások hatására 
mára szinte megszűntek. A hivatalos adatok szerint jelenleg az ország két legszegényebb települése, 
Alsószentmárton és Piskó szintén ebbe a dél-baranyai térségbe tartozik. Gilvánfa lakói ma főként beás 
cigány származású, jórészt segélyből élő emberek. A Belügyminisztérium által meghirdetett közfoglal-
koztatási mintaprogram keretében a településen 2013-ban nyolc új lakóház épült fel.

vályogvető MINTAPROGRAM
V ö r ö s  E r i k a
F o t ó :  V ö r ö s  E r i k a

g I L V á N F A

A d o b e  B r i c k  M a k i n g 
P i l o t  P r o g r a m
i n  g i l v á n f a
S o c i a l  H o u s i n g
i n  g i l v á n f a
gilvánfa is an extremely poor community, with a gypsy 

majority. Within the framework of the pilot program 

launched by the Interior Ministry in 2012, pressed adobe 

bricks were used for building 8 homes fitted with all 

modern conveniences. designed by the Breuer Marcell 

doctoral School of the University of Pécs, the houses 

were built by local labor employed in the workfare 

scheme, with the help of professional architects.

A gilvánfai szociális lakótelep tervezésével 
2012-ben bízta meg a Belügyminisztérium a 
Breuer Marcell Doktori Iskolát mint a Dél- 
Dunántúl régió kiemelkedő szellemi és műszaki 
központját. Olyan műhely ez, ahol a graduális 
és posztgraduális képzésen részt vevő hallga-
tók mély érzékenységgel és még nagyobb elhi-
vatottsággal állnak neki a kevesebb hírnevet  
magában hordozó, szociálisan érzékeny építészet  
gyakorlásának, kutatásának. Egy ilyen intéz-
mény tökéletes táptalaja az épített és termé-
szeti környezetet óvó, a társadalmi leszakadást,  
a szegregálódást csökkentő, a társadalom 
minden rétegére odafigyelő építészet kialakí-
tásának, kutatásának. Valószínűleg ezeket az 
előnyöket, erényeket meglátva esett a Belügymi-
nisztérium választása a pécsi Doktori Iskolára. 
Utólag azonban kijelenthető, hogy a megbízót 
megkötő bürokratikus elemek nehezen hagy-
ták kibontakozni a hallgatók intuitív és ötletes  
terveinek érvényre jutását.

A Doktori Iskola vezetőjével, valamint a bel-
ügyminisztériumi megbízottakkal tett közös 
helyszíni szemle után hamar nyilvánvalóvá vált, 
hogy miért éppen itt, és miért most kell segíte-
ni, „fejleszteni”. Az Ormánságban sok település  
küzd hasonló problémákkal, mint Gilvánfa,  
de talán ilyen intenzitással sehol sincs jelen 
egyszerre a szegénység, a mélyszegénység, a 
munkanélküliség, az élhetetlen lakókörnyezet 
és a leszakadás. A falu főként – a roma megne-
vezést elutasító – beás cigányok lakta település, 
amely fontos elem lehet a későbbi konklúziók 
levonásánál. A település egy része vízben állt 
a nemrégen lezajlott áradásoknak köszönhe-
tően, így az amúgy sem túl jó épületállomány 
bizonyos hányada szinte lakhatatlanná vált.  
A lakóépületek fejlesztési területének a Gilvánfa  
részét képező, önkormányzati tulajdonban 
lévő Varga-telepet jelölték ki. Ez a Csányoszrót 
Magyarmecskével összekötő útról leágazó kis 
földút két oldalán beépített területet jelenti.  
A terület kiválasztásánál az elsődleges szempon-
tokat nem az urbanisztikai, építészeti integrá-
ciós aspektusok adták, hanem az önkormányzati 
tulajdon. Bár kérdés, hogy egy szinte teljes egé-
szében beás cigányok lakta településen milyen 
integrációról is beszélhetünk. Ottjártunkkor jól  
látszott, hogy az árvíz sújtotta területen álló  
házak jó része menthetetlen. Hamar kiderült, 
hogy az első ütemben megvalósítani kívánt 

