Egy ébredő városrész – részvételi típusú városmegújítás a
Józsefvárosban
Alföldi György–Czeglédy Ákos–Horváth Dániel1

Bevezetés
EgyüttműkšdŽs Žs t‡rsadalmi rŽszvŽtel a v‡rosmegújít‡sban – így lehetne
nŽh‡ny szóban šsszefoglalni jelen tanulm‡ny legfontosabb mondanivalój‡t.
Az elkšvetkező nŽh‡ny oldalban elsődleges cŽlunk, hogy ršvid t‡jŽkoztat‡st
adjunk a józsefv‡rosi Magdolna-negyedben imm‡r egy Žve zajló szoci‡lis v‡rosrehabilit‡ciós programról, egyben megvil‡gítsuk a program legfontosabb
alapkšveit a M‡ty‡s tŽri zšldterületi mintaprojekten keresztül.
A v‡rosok ‡llandó v‡ltoz‡sban lŽvő šsszetett rendszerek, amelyek
fejlődŽse csak hozz‡juk hasonló komplex, integr‡lt programokkal befoly‡solható, külšnšsen igaz ez azokra a leszakadó v‡rosokra, v‡rosrŽszekre, amelyek
šnmaguk erejŽből kŽptelenek nemcsak a tov‡bblŽpŽsre, hanem a talpon marad‡sra is. Ezek az urb‡nus területek gyakran olyan cŽlzott fejlesztŽsi, regener‡ciós eszkšzšket igŽnyelnek, amelyek a h‡rom v‡rosi szfŽr‡t – t‡rsadalom,
gazdas‡g, kšrnyezet – területileg koncentr‡ltan, együtt prób‡lj‡k Þgyelembe
venni úgy, hogy az egyidőben p‡rhuzamosan futó alprogramok egym‡shoz
sz‡mos sz‡lon kapcsolódnak, egym‡st erősítve fejtik ki hat‡sukat.
Budapest VIII. kerületŽben imm‡r bő egy Žve folyik az a v‡rosregener‡ciós program, amely a fent megfogalmazott integr‡lt programot kifejezetten
szoci‡lis cŽllal kív‡nja magvalósítani Józsefv‡ros Magdolna-negyedben.

Szociális városrehabilitáció
A Budapest Főv‡rosi Önkorm‡nyzat 2005-ben dšntštt a haz‡nkban egyedül‡lló, modellŽrtŽkű szoci‡lis-kultur‡lis alapú v‡rosmegújít‡st cŽlzó ún. szoci‡lis
v‡rosrehabilit‡ciós modellkísŽrleti programok elindít‡s‡ról. A programok
olyan halmozottan h‡tr‡nyos helyzetű v‡rosrŽszek megújít‡s‡t szolg‡lj‡k,
ahol a t‡rsadalmi, gazdas‡gi Žs kšrnyezeti problŽm‡k – magas munkanŽlkülisŽg, alacsony iskol‡zotts‡g, leromlott lakókšrnyezet, stb. – šsszefüggő v‡rosi
területeken koncentr‡ltan jelennek meg. TermŽszetesen a megvalósíthatós‡g
szempontj‡ból szüksŽgesek olyan helyi adotts‡gok, amelyek az šnkorm‡nyzat
hatŽkonyabb szerepv‡llal‡s‡t lehetővŽ teszik (1. ábra).
¹ RŽv8 – Józsefv‡rosi Rehabilit‡ciós Žs V‡rosfejlesztŽsi Zrt., H-1083 Budapest, Pr‡ter u. 22.
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1. ábra Az šnkorm‡nyzati tulajdonú
lak‡sok ar‡nya a VIII. kerületben

Forr‡s: RŽv8 Zrt.

