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A Faluház 1970-ben épült. 884 lakásával ez Magyarország legnagyobb lakóháza. Hosszú, szinte síkban elhelyezkedő 
homlokzata jól szemlélteti ezt a perspektívát. A távlat szónak azonban egy másik jelentést is tulajdonítottam a 
feladat során. A távolban elhelyezkedő hegyek, illetve a vidék domborzata a Faluházon színekkel van ábrázolva. 
Tehát egy messzebb lévő dolgot előtérbe helyez, illetve szimbolizál a homlokzat festése. Ez nagyon látványosan 
mutat, főleg távolból szemlélve, tényleg egészen beleolvad a környezetébe, és a szemközt található tér is 
szabadabbnak tűnik. Az épület minden oldala követi ezt a mintázatot, habár a hegy felőli oldalon a többi épület 
illetve fa nagyrészt eltakarja. A Faluház energetikai szempontból is megújult. A tetőn elhelyezett napkollektoroknak 
és az új ablakoknak köszönhetően hatékonyabbá vált a fűtés, emelett a víz melegítését is támogatja a rendszer.

TÁVLAT
A távlat tulajdonképpen magát a perspektívát 
jelenti. A valóságban, ahogy fényképen is, a 
tőlünk távolabb eső tárgyakat kisebbnek és 
kevésbé élesnek látjuk, ennek következtében 
a tér “torzul”. Erre egy jó példa a párhuzamos 
vonatsín. Ha a két sín közé állunk, ezek 
nagyon messze, de “találkoznak” egymással. 
Ugyanez igaz például egy hosszú, egyenes 
alagútra is, a végén a fényt egyetlen kis 
pontban látjuk csak. Ez a jelenség azonban 
csak a tér vagy fénykép mélységében jelenik meg. Ha ugyanazt 
a sínpárt oldalról nézzük, minden pontján ugyanolyan távol lesz 
egymástól, és az alagút kijáratait sem fogjuk különböző méretűnek látni.



Távlat
Számomra a távlat szó egyfajta tudatos jövőtervezést jelent. Lőrinciben 
működő civil egyesületünk  épülő  házára is jól illik ez a fogalom. A 
Pitypang házat a Pitypang Egyesület  tagjai - nagyszülők, szülők és 
gyerekek - együtt, önerőből, társadalmi munkában építik. Az eredeti-
leg  fűrészüzemként működő épület átépítésének célja, hogy a jövőben 
helyet adjon az egyesület által szervezett gyermektáboroknak és szak-
köröknek. Kézműves foglalkozások, szabadtéri sportjátékok, néptánc, 
sakk, makettező kör, főzőszakkör, kutyaiskola mind helyet kapnának az 
épületben vagy a telken. Egyesületünk tagjai ugyanis fontosnak tartják 
a környék ifjúságának sokoldalú nevelését és azt, hogy a fiatalok é-
letre szóló barátságokat kössenek. Számomra ez az épület már most 
többet mond mint egy átlagos szemlélődőnek, hiszen minden munka-
folyamatban részt vehettem egy lelkes közösség tagjaként. Töreked-
nünk kell rá, hogy tudatosan építsük magunkat, és gyermekeink jövőjét. 
A ház szellemisége is ezt sugallja: olyan hely kíván lenni ahonnan jó 
elindulni és ahová jó visszatérni. Ebben az épületben találkoznak az 
egyesület tagjainak gondolatai, mindenki hozzájárul a maga módján 
az építés sikeréhez, ami pár éve még elérhetetlen álomként lebegett 
a vezetőség előtt az mostanra kezd formát ölteni. Véleményem sze-
rint az ilyen közösségek tehetik vonzóvá a vidéki létet a nagyvárosi 
névtelen tömeggel szemben azáltal, hogy családias környezetben kap-
csolódhat ki az ember. Ez a vidék legfőbb pozitívuma és egyben távlata.
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