nyolc ház nem fedi le a valós igényeket, szük-
ségleteket. Felmerült a kérdés: kik fogják meg-
kapni a házakat? Hogyan döntik majd el ezt, 
minek alapján? Gilvánfán a házak nagy része 
komfort nélküli, sok köztük düledező, és harc 
folyik a közkutak használatáért. Mit eredmé-
nyez egy falu közösségében egy ilyen mértékű 
beavatkozás? Az biztos, hogy szükség van rá, de 
hogy erre a legjobb módszer az új házak telep-
szerű felépítése lenne, azt majd a jövő dönti el.
 
A Belügyminisztérium első körben előirány-
zott lakásmérete a 80 m2-es nagyság volt. Ha 
figyelembe vesszük a falura jellemző minimum 
két, de inkább három vagy annál több gyereket  
nevelő családmodellt, akkor ez nem tűnik nagy-
nak. Tervezőként rá kellett világítanunk arra 
a tényre – amelyet nekünk magunknak is el  
kellett fogadnunk, átértelmezve a szituációt –, 
hogy szegény embereknek tervezünk. A majdani  
lakók nagy része segélyből, alkalmi munkákból 
él, és több gyermeket nevel. Az előirányzott  
méret a családok létszámát tekintve nem nagy, 
a várható fenntartási költségek szempontjából 
azonban meghaladja a lakók teherbíró képes-
ségét. A mélyszegénységben élők meglehetősen 
nehezen képesek a rezsiköltségeket megter-
melni vagy valamilyen módon előállítani, így 
mindenképpen egy, az alapterület tekintetében 
minimalizált programot kellett megalkotni. Az 
optimalizálási folyamat eredményeként felező-
dött a házak mérete. Ez rendkívül megnehezítet-
te a feladatot. Ráadásul rugalmatlan építészeti 
előírások gyakran akadályokat állítanak az újí-
tó építészeti gondolatoknak. Sajnos ez történt  
Gilvánfa esetében is.  

Tervezési szempontok
Téralkotás: jó térkihasználás, variabilitás, több-
funkciós terek, tipizálás / egyediség.
Költségek: olcsó, de jó minőségű építőanyagok, 
helyben készülő alapanyagok, közmunkaprogram.
Fenntarthatóság: természetközeli anyagok, jó 
energetikai paraméterek, alacsony rezsiköltség.
Kivitelezés: közmunka- és vályogvető program 
szerint, egyszerű anyagok, minél több kézi erőt 
igénylő munkafolyamatok, építőipari mestersé-
gek tanítása az építkezés során.

Az ötlettervek nyújtotta variabilitás, jó térki-
használás sajnos az engedélyezési terveken gya-
korta már nyomokban sem látható. Egy épület-

engedélyezés során bürokratikus akadályokba  
ütközik az, aki egy adott helyzetre válaszul egy 
kicsit mást, egy kicsit máshogyan szeretne ter-
vezni. A gilvánfai helyzet megkövetelte volna, 
hogy előnyben részesítsük azokat a megoldáso-
kat, amelyek − bár lehet, hogy az engedélyezés  
bürokratikus rendszerébe nem illeszkednek tö-
kéletesen, de mégis − jó, fenntartható, élhető 
választ adnak egy nehéz szituációra. Hiszen itt 
42 m2-en kellett minimum öt embert elhelyezni, 
szem előtt tartva, hogy sajátos társadalmi, más 
kulturális hagyományokkal rendelkező népcso-
portnak tervezünk. A Doktori Iskola eddigi kuta-
tási eredményei segítettek, hogy a konvenciókat 
hátrahagyva fogjunk a feladat megoldásához. 
Egyterű, megfelelő variabilitást biztosító alap-
rajzokat alkottunk, középpontjában a családi 
élet központjával, a konyhával. A megrendelő 
azonban a többségi társadalom által is elfoga-
dott, konvencionális lakástípust várt el, amely 
szobából, konyhából, előszobából, fürdőszobá-
ból, külön WC-ből, valamint kamrából áll.  

