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Lelkipásztorként végzi a vasár-
napi istentiszteleteket, a házi 
csoportok vezetését, a lelki 
tanácsadást, a mentori felada-
tokat. Most még ott lakik, a bap-
tista imaházban, ahol dolgozik, 
ennek nyilvánvalóan vannak 
előnyei és hátrányai…

Fórizs Gyula Zsolt lelkipász-
tor: 

– A gondnoki feladatokat is 
ellátjuk, tehát az egész ház kar-
bantartása a mi dolgunk. Télen, 
ha bármilyen délelőtti program 
van, akkor négykor kelünk, 
hogy befűtsünk. A termeket 
folyamatosan át kell rendez-
ni, annak megfelelően, hogy 
milyen rendezvény következik. 
Az imaházba állandóan jönnek 
az emberek, csengettek éjjel 
egykor, kettőkor is. Ez a munka 
szinte 24 órás elfoglaltságot 
jelent. Ha elköltözünk, nem lesz 
kevesebb dolgom, csak átalakul 
a munkám.

– Hogyan találtak rá a pályá-
zatra?

– A érdi Ága-boga Nagycsalá-
dosok Egyesületének van 

egy közös levelezési listája. 
Először ott olvastunk róla, 
aztán a helyi vezető továbbí-
totta a pályázatot.

– Egyébként is akartak épít-
kezni?

– Vásároltunk egy telket, még 
2010. december 14-én, akkor 
úgy gondoltuk, hogy három-
négy év alatt összegyűjtünk 
valamennyi pénzt, és belevá-
gunk az építkezésbe. Előtte 
nem terveztük, mert nem volt 
rá pénzünk. A pályázatról mi 
január 3-án szereztünk tudo-
mást. Két nap múlva úgy dön-
töttünk, hogy indulunk. Volt 
egy telkünk, amit kifizettünk, de 
még nem volt átírva a nevünk-
re, és csak halvány ötletek kava-
rogtak a fejünkben arról, hogy 
mit szeretnénk. Mielőtt bele-
vágtunk volna, megkérdeztem 
a tervezőt, hogy vállalja-e úgy 
a munkát, hogy két héten belül, 
tehát január 19-re elkészüljön a 
tervrajz. Azt mondta, igyekez-
ni fog… Az önkormányzatban 
nagyon segítőkészek voltak. 
Három hét alatt megkaptuk a 

jogerős építési engedélyt, ami 
nagyon kellett, mert anélkül 
nem pályázhattunk volna. Végül 
minden papírt időben beadtunk. 
A pályázaton a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete és az épí-
tőanyag-gyártók két nyertes 
családot választottak ki. Elég 
sok feltételnek kellett megfe-
lelni. Telekkel, illetve pénzzel 
kellett rendelkezni, és bizto-
sítani azt, hogy még ebben az 
évben meg tudjuk építeni a 
házat. A három gyerek közül 
a nagyobbik nem lehetett idő-
sebb 18 évesnél, és mindezt 
dokumentálni kellett. Érdről 
két család pályázott, a másik 
nyertes család nógrádsápi.

– Két nap alatt dőlt el, hogy 
a családja indul a pályázaton, 
ami egy pillanat alatt megvál-
toztatta az életüket…

– Erre számítottunk. Volt 
bennünk félelem, arra az esetre 
is, ha nyerünk, és arra is, ha 
nem. Ha nem nyerünk, akkor 
még évekig eltolódott volna 
az építkezés lehetősége, és itt 
maradtunk volna az imaház-
ban 42 négyzetméteren, öten, 
ahol a három gyerek egy hét 
négyzetméteres szobában lakik. 
A nappaliban egyszerre alig fér 
el az egész család. Most, hogy 
nyertünk a pályázaton, azon 
izgulunk, hogy elkészül-e ennyi 
idő alatt a ház.

– Mindenképpen kellett vala-

Érdi család lett a pályázat egyik nyertese

NagyCsaládiHáz
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Országos Egyesülete, a Baumit, a Bramac, a Schiedel, 
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milyen megoldás a helyszűke 
miatt.