2. ábra A Magdolna-negyed fekvŽse a
VIII. kerületen belül
Forr‡s: saj‡t szerkesztŽs

A szoci‡lis v‡rosrehabilit‡ciós kezdemŽnyezŽsek legfontosabb alapkšve a lakoss‡gnak a teljes megvalósít‡si folyamatba tšrtŽnő bevon‡sa. A
program a t‡rsadalmi rŽszvŽtel fokoz‡s‡val, a kšzšssŽgi kezdemŽnyezŽseknek
teret adva, azt t‡mogatva kísŽrli meg újraszőni a szŽthullott t‡rsadalmi szšvetet a kšzšssŽgi kapcsolatok új form‡inak kialakít‡s‡val, a helyi intŽzmŽnyek
megerősítŽsŽvel, valamint a civil szoci‡lis-kultur‡lis szervezetek t‡mogat‡sa,
új illetve megújított kšzšssŽgi helyek, tal‡lkoz‡si pontok kialakít‡sa ‡ltal.
Budapest területŽn a 2005–2008 kšzštti időszakra h‡rom szoci‡lis v‡rosrehabilit‡ciós akcióterület került meghat‡roz‡sra:
a) Ferencv‡ros (IX. kerület) – Illatos úti ún. „Dzsumbuj”
b) Kőb‡nya (X. kerület) – Bihari út
c) Józsefv‡ros (VIII. kerület) – Magdolna-negyed (2. ábra)

Magdolna Negyed Program
Az előzőekben megnevezett szoci‡lis v‡rosrehabilit‡ciós programok, valamint
a pŽcsi Borb‡la-projekt kšzül a józsefv‡rosi v‡rosmegújít‡s az egyetlen, amely
egy v‡rosnegyed mŽretű területet fog ‡t.
Józsefv‡ros Magdolna-negyed a kerület szívŽben a NŽpszính‡z utca–
Fiumei út–Baross utca–Koszorú utca–Nagyfuvaros utc‡k ‡ltal hat‡rolt 34 ha-os
terület, lakoss‡ga 12 068 fő (2001).
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A főv‡roson belüli kedvező fšldrajzi fekvŽse Žs a gazdag multikultur‡lis
šršksŽg ellenŽre az utóbbi fŽl Žvsz‡zad folyam‡n erősšdő szegŽnysŽgi spir‡llal jellemezhető a v‡rosrŽsz, amely az Žpített kšrnyezet adotts‡gai, gazdas‡gi
szerepŽnek leŽrtŽkelődŽse Žs tšrtŽneti, t‡rsadalmi fejlődŽsŽnek kedvezőtlen
alakul‡sa miatt Budapest legnagyobb šsszefüggő krízisterülete. Feladatunk az,
hogy elh‡rítsuk azt a fenyegető veszŽlyt, hogy a terület a főv‡ros legnagyobb,
šsszefüggő nagyv‡rosi szegŽnynegyedekŽnt konzerv‡lódjon.
A v‡rosregener‡ciós program ‡ltal‡nos cŽlja egy olyan v‡rosfejlesztŽsi
gyakorlat magyarorsz‡gi bevezetŽse, amely minden elemŽben a negyedben
Žlők aktív rŽszvŽtelŽre, a fejlesztŽsi programokba tšrtŽnő bevon‡s‡ra Žpül. A
kšzšssŽgi kezdemŽnyezŽseknek teret adva kív‡nja elŽrni egy egyedi arculatú, megújult im‡zzsal rendelkező, vonzó v‡rosrŽsz kialakít‡s‡t. A Budapest
Főv‡rosi Žs Józsefv‡rosi Önkorm‡nyzat, a tulajdon‡ban ‡lló RŽv8 Zrt. szakmai
st‡bj‡val kšzšsen a Magdolna Negyed Program rŽvŽn szoci‡lis, kultur‡lis
alapon kív‡nja elŽrni az Žlhető Žs biztons‡gos lakókšrnyezet megteremtŽsŽt,
új kšzšssŽgi-kultur‡lis terek lŽtrehoz‡s‡t, a meglŽvők megújít‡s‡t.