A jogszabályok szigorúak a minimális méreteket 
illetően is. Minden családi házban, lakásban kell 
egy minimum 16 m2-es lakószobának lennie, ami 
nem tartalmazhatja a főző- és étkezőhelyiséget  
is. Hamar kiderült, hogy ha a szabályokat  
követve kialakítunk egy 16 m2-es hálót, akkor 
egy konyha-étkező elhelyezése után fél szobá-
nak már nem jut hely. A Belügyminisztériumtól  
kapott helyiséglistában is csak külön WC és kam-
ra került kiírásra egy jól használható fél szoba 
helyett. Az ötletes tanulmányterveket gyorsan  
felváltotta a hatályos építési törvényeknek 
és szabályoknak teljes mértékben megfelelő, 
egy hálószobás ház. A végeredményről a lakók 
tudnak érdemben nyilatkozni, ők használják, 
és tudják, mire lett volna jobban szükségük.  
A tervezett kis ház azonban még így is alkalmas 
lett volna − alaprajzi változtatás nélkül − egy fél 
szoba elhelyezésére. A padlástér lakószobává 
alakításáról folyó egyeztetés a tervezés és épít-
kezés során sajnos sikertelen volt. Pedig nem 
került volna sokkal többe, csak a most a födé-
men elhelyezett szigetelést kellett volna a sza-
rufák között vinni. Kis befektetéssel nyertünk 
volna egy szobát, nem kellene az akár öt- vagy 
többtagú családnak egy szobában aludnia. 
Bár a terek variabilitását nem tudtuk végigvinni 
az engedélyezési terven, sok más ötlet azon-
ban megmaradt. Ilyen például a tipizálás, ami a  
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ban megmaradt. Ilyen például a tipizálás, ami a  

Vezető tervező /Leading architect: Dr. Bachman zoltán

Építésztervezők /Architects: Vörös Erika, zilahi Péter, Bódiné Kersner Katalin

Tervezés éve/Date: 2012–2013

Megvalósulás éve/Completion: 2013
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kivitelezés szakaszában jelent könnyebbséget, 
mind az építkezés során, mind a közmunkaprog-
ram keretében foglalkoztatottak képzésének 
folyamatában. A tipizálást megtartva a házak 
egyediségét hangsúlyozta volna, ha a bérlők 
maguk választhatták volna meg a belső falfelü-
letek színezését. Ennek távlati jelentősége is lett 
volna, hiszen ha sajátjuknak érzik, talán jobban 
vigyáznak majd rájuk. Az építkezés és a bérlők 
kiválasztása közötti időrés azonban nem tette 
lehetővé ennek megvalósítását. Miután tuda-
tosult bennünk ötletünk életszerűtlensége, egy 
másik, jelentős költségemelkedéssel nem járó 
módon igyekeztünk a házak egyediségét bizto-
sítani: a nyílászárók színeivel játszottunk. A ter-
vezés során fontos szempont volt a házak minél 
olcsóbb fenntartása is. A nehéz anyagi helyzet-
ben élők, a megélhetést előtérbe helyezve, gyak-
ran a közüzemi számlák befizetésén spórolnak. 
A tervezett nyolc házba csak a vizet és a villanyt 
vezették be. A tervezés és kivitelezés során ún. 
kártyás villanyórák beszerelését javasoltuk, hogy 

a lakók ne tudjanak a szolgáltatónál adósságot 
felhalmozni. A kivitelezés során ez a kártyás  
rendszer elmaradt, helyette a szokványos mérő-
órákat szerelték be. A gáz bevezetését elkerülve 
minden házban villanykazán biztosítja a meleg 
vizet, a főzést és a fűtést pedig fatüzelésű spar-
helttel oldottuk meg.