– Lett volna egy másik lehe-
tőség is. A gyülekezet úgy 
döntött, hogy nem nézi tovább 
ezt az áldatlan helyzetet, és a 
kistermet hozzácsatolta volna 
a lakáshoz. Ez nekünk 35 négy-
zetméteres térnyerés lett volna, 
viszont a gyülekezetnek nagy 
veszteség, mert a lenti részen 
nem tudtuk volna biztosítani az 
átjárást a hátsó konyhához. Ha 
mi elköltözünk, akkor az angol-
nyelv-tanfolyamot a lenti rész-
ben, a mostani nappalinkban 
tartjuk, ahol jobban elférnek 
majd, a gyerekszobából pedig 
irodát alakítunk ki. Egy helyett 
két konyhája lesz a gyülekezet-
nek, ami a nagyobb rendezvé-
nyeknél sokkal kényelmesebb.

– Mekkora házat építenek 
most?

– Ha nem számoljuk a pin-
cét, ahol tároló, kazánhelyiség, 
mosókonyha és barkácsműhely 

található, akkor kb. 130 négy-
zetméteres. Minden gyerek-
nek lesz külön szobája, illetve 
nekünk egy hálószobánk, ezen-
kívül dolgozószoba, nappali, 
konyha, étkező, fürdőszoba és 
kamra. Az imaháztól két és fél 
kilométerre költözünk. Nagyon 
csendes, barátságos hely, min-
denki ismer mindenkit, mert 
csak 13 ház van az utcában. 
Az elmúlt egy hónapban már 
megtörténtek az előkészületek. 
Elvittek 21 kocsi földet, kiás-
ták az alapot és betonoztak. 
A héten megérkezett a tégla, 
ami igen speciális, mert nem 
habarcs lesz közte, hanem 
ragasztóhabbal rögzítik. Már el 
is kezdték lerakni. Ha ez kész, 
akkor jön a födém. A födémhez 
kapjuk a gerendát és a bélés-
testet. A koszorút kell elkészí-
teni, illetve 5 cm beton megy a 
födémre, és indul a következő 
szint, majd a következő, mert 
beépítjük a tetőteret is.

– Mikor költöznek?
– Minél előbb szeretnénk, de 

inkább a befejezést kell erőltet-
nünk, mert a szerződésben azt 
vállaltuk, hogy a ház decem-
ber 20-ig olyan állapotba kerül, 
hogy a lakhatási engedélyhez a 
kérelmeket beadhassuk. Nem 
kell addig megérkeznie, de benn 
kell lennie az önkormányzat-
nál. Mivel ez az első olyan év, 
hogy ezek a cégek elindították 
a pályázatot, tulajdonképpen 
a Nagycsaládosok Egyesülete 
most „vizsgázik”, hogy ez 
hogyan tartható. Szeretnénk, ha 
mindenki örömmel nyugtázná, 
hogy jól mennek a dolgok, és 
ha a pályázat a jövőben is foly-
tatódna. Ehhez kell, hogy mi 
most nagyon igyekezzünk.

– Milyen mértékű a segítség, 
amit most kapnak?

– Ezt csak a végén lehet 
konkrétan megmondani, 
körülbelül öt-hatmillió forint. 
A szerkezetkész állapothoz segí-
tenek hozzá. A téglát, a csere-
pet, a külső szigetelést, a nemes 
vakolatot, illetve a kéményt vál-
lalják. Az alapot és a tetőhöz a 
faanyagot nekünk kell állnunk. 

– Mit szóltak mindehhez a 
gyerekek?

– A családban mindenki 
tudta, hogy ez egy nagy lehe-
tőség. A gyerekek azt kérték, 
hogy a gyülekezeti tagok imád-
kozzanak azért, hogy nyerjünk 
a pályázaton. Kezdetben nem is 
merték beleélni magukat sem-
mibe, mert egyszer már majd-
nem kaptunk egy telket aján-
dékba rokonoktól, de az nem 
jött össze. Azóta semmilyen hír-
nek nem dőlnek be. Már tudják, 
hogy milyen színt szeretnének 
kívül a háznak, hogy milyen 
színű lesz a faluk. A falak még 
alig állnak, de ők már mind-
ezt tudják… Hálával tartozunk 
mindenkinek, aki hozzásegített 
minket az álmaink megvalósu-
lásához.

 j.b.

A pályázatnyertes család
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