Rövid áttekintés az egyes alprogramok 2006. évi eredményeiről
Bérlők bevonásával történő épületfelújítás: A helyi kšzšssŽgek aktív bevon‡s‡ra tal‡n legink‡bb Žpítő alprogram, amelyben azok a bŽrlői lakókšzšssŽgek
vehetnek rŽszt, amelyek együttműkšdők az Žpületfelújít‡s teljes folyamat‡ban, aktívan rŽszt vesznek a tervezŽsben csakúgy, mint az Žpület felújít‡si
munk‡iban Žs fenntart‡s‡ban. Az együttműkšdŽs legfontosabb feltŽtele az
inform‡ciók akad‡lytalan ‡raml‡sa, a hiteles kommunik‡ció.
A negyedben 74 db teljesen šnkorm‡nyzati tulajdonú bŽrh‡z tal‡lható, amelyek kšzül nŽgy újulhat meg a program 2008. december 31-ig tartó
ún. modellkísŽrleti időszak‡ban. A jelenleg együttműkšdő lakókšzšssŽgek
idei munk‡j‡nak elismerŽsekŽnt az a legkevesebb, hogy megnevezzük, mely
Žpületekről van szó: Dankó utca 7., ErdŽlyi utca 4., Kar‡csony S‡ndor utca
22., Szigetv‡ri utca 4.
Innovatív oktatási program: A 2006/2007. tanŽvre újj‡alakult, 8+4 oszt‡lyos Által‡nos Iskola Žs Gimn‡ziumm‡ szerveződštt az ErdŽlyi utcai iskola,
amely nyitott, művŽszeti, oktat‡si, nevelŽsi tevŽkenysŽget is vŽgez, nemcsak
a tanulók, hanem a felnőttek sz‡m‡ra is nyújtott szolg‡ltat‡sai ‡ltal a negyed
oktat‡si-kultur‡lis kšzpont szerepŽt tšlti be. A program keretŽben 2006. szeptemberŽben útj‡ra indult a Kidpix Digit‡lis gyermekkor Žs egy svŽd mint‡t
kšvető, nŽgy civil szervezet ‡ltal megvalósuló dŽlut‡ni kiegŽszítő oktat‡si
program (Ravasz Róka Projekt).
„Kesztyűgyár” – Közösségi Ház: Az iskola szomszŽds‡g‡ban a M‡ty‡s
tŽr 15. sz. alatt 2007-től kezdi meg műkšdŽsŽt a „Kesztyűgy‡r” – KšzšssŽgi
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H‡z. Az intŽzmŽny egyrŽszt az iskola oktat‡si, nevelŽsi tevŽkenysŽgŽt kiegŽszítő szolg‡ltat‡sokat nyújt; előadótereivel, a civil szervezetek Žs kultur‡lis
rendezvŽnyek sz‡m‡ra hasznosítható helyisŽgeivel, tan‡csadó irod‡ival, „internet te‡zój‡val” szintŽn szŽleskšrű kšzšssŽgszervező funkciót fog betšlteni,
arculat‡val a Magdolna-negyed új im‡zs‡nak meghat‡rozó eleme lesz.
Magdolna Szomszédsági Tanács: 2007. első fŽlŽvŽben alakul meg ez a civil
tan‡cs (civil fórum), amely intŽzmŽnyesíti a lakoss‡gi rŽszvŽtelt, Žs alkalmas
helyi rendezvŽnyek kezdemŽnyezŽsŽre, szervezŽsŽre, de fontos szerepet tšlthet be pŽld‡ul az új kšzšssŽgi terek fenntart‡s‡ban, vagy a lakoss‡gi kšzterületi kontroll fokoz‡s‡ban.
Civil Háló: Nemcsak a program sikeres megvalósít‡s‡nak, hanem a kiterjedt, sok rŽsztvevős szomszŽds‡gi tan‡cs kialakít‡s‡nak is előfeltŽtele, hogy
a területen minŽl tšbb, tevŽkenysŽgŽvel elsősorban a teljes szoci‡lis, kultur‡lis
szfŽr‡t lefedő szervezet telepedjen meg Žs t‡mogassa a cŽlok megvalósít‡s‡t.
Ennek ŽrdekŽben kezdődštt meg a 2006. Žvben az üresen ‡lló, alulhasznosított
šnkorm‡nyzati tulajdonú, nem lak‡s cŽlú helyisŽgek t‡mogatott bŽrbead‡sa
a Magdolna Negyed Program cŽljaival azonosulni kŽpes, a cŽlok megvalósít‡s‡ban együttműkšdő civil szervezetek sz‡m‡ra.
Bűnmegelőzés: Az idei Žvben alakult meg az a bűnmegelőzŽsi munkacsoport, amelynek legfontosabb küldetŽse, hogy šsszefogja a helyi – szŽlesen Žrtelmezett – bűnmegelőzŽsben Žrintett szakmai szervezeteket Žs a civilek kŽpviselőit.
A munkacsoport legfontosabb feladata, hogy elkŽszítse a negyed bűnmegelőzŽsi akciótervŽt, amelynek kialakít‡s‡ban Žs megvalósít‡s‡ban is sz‡mítunk a lakók aktív rŽszvŽtelŽre.
Közterület-fejlesztés: A negyed kšzterületi fejlesztŽsŽnek első akcióterülete a legfőbb helyi identit‡st hordozó v‡rosszerkezeti elem, a M‡ty‡s tŽr,
amely a 2006–2007. Žv sor‡n a kšzšssŽg bevon‡s‡val újul meg. A megújít‡s
sor‡n a rŽsztvevő szervezetek Žs a lakoss‡g együttműkšdŽsŽvel sz‡mos rendezvŽny került Žs kerül a jšvőben is megrendezŽsre. A tŽr ‡talakít‡s‡nak cŽlja,
hogy új funkcióival alkalmazkodjon az ‡talakuló kšrnyezetŽhez (‡talakuló
iskola, kšzšssŽgi h‡z stb.), igazi tal‡lkoz‡si „HellyŽ” v‡ljon, alkalmas legyen
kultur‡lis rendezvŽnyek megtart‡s‡ra, Žs a helyi lakoss‡g minden koroszt‡ly
sz‡m‡ra kín‡ljon szabadidős lehetősŽget.

