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Kedves barátaim, 
Itt év végén röviden végigfutnék az éven, illetve beszélnék kicsit hosszabban a jövő évről.              
Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek fordulatos volt az éve - történtek veletek váratlan,             
érdekes dolgok, voltak győzelmek és kudarcos pillanatok is. Nálunk sem volt ez máshogy. 
 
Még 2019 végén vásároltunk egy telket Sukorón, amire saját házunkat építjük fel. Idén a              
kulcsrakész állapot helyett a szerkezetkész állapotig jutottunk - cserép van a házon. Ez a              
fázis nagyrészt önerőből, saját munkából készült el - rengeteget tanultam belőle. Az év elejét              
Hirden kezdtük, aztán Piroska és Beni Pécsre költözött én pedig Sukoróra, ahova májusban             
költözött az egész család. Később szeptember magasságában Sukorón belül ismét          
költöztünk, én pedig a nyár folyamán irodát béreltem Székesfehérváron. Az építészeti           
munkák és a Nagyapám Háza táborok haladtak e mellett. Évközben az is kiderült, hogy              
2021 januárja már biztosan különleges lesz - hiszen ekkora várjuk kislányunk, Sarolta            
érkezését. Elkezdtem szorosabban együtt dolgozni Kis Kálmán építésszel, akivel itt az év            
végén egy alapítvány bejegyzését döntöttük el.  
 
Mint férj, apa, vállalkozó, építész volt sok “fent” és “lent” pillanatom. Sokszor voltam kimerült              
és nem tartottam be az ígéreteimet - utóbbit volt talán a legnehezebb elviselni. Azonban              
továbbra is keresem az utam, bízok abban, hogy a jó szándék és a jobbra való törekvés                
előre visz, és közben nem fogok kiégni.  
 
2021 ismét izgalmas év lesz. Nekem 3 fő fókuszterületem van:  

1. Apaként és férjként helytállni 2 gyerek mellett is.  
2. Vállalkozóként léptéket váltani és az egyéni vállalkozóból társas vállalkozóvá válni. 
3. Beköltözni saját építésű házunkba és lezárni az ezzel kapcsolatos összes          

ügymenetet.  
Apának férjnek és hatékonynak lenni hatalmas kihívás számomra, úgy hogy közben az            
ember ne váljon géppé, érzéketlenné, és ne veszítse el önmagát sem.  
A munkában a tervezési vonalat több társsal képzelem el, több munkarészt is delegálva, az              
év második harmadától pedig erősebben a művezetésre és beruházás-lebonyolításra         
koncentrálnék. Nyárra pedig szeretnék saját kivitelező csapatot létrehozni, amely speciális          
munkanemeket lát el. Ezzel együtt elkerülhetetlen a KATÁS berendezkedésből való kilépés.  
Házunkat az első félévben szeretném lakhatóvá tenni.  
Emellett az újdonsült alapítványunk menedzselését és a táboros törekvések összefogását          
fogom vinni, képviselni, legjobb tudásom szerint mederben tartani.  
 
Az idei év is embertpróbáló lesz, és nem várom, hogy bárki ebben segítsen. Viszont nagy               
valószínűséggel szükségem lesz segítségre. Ha valaki elhivatottságot érez és részt venne           
egy-egy projektben, munkafolyamatban, akkor ne habozzon felvenni velem a kapcsolatot.  
 
Erős kezdést és kitartó végrehajtást kívánok a 2021-es évre!  
Apró győzelmekben és önbizalomban gazdag új évet! 
Üdvözlettel: Gergő 
 
  



Elvek: 
Azon dolgozom, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokból a legjobbat hozzunk ki. Minőségi,            
egészséges házak, terek születhessenek, átlátható szervezetek, társaságok jöhessenek        
létre és működhessenek fenntartható módon. Hiszek abban, hogy ehhez csak egy kis            
odafigyelésre és jószándékra, valamint jövőképre van szükség.  
Számomra az a fontos, hogy az egyes egyének igényei, tervei az együttműködés és az              
együttélés jegyében megvalósulhassanak. A megvalósuláson, a létrehozáson van a         
hangsúly. Hogy azt, amit elterveztük meg is csináljuk. Építészként számomra ez azt jelenti,             
hogy tervezőből beruházás-lebonyolítóvá, beruházás-lebonyolítóból kivitelezővé kell válnom,       
hogy a megvalósulás teljes folyamatát biztosítsam.  
 
 
2021 Projektek és munkafolyamatok 
Vándor Építőmester Alapítvány 
Alapítványunk célja a mesteremberek és a szakember utánunk következő generációinak          
támogatása ösztöndíjjal, programszervezéssel és kapcsolatokkal. Ehhez az alapítvány pénz         
gyűjt és oszt szét, valamint felkeresi és támogatja azokat a szakembereket, akik            
elkötelezettek mesterségük iránt.  
Ehhez csatlakozni lehet elsősorban (első körben) önkéntesként 

- holnapkészítéshez  
- adminisztációs munkákhoz 
- illetve az ösztöndíjak nyomon követéséhez. 

 
Nagyapám Háza Mester-inas képzések 
Továbbra is részbe underground, természetes anyagokra fókuszáló építő-tanonc képzések,         
amelyek országszerte több helyszínen valósítanánk meg önálló, és önjáró szervező          
csapatokkal. Ehhez lehet csatlakozni önkéntesként, illetve megbeszélés alapján        
részmunkaidős munkatársként a következő posztokra (egy vagy akár több): 

- adminisztráció (hivatalos papírok előkészítése)  
- dokumentáció (fotó, videó) 
- marketing (hirdetések, plakátok, kapcsolattartás) 
- koordinátor (szerszámelosztás, csapat-monitoring) 
- szerszámfelelős (szállítás, karbantartás) 
- szakmai programfelelős (vetített anyagok, szakmai programok összeállítása) 
- szakmai előkészítő (munkafolyamatok átgondolása, anyagszükséglet számítás) 

 
Felhívom a figyelmet, hogy az önkéntes munka is felelősségteljes munka, ahol juttatástól            
függetlenül mindent bele kell adni! Ha ez heti 5 perc, akkor annyi.  
 
Saját házunk alaptapasztása, földpadló és vályogglett 
Táboros/képzéses rendszerben (tanulásért cserépbe kaja, szállás) a tavasz folyamán lehet          
hozzánk jelentkezni hagyományos vályogtapasztásra (téglafal, kortárs lakóház), illetve        
később tetőtér belső oldali vályogglettelésére, illetve a padlófűtéses földpadló elkészítésére.          
A pontos időpontokkal, létszámmal kapcsolatban további tájékoztatásért küldjetek emailt,         
vagy kövessétek a FB-oldal híreit.  
 
Vállalkozás - tervezés - kivitelezés - megvalósítás 
Várom rugalmas szakemberek jelentkezését, akik természetes házak megvalósításában        
(tervezés, kivitelezés) részt vennének - elsősorban “közép-dunántúlon”. De azok         
jelentkezését is várom, akik ez ügyben szakmai támogatást igényelnek, de már vannak saját             



projektjeik. Áprilisig elsősorban a tervezés, költségvetés-készítés és projektelőkészítés        
(anyagbeszerzés, alvállalkozók szerződtetése, stb) lesznek a meghatározó feladatok -         
májustól októberig egyre nagyobb mértékben a kivitelezés is.  
Várom mindazok jeletkezését, akik akár szaktudással, akár szervezői készségekkel         
támogatnák szakszerű, elegáns, és egészséges épületek megvalósulását! Díjazás        
megállapodás szerint, akár teljes idős munkavégzéssel. 
 
 
 
 