A tervezés során nagy figyelmet fordítottunk 
az alkalmazott építőanyagokra, szerkezetekre,  
technológiákra. Fontosnak tartottuk, hogy 
olyan olcsó, fenntartható anyagokat alkalmaz-
zunk, amelyek a cigány hagyományokhoz köthe-
tőek. Ezeknek az általunk állított kritériumok-
nak a vályog és a fa teljes mértékben megfelelt.  
Ez egybecsengett a belügyminisztériumi elvá-
rásokkal, azaz, hogy olyan vályogházakat épít-
sünk, amelyek a közmunkaprogram keretében 
valósulnak meg. Az először vándorló, sátorban 
élő cigányság a letelepedést követően elsajá-
tította a vályogvetés mesterségét, ami egyben 
megélhetésük biztosítéka lett. A Belügyminiszté-
rium felajánlott egy büntetőintézetben gyártott  
vályogpréselő gépet, amelyet a falu nemcsak az 
építkezés idejére kapott meg, hanem tulajdono-
sává is vált. A tervezés során szerettük volna, 
ha a nyílászárók beszerzése is ilyen intézmény-
ből történik, de végül más cégtől szerezték be 
azokat. A vályog alkalmazásával kapcsolatos el-
képzelésünk viszont annál inkább helytállónak  

bizonyult. A vályogpréselő gép segítségével 
nemcsak az építkezésnél, hanem az építőanyag 
előállításánál is több közfoglalkoztatottat  
lehetett alkalmazni. Mivel a faluban az egyetlen 
munkáltató az önkormányzat, fontos szempont 
volt, hogy minél több embert tudjanak közmun-
kásként foglalkoztatni az építkezésen, minél 

több ember végezhessen értékteremtő munkát.
Az építkezésen dolgozók megtanulták a vályog 
préselési technikáját, elsajátították, hogyan és 
meddig kell szárítani a vályogtéglákat, hogy azok 
beépíthetők legyenek. A téglák folyamatosan 
készültek az építkezés alatt. A nem egyidejűleg 
készülő házak folyamatos munkát biztosítottak 
húsz közmunkásnak és a mesterembereknek.  
A kőművesek mellett a közmunkások megtanul-
ták, hogyan rakják kötésben a vályogtéglákat, 
és a falazás mesterfogásait is elsajátították. 
A falak felhúzása után ácsok segítségével és 
irányításával tetőszerkezet és fafödém került 
a házakra, ahol a faszerkezet kisebb megmun-
kálási, valamint felépítési feladatai szintén a 
közfoglalkoztatottakra vártak. Az építkezésen 
részt vevő falubeliek sok olyan tapasztalatot 
szereztek, melyet talán később kamatoztat-
hatnak az építőiparban. A húsz foglalkoztatott 
mellett a maga módján a falu valamennyi lakója 
segített az építkezésben. Az asszonyok és gye-
rekek jelenléte, a sokszor felcsendülő muzsika 
különleges, tradicionális miliőt teremtett az 
építkezés fél éve alatt. Ezek az emberek megta-
pasztalták az alkotás örömét, miközben tudást 
is szereztek. Fontos megjegyezni azonban, hogy 
a ma érvényben lévő szabályozások szinte elle-
hetetlenítik a kalákában dolgozás lehetőségét. 
A nyolc ház 2013. december 12-én készült el.  
A projektre 71 millió forint állt rendelkezésre, 
beleértve a munkabéreket, az anyagköltséget és 
a tervezési díjat is.