A projekttársaság
A RŽv8 Zrt-t a főv‡rosi Žs a józsefv‡rosi šnkorm‡nyzat hozta lŽtre 1997-ben
v‡rosfejlesztŽsi feladatok ell‡t‡s‡ra. A t‡rsas‡g tevŽkenysŽge kifejezetten egyes
v‡rosrehabilit‡ciós projektek kidolgoz‡sa, lebonyolít‡sa. Kiemelt projektjei a
Corvin SŽt‡ny Program (kor‡bbi nevŽn Corvin-Szigony Projekt), a Futó Utcai
PartnersŽgi Program Žs a Magdolna Negyed Program.
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A t‡rsas‡gunk hatŽkonyan štvšzi mag‡ban egyszerre a kšzŽrdekű
Žs a piaci szemlŽletet. A szakmai munka magas minősŽgŽt a v‡rosfejlesztŽs šsszetett tevŽkenysŽgŽnek megfelelően šssze‡llított sokoldalú, kvaliÞk‡lt
szakemberg‡rda biztosítja, amelyben megtal‡lhatók ŽpítŽszek, mŽrnškšk,
v‡rostervezők, kšzgazd‡szok, jog‡szok, geogr‡fusok, szociológusok Žs szoci‡lis munk‡sok egyar‡nt.

