
Alternatív 
együttélési
formák terei

Napjainkban egyre gyakrabban felmerülő probléma a városok falain belüli túlzsúfoltság, éppen ezért választják egyre többen, a 
települést körülvevő agglomeráció területén való letelepedést, ahol alapvető a mindennapi nyugodt és csendes atmoszféra.
Azonban ez nem mindig pozitív végkimenetelű, ugyanis az esetek többségében ilyenkor a családok elmagányosodnak és befelé Azonban ez nem mindig pozitív végkimenetelű, ugyanis az esetek többségében ilyenkor a családok elmagányosodnak és befelé 
fordulnak. Ennek elkerülése érdekében is született meg az új alternatív együttélési forma, ami szerencsére Debrecen mellett, a 
Bodzás Víztározótól nem messze található több hektáros építési területen kivitelezhető, mely fizikálisan is el van határolva a 
lármás nagyváros zajaitól, ugyanis a telek minden oldalról sűrű erdővel van övezve.
Erre a portára tervezett épület 6 kisgyerekes család számára készült, akik között nincs rokoni kapcsolat, csupán csak több évnyi Erre a portára tervezett épület 6 kisgyerekes család számára készült, akik között nincs rokoni kapcsolat, csupán csak több évnyi 
szoros barátság, ugyanis már a gimnáziumi éveik alatt kialakult ez a kis közösség és most úgy döntöttek, hogy megpróbálják 
közösen felépíteni az otthonukat. Elsősorban fontos szempont volt, hogy egy épülettömbből álljon az otthon, ahol az ott 
lakóknak esélyük sincs úgy eltölteni egy napot, hogy elkerüljék egymást, ezzel is biztosítva, hogy még szorosabbak maradjanak 
a családi-baráti kapcsolatok. Ennek eredményeként született meg a közel 1662 nm nagyságú alternatív családi ház. Az épület és a 
telekhatár között térkő burkolat (mely egy része parkolóként is funkcionál) és füves terület áll rendelkezésre.telekhatár között térkő burkolat (mely egy része parkolóként is funkcionál) és füves terület áll rendelkezésre. A lakóház 4 
szintből áll. Ebből több, mint 2 szint közösségi teret foglal magába. A földszinten található egy gardrób, egy mosókonyha, egy 
kazánház, ami részben raktárként is funkcionál, egy szauna, öltöző, tisztálkodó helyiség és egy nagy úszómedence, ugyanis a 
közös múlt közös érdeklődési kört teremtett a 6 család számára, ami a vízi sportot jelenti. Az első emeleten kapott helyet a 
konyha, nappali és az étkező. A 2. és a 3. emelet a hálószobákat és a fürdőszobákat foglalják magukba, illetve egy tanuló és egy 
dolgozószobát.dolgozószobát. Az összes szintet lépcsőkön keresztül lehet megközelíteni. Összesen 15 lépcső lelhető fel. Lentről felfelé haladva 
szintenként 1, majd 7-7. 

A homlokzat meglehetősen egyszerű és zárkózottságra 
utal, ezzel is megerősítve, a várostól való 
elszigetelődés szándékát. Azonban a külső 4 fal között 
már dinamika jellemzi a felépítést, ez főként a felső 
két lakószinten tükröződik vissza, ugyanis a 
főhomlokzati falak között további 7 blokk rejtőzik 
-köztük fedettlen kültéri ,,folyosókkal,,- melyek 1-1 
családot ölelnek magukba, ezzel is szimbolizálva az családot ölelnek magukba, ezzel is szimbolizálva az 
összetartozást. A kimaradó 1 blokk pedig a már 
említett tanuló és dolgozószobát tartalmazza. Nem 
mellesleg a blokkok tetején lévő sík tető felület 
alkalmas napelemek telepítésére, ezzel gondoskodva 
az energiaellátás egy részének fedezéséről. Más 
kiszolgálóhelyiségre már nem volt szükség, ugyanis a 
családok nem szándékoznak átállni önellátó családok nem szándékoznak átállni önellátó 
gazdaságra, mivel a városban lévő boltokban 
könnyebben el tudják végezni a nagybevásárlást, ezt 
követően, pedig egyből vissza is térhetnek a csendes 
és letisztult elszigetelt világukba.
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