Miután a megépített házakat kilenc hónapja 
bérelték lakóik, egy kérdőív segítségével mértük 
fel a projekt sikerességét. A bérlőket szemé-
lyesen kerestük fel. A lakók nagyon kedvesen  
beinvitáltak bennünket, és készséggel vála-
szoltak minden kérdésünkre. Kiderült, hogy 
átlagban négy-öt különböző nemű és életkorú 
családtag lakik egy házban. Az épületek bérleti 
jogát minden lakó tíz évre kapta meg. A szere-
tetszolgálatoknak köszönhetően valamennyi 
házba jutott használt bútor: székek, asztalka, 
konyhabútor és ágyak is. Az egységesen kisza-
bott 3150 forintot mindenki rendszeresen fizeti. 
A házakkal nagyon elégedettek. Örülnek, hogy 
megkaphatták, mert nagy szükségük volt rá.  
Ekkora, vagy még ennél kisebb házakból  
érkeztek, ahol sokszor több mint három gene-
ráció lakott együtt. Ehhez képest az, hogy most 
egy szobában kell lakniuk, egész komfortos.  
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A kérdőívben rákérdeztünk arra is, hogy mit 
változtatnának a házakon. A válasz egyhangú 
volt: egy kisszoba jó lenne még, hogy a gyerekek  
külön lehessenek. Ennek a helyét akár a padlás-
térben is el tudnák képzelni. A sparhelttel történő  
fűtés és főzés megosztotta a bérlőket. Volt, 
ahol gázpalackos tűzhelyet használtak inkább, 
és a téli időszakban a sparhelt mellett a szobá-
ban még egy vaskályhát is használtak. Mások 
elégedettek voltak a sparhelttel mind a főzés, 
mind pedig a fűtés szempontjából. Akik megte-
hették, előző otthonukból gáztűzhelyet hoztak,  
s inkább azt használták, a többieknek tökélete-
sen megfelelt az általunk javasolt alternatíva is.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a ház mögötti kis 
területet nem akarnák-e megművelni, konyha-
kertet kialakítani, állatot tartani, hiszen hely 
van hozzá bőven. Erre a kérdésünkre sokféle vá-
lasz hangzott el. Sokan szeretnének majd a jövő-
ben konyhakertet csinálni és csirkéket nevelni, 
azonban félnek a lopástól. Olyan választ is kap-
tunk, hogy azért nem használják a kertet, mert 
sok a patkány, így a kisgyerekeket sem merik  
kint hagyni. Volt, aki azt nyilatkozta, hogy tilos 
a kertet bevetni. Még idő kell, hogy valóban a 
sajátjuknak érezzék. A házakat egy pontozá-

sos rendszer alapján ítélték oda a bérlőknek.  
A pontozásba sok minden beleszámított, például,  
hogy van-e állásuk, dolgoztak-e az építkezésen. 
A döntésbe bevonták a védőnői szolgálatot, a 
családsegítőt, a háziorvost és a köztestületet. 
Ottjártunkkor nem tudtunk bejutni néhány házba.  
A szomszédok elmondása szerint többen, bár a 
házat megkapták, nem laknak itt. Inkább marad-
tak a családjuknál, vagy csak aludni jönnek át,  
vagy más esetben csak a virágot megöntözni. 
Megdöbbentő volt hallani, hogy a nyolc házból 
néhányat nem, vagy alig használnak, pedig sok 
lenne még a rászoruló. Arra a kérdésünkre, hogy 
az építkezésen részt vevő emberek később köny-
nyebben találtak-e munkát esetleg az építőipar-
ban, szintén kissé lehangoló volt a válasz: egyelő-
re nem igazán. Legtöbbjük azonban a most induló 
2. ütem építkezésein, amelyek során hat házat 
építenek, szintén közfoglalkoztatottként dolgozik.