A zöld kulcs – a GreenKeys projekt
A RŽv8 Zrt. a Magyar Tudom‡nyos AkadŽmia Fšldrajztudom‡nyi KutatóintŽzetŽvel (MTA FKI) kšzšsen európai uniós t‡mogat‡st nyert az Európai Region‡lis FejlesztŽsi Alapból az Interreg IIIB CADSES (Central Adriatic Danubian
South-Eastern European Space) Program keretŽben az Urban Green as a Key
for Sustainable Cities („GreenKeys”) projekt megvalósít‡s‡ra egy nemzetkšzi
együttműkšdŽs partnerszervezeteikŽnt. 8 európai orsz‡g 15 v‡ros‡nak 20
szervezete vesz rŽszt a projektben (3. ábra).

3. ábra A GreenKeys Projekt partnerszervezetei
Forr‡s: Insitut für Ökologische Raumentwicklung, Dresden
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A józsefv‡rosi GreenKeys projekt a tšbbi partnerv‡ros programj‡val ellentŽtben egy v‡rosregener‡ciós program szerves rŽsze. A RŽv8 Zrt. a
GreenKeys programmal kšzel egy időben megkezdte a Magdolna Negyed
Program megvalósít‡s‡t is.
A RŽv8 Zrt. Žs az MTA FKI feladata a GreenKeys projektben egyrŽszt
egy zšldfelület-fejlesztŽsi mintaprojekt megvalósít‡sa – M‡ty‡s tŽr –, m‡srŽszt
ezzel p‡rhuzamosan egy, a kerület egŽszŽre kiterjedő javaslat kidolgoz‡sa egy
zšldfelületi stratŽgi‡ra vonatkozóan.

A projekt színtere
A M‡ty‡s tŽr (1. kép) a Magdolna-negyed települŽsmagja, Józsefv‡ros legrŽgebben kšrbeŽpült tere. A 18. sz‡zad elejŽn a hajdani szőlő- Žs gyümšlcsšskertek
kšzepŽn, „spont‡n” alakult ki. 1830-ban nŽmet neve Frühlingsfeld (Tavaszmező), de 1870-ben m‡r Mathias Platz-kŽnt (magyarul M‡ty‡s tŽr) ‡br‡zolj‡k a
korabeli tŽrkŽpek. KŽsőbb M‡ty‡s kir‡ly tŽrnek is mondt‡k. A Főv‡rosi Kšzmunk‡k Tan‡csa 1874/349. sz‡mú hat‡rozat‡val a tŽr rŽgi nevŽt fenntartotta.
A teret csak a 19. sz‡zad vŽgŽre szegŽlyezte minden oldalról z‡rt beŽpítŽs. A
tŽr fejlődŽsŽt az 1838-as jeges ‡r ršvid időre megtšrte, a M‡ty‡s tŽr területŽt teljesen
ellepte a víz. A nagy katasztróf‡nak a jšvőre nŽzve kedvező hat‡sa is volt, az ‡rvíz
ut‡n a M‡ty‡s tŽren is megindult a v‡rosias ŽpítkezŽs. M‡r nem falusi jellegű, hanem
klasszicista, ún. polg‡rh‡zak Žpültek. KivŽtelt kŽpez azonban a M‡ty‡s tŽr 2. sz‡mú