A kérdőívekből leszűrhető, hogy akik éltek a  
lehetőséggel, és beköltöztek a házakba, na-
gyon elégedettek, és örülnek a lehetőségnek. 
Elmondásuk szerint másképp nem tudták volna  
elhagyni egykori zsúfolt otthonaikat. A szemé-
lyes találkozó alkalmával megállapítottuk, hogy 
vigyáznak a házakra, és első dolguk volt befesteni  

a falakat, személyesebbé téve új otthonukat.  
Az eltelt kilenc hónap azonban kevés ahhoz, 
hogy a teljes területet, azaz a kertet is magukénak 
érezzék, és hosszabb távon kezdjenek el gondol-
kozni. A kérdőív elemzése után arra is rájöttünk, 
hogy építészként sok mindenre jól éreztünk rá a 
tervezés során, de voltak olyan elképzeléseink, 
amelyek kevésbé állták meg a helyüket.

A nyolc szociális lakás a közmunkaprogram 
keretén belül állami támogatással 2013 végére 
készült el, miközben munkát és képesítést kap-
tak a falu lakosai. Összességében kijelenthető, 
hogy mérföldkőnek tekinthető, amit a közmun-
kaprogram keretében a gilvánfai lakosok és az 
építőipari szakemberek végrehajtottak. Megmu-
tattuk, hogy ilyen körülmények között, és ilyen 
lehetőségek mellett is lehet értéket teremteni.

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program –  
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi  
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése országos program című kiemelt 
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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kivitelezés szakaszában jelent könnyebbséget, 
mind az építkezés során, mind a közmunkaprog-
ram keretében foglalkoztatottak képzésének 
folyamatában. A tipizálást megtartva a házak 
egyediségét hangsúlyozta volna, ha a bérlők 
maguk választhatták volna meg a belső falfelü-
letek színezését. Ennek távlati jelentősége is lett 
volna, hiszen ha sajátjuknak érzik, talán jobban 
vigyáznak majd rájuk. Az építkezés és a bérlők 
kiválasztása közötti időrés azonban nem tette 
lehetővé ennek megvalósítását. Miután tuda-
tosult bennünk ötletünk életszerűtlensége, egy 
másik, jelentős költségemelkedéssel nem járó 
módon igyekeztünk a házak egyediségét bizto-
sítani: a nyílászárók színeivel játszottunk. A ter-
vezés során fontos szempont volt a házak minél 
olcsóbb fenntartása is. A nehéz anyagi helyzet-
ben élők, a megélhetést előtérbe helyezve, gyak-
ran a közüzemi számlák befizetésén spórolnak. 
A tervezett nyolc házba csak a vizet és a villanyt 
vezették be. A tervezés és kivitelezés során ún. 
kártyás villanyórák beszerelését javasoltuk, hogy 

a lakók ne tudjanak a szolgáltatónál adósságot 
felhalmozni. A kivitelezés során ez a kártyás  
rendszer elmaradt, helyette a szokványos mérő-
órákat szerelték be. A gáz bevezetését elkerülve 
minden házban villanykazán biztosítja a meleg 
vizet, a főzést és a fűtést pedig fatüzelésű spar-
helttel oldottuk meg.

A tervezés során nagy figyelmet fordítottunk 
az alkalmazott építőanyagokra, szerkezetekre,  
technológiákra. Fontosnak tartottuk, hogy 
olyan olcsó, fenntartható anyagokat alkalmaz-
zunk, amelyek a cigány hagyományokhoz köthe-
tőek. Ezeknek az általunk állított kritériumok-
nak a vályog és a fa teljes mértékben megfelelt.  
Ez egybecsengett a belügyminisztériumi elvá-
rásokkal, azaz, hogy olyan vályogházakat épít-
sünk, amelyek a közmunkaprogram keretében 
valósulnak meg. Az először vándorló, sátorban 
élő cigányság a letelepedést követően elsajá-
tította a vályogvetés mesterségét, ami egyben 
megélhetésük biztosítéka lett. A Belügyminiszté-
rium felajánlott egy büntetőintézetben gyártott  
vályogpréselő gépet, amelyet a falu nemcsak az 
építkezés idejére kapott meg, hanem tulajdono-
sává is vált. A tervezés során szerettük volna, 
ha a nyílászárók beszerzése is ilyen intézmény-
ből történik, de végül más cégtől szerezték be 
azokat. A vályog alkalmazásával kapcsolatos el-
képzelésünk viszont annál inkább helytállónak  

bizonyult. A vályogpréselő gép segítségével 
nemcsak az építkezésnél, hanem az építőanyag 
előállításánál is több közfoglalkoztatottat  
lehetett alkalmazni. Mivel a faluban az egyetlen 
munkáltató az önkormányzat, fontos szempont 
volt, hogy minél több embert tudjanak közmun-
kásként foglalkoztatni az építkezésen, minél 

több ember végezhessen értékteremtő munkát.
Az építkezésen dolgozók megtanulták a vályog 
préselési technikáját, elsajátították, hogyan és 
meddig kell szárítani a vályogtéglákat, hogy azok 
beépíthetők legyenek. A téglák folyamatosan 
készültek az építkezés alatt. A nem egyidejűleg 
készülő házak folyamatos munkát biztosítottak 
húsz közmunkásnak és a mesterembereknek.  
A kőművesek mellett a közmunkások megtanul-
ták, hogyan rakják kötésben a vályogtéglákat, 
és a falazás mesterfogásait is elsajátították. 
A falak felhúzása után ácsok segítségével és 
irányításával tetőszerkezet és fafödém került 
a házakra, ahol a faszerkezet kisebb megmun-
kálási, valamint felépítési feladatai szintén a 
közfoglalkoztatottakra vártak. Az építkezésen 
részt vevő falubeliek sok olyan tapasztalatot 
szereztek, melyet talán később kamatoztat-
hatnak az építőiparban. A húsz foglalkoztatott 
mellett a maga módján a falu valamennyi lakója 
segített az építkezésben. Az asszonyok és gye-
rekek jelenléte, a sokszor felcsendülő muzsika 
különleges, tradicionális miliőt teremtett az 
építkezés fél éve alatt. Ezek az emberek megta-
pasztalták az alkotás örömét, miközben tudást 
is szereztek. Fontos megjegyezni azonban, hogy 
a ma érvényben lévő szabályozások szinte elle-
hetetlenítik a kalákában dolgozás lehetőségét. 
A nyolc ház 2013. december 12-én készült el.  
A projektre 71 millió forint állt rendelkezésre, 
beleértve a munkabéreket, az anyagköltséget és 
a tervezési díjat is.

Miután a megépített házakat kilenc hónapja 
bérelték lakóik, egy kérdőív segítségével mértük 
fel a projekt sikerességét. A bérlőket szemé-
lyesen kerestük fel. A lakók nagyon kedvesen  
beinvitáltak bennünket, és készséggel vála-
szoltak minden kérdésünkre. Kiderült, hogy 
átlagban négy-öt különböző nemű és életkorú 
családtag lakik egy házban. Az épületek bérleti 
jogát minden lakó tíz évre kapta meg. A szere-
tetszolgálatoknak köszönhetően valamennyi 
házba jutott használt bútor: székek, asztalka, 
konyhabútor és ágyak is. Az egységesen kisza-
bott 3150 forintot mindenki rendszeresen fizeti. 
A házakkal nagyon elégedettek. Örülnek, hogy 
megkaphatták, mert nagy szükségük volt rá.  
Ekkora, vagy még ennél kisebb házakból  
érkeztek, ahol sokszor több mint három gene-
ráció lakott együtt. Ehhez képest az, hogy most 
egy szobában kell lakniuk, egész komfortos.  
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A kérdőívben rákérdeztünk arra is, hogy mit 
változtatnának a házakon. A válasz egyhangú 
volt: egy kisszoba jó lenne még, hogy a gyerekek  
külön lehessenek. Ennek a helyét akár a padlás-
térben is el tudnák képzelni. A sparhelttel történő  
fűtés és főzés megosztotta a bérlőket. Volt, 
ahol gázpalackos tűzhelyet használtak inkább, 
és a téli időszakban a sparhelt mellett a szobá-
ban még egy vaskályhát is használtak. Mások 
elégedettek voltak a sparhelttel mind a főzés, 
mind pedig a fűtés szempontjából. Akik megte-
hették, előző otthonukból gáztűzhelyet hoztak,  
s inkább azt használták, a többieknek tökélete-
sen megfelelt az általunk javasolt alternatíva is.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a ház mögötti kis 
területet nem akarnák-e megművelni, konyha-
kertet kialakítani, állatot tartani, hiszen hely 
van hozzá bőven. Erre a kérdésünkre sokféle vá-
lasz hangzott el. Sokan szeretnének majd a jövő-
ben konyhakertet csinálni és csirkéket nevelni, 
azonban félnek a lopástól. Olyan választ is kap-
tunk, hogy azért nem használják a kertet, mert 
sok a patkány, így a kisgyerekeket sem merik  
kint hagyni. Volt, aki azt nyilatkozta, hogy tilos 
a kertet bevetni. Még idő kell, hogy valóban a 
sajátjuknak érezzék. A házakat egy pontozá-