1. kép A M‡ty‡s tŽr mad‡rt‡vlatból
Forr‡s: Budapest Józsefv‡rosi Önkorm‡nyzat FőŽpítŽszi Iroda
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h‡z, amely a 19. sz‡zad vŽgŽn barokkiz‡ló stílusban Žpült. A M‡ty‡s tŽr elhelyezkedŽse, üzletei, üzemei miatt a tšrtŽnelem sor‡n a Magdolna-negyed ŽletŽnek kšzponti
helyŽvŽ v‡lt. Szervező funkciój‡t bizonyítja az 1800-as Žvektől meglŽvő kšzšssŽgi
szerepkšre (patika, mozi). A tŽr kultur‡lis šršksŽge a 20. sz‡zad m‡sodik felŽben
jelentősen megkopott. Az elmúlt fŽl Žvsz‡zad folyam‡n a Józsefv‡rosról kialakult negatív sztereotípi‡k a R‡kóczi tŽr mellett elsősorban a M‡ty‡s tŽrhez kšthetők. Ezzel
egyetemben a helyi t‡rsadalom ŽletŽben betšltštt kultur‡lis jelentősŽgŽt megtartotta.
A szoci‡lis megújít‡si program a tŽr kultur‡lis hagyom‡nyaira Žpítve cŽlozza meg
a M‡ty‡s tŽr kšzponti funkciój‡nak újj‡ŽlesztŽsŽt.

A koncepció
Az olyan sűrű beŽpítettsŽgű, belv‡rosi lakóšvezetekben, mint Józsefv‡ros
Magdolna-negyede minden talpalatnyi zšld nšvelni tudja az itt lakók komfortŽrzetŽt. E tereket teh‡t úgy kell kialakítani Žs műkšdtetni, hogy a lakoss‡g
minŽl szŽlesebb kšrŽnek igŽnyeit kielŽgítsŽk, Žs ezen igŽnyek teljesülŽsŽvel a
helyiek e zšldterületek valódi haszn‡lóiv‡ v‡ljanak.
A kor‡bban meggyškeresedett szemlŽlettől eltŽrően, a helyi lakoss‡g
a tŽr kialakít‡s‡nak Žs megtervezŽsŽnek aktív rŽsztvevője, sőt m‡r a tervezŽs megkezdŽse előtt a koncepcion‡lis elgondol‡sok kialakít‡s‡nak tevŽkeny
szereplője. Így a helyiek tapasztalata Žs vŽlemŽnye m‡r a parktervezők első
tollvon‡sait is dšntően befoly‡solta. E koncepció adta a biztosítŽk‡t annak,
hogy a lakoss‡gi tal‡lkozókon is megvitatott elsődleges tervezetek tartalmazz‡k mindazokat a tŽrre vonatkozó elkŽpzelŽseket, amelyeket a kšrnyŽk lakói
– a tŽr haszn‡lói – a legfontosabbaknak tartottak. A tŽr ŽlhetővŽ, mindenki
‡ltal haszn‡lhatóv‡ alakít‡s‡nak fontos eleme a rŽsztvevők szŽles kšrŽnek
együttműkšdŽse. A lakoss‡g mellett az együttgondolkod‡sban, a koncepció
kialakít‡s‡ban rŽszt vettek a helyi civil szervezetek – amelyek kapcsolati h‡lójuk Žs a negyedben szerzett tapasztalataik rŽvŽn szŽles kšrű inform‡ciókkal rendelkeznek a helyi lakoss‡g problŽm‡iról, tŽrhaszn‡lati szok‡sairól, a
kšzterületekkel kapcsolatos elv‡r‡sairól. A tŽr ‡talakít‡s‡nak Þnanszíroz‡sa
is eltŽr a hagyom‡nyostól, hiszen a kšltsŽgek fedezŽse nem csak egy forr‡sból
biztosított. E kšltsŽgek fedezŽsŽből ugyanúgy kiveszi a rŽszŽt a főv‡rosi, illetve
a kerületi šnkorm‡nyzat, mint az Európai Unió ‡ltal t‡mogatott Interreg III.
B CADSES / GreenKeys projektje, valamint a RŽv 8 Zrt.