sos rendszer alapján ítélték oda a bérlőknek.  
A pontozásba sok minden beleszámított, például,  
hogy van-e állásuk, dolgoztak-e az építkezésen. 
A döntésbe bevonták a védőnői szolgálatot, a 
családsegítőt, a háziorvost és a köztestületet. 
Ottjártunkkor nem tudtunk bejutni néhány házba.  
A szomszédok elmondása szerint többen, bár a 
házat megkapták, nem laknak itt. Inkább marad-
tak a családjuknál, vagy csak aludni jönnek át,  
vagy más esetben csak a virágot megöntözni. 
Megdöbbentő volt hallani, hogy a nyolc házból 
néhányat nem, vagy alig használnak, pedig sok 
lenne még a rászoruló. Arra a kérdésünkre, hogy 
az építkezésen részt vevő emberek később köny-
nyebben találtak-e munkát esetleg az építőipar-
ban, szintén kissé lehangoló volt a válasz: egyelő-
re nem igazán. Legtöbbjük azonban a most induló 
2. ütem építkezésein, amelyek során hat házat 
építenek, szintén közfoglalkoztatottként dolgozik.

A kérdőívekből leszűrhető, hogy akik éltek a  
lehetőséggel, és beköltöztek a házakba, na-
gyon elégedettek, és örülnek a lehetőségnek. 
Elmondásuk szerint másképp nem tudták volna  
elhagyni egykori zsúfolt otthonaikat. A szemé-
lyes találkozó alkalmával megállapítottuk, hogy 
vigyáznak a házakra, és első dolguk volt befesteni  

a falakat, személyesebbé téve új otthonukat.  
Az eltelt kilenc hónap azonban kevés ahhoz, 
hogy a teljes területet, azaz a kertet is magukénak 
érezzék, és hosszabb távon kezdjenek el gondol-
kozni. A kérdőív elemzése után arra is rájöttünk, 
hogy építészként sok mindenre jól éreztünk rá a 
tervezés során, de voltak olyan elképzeléseink, 
amelyek kevésbé állták meg a helyüket.

A nyolc szociális lakás a közmunkaprogram 
keretén belül állami támogatással 2013 végére 
készült el, miközben munkát és képesítést kap-
tak a falu lakosai. Összességében kijelenthető, 
hogy mérföldkőnek tekinthető, amit a közmun-
kaprogram keretében a gilvánfai lakosok és az 
építőipari szakemberek végrehajtottak. Megmu-
tattuk, hogy ilyen körülmények között, és ilyen 
lehetőségek mellett is lehet értéket teremteni.

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program –  
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi  
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése országos program című kiemelt 
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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