A terv
A tŽr megújít‡s‡nak műszaki terve egy Žven ‡t tartó egyeztetŽst kšvetően kŽszült el. 2005. őszŽn egy kŽtnapos szabadtŽri rendezvŽny keretŽben a M‡ty‡s
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tŽren hirdettük meg a programot, t‡jŽkoztattuk az Žrdeklődőket a program
alapkoncepciój‡ról, valamint cŽljainkról. Ezt kšvetően a helyi sajtóban, illetve
honlapokon tettünk kšzzŽ felhív‡st a tŽr megújít‡s‡ra vonatkozó igŽnyek,
vŽlemŽnyek felt‡r‡sa cŽlj‡ból.
Az MTA FKI koordin‡l‡s‡val kšzel fŽl Žvig gyűjtšttük a tŽrre vonatkozó helyi elkŽpzelŽseket kŽrdőívek segítsŽgŽvel is – a budapesti Eštvšs Lor‡nd
Tudom‡nyegyetem geogr‡fus Žs szociológus hallgatóinak bevon‡s‡val –, mikšzben az első eredmŽnyektől kezdődően rendszeres lakoss‡gi tal‡lkozók
keretŽben, szŽles kšrű nyilv‡noss‡g előtt kŽszült el az a h‡rom v‡zlatterv,
tŽrhaszn‡lati funkcióterv, amelyek az eltŽrő lakoss‡gi vŽlemŽnyeket prób‡lt‡k
h‡rom külšnbšző alternatív‡ba rendezni (4. ábra).
Voltak mindenki ‡ltal elfogadott sarokpontok: nyilv‡nos WC szüksŽgessŽge, minden koroszt‡ly sz‡m‡ra vonzó funkciók elhelyezŽse, elkerítŽs Žs őrzŽs.
A h‡rom előzetes tervezetből született meg a M‡ty‡s tŽr vŽgleges terve,
amely štvšzte a h‡rom kor‡bbi alternatív‡t. A l‡tv‡nyterv az al‡bbi kŽpen l‡tható
(2. kép).

4. ábra A v‡zlattervek egyike
Forr‡s: Budapesti Corvinus Egyetem / RŽv8 Zrt.
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2. kép A megújult M‡ty‡s tŽr l‡tv‡nyterve

Forr‡s: Budapesti Corvinus Egyetem / RŽv8 Zrt.

Az átalakuló Mátyás tér
Elmondható, hogy nemcsak a tervezŽsi, hanem a kialakít‡si folyamat is sokszereplős. A terveket a Budapesti Corvinus Egyetem T‡jtervezŽsi Žs TerületfejlesztŽsi TanszŽke kŽszítette el, a Budapest Főv‡rosi Žs Józsefv‡rosi Önkorm‡nyzat
hat‡rozataival, engedŽlyeivel Žs nem utolsó sorban t‡mogat‡saival segíti a tŽr
‡talakít‡s‡nak folyamat‡t. A RŽv8 Zrt. a folyamat megbízott szervezőjekŽnt Žs
koordin‡torakŽnt fogja ‡t projektet a tervezŽstől a fenntart‡s megszervezŽsŽig. RŽszese a folyamatnak a tŽr tőszomszŽds‡g‡ban tal‡lható ‡ltal‡nos iskola
is, amely helyet biztosít a tŽr ‡talakít‡s‡hoz kapcsolódó rendezvŽnyeknek,
lakoss‡gi tal‡lkozóknak.
A kivitelezŽs első lŽpŽsekŽnt műhelymunka keretŽben tan‡rok, di‡kok, t‡jŽpítŽszek, lakók rŽszvŽtelŽvel kŽszültek speci‡lis utcabútorok (ún.
ülődombok v. ülőgumók) újrahasznosított anyagokból a megújuló tŽrre
(3. kép). Az utcabútorok a sokszínűsŽg megőrzŽse, az időt‡llós‡g jegyŽben
születtek, mikšzben terepet adott a Þatalok sz‡m‡ra az együttgondolkod‡sra,
a kreativit‡sra.
A kivitelezŽs első üteme 2006. utolsó napjaiban fejeződik be. Kialakul a
tŽr új szerkezete, nyomvonalai, amelyeknŽl az a szemlŽlet ŽrvŽnyesül, hogy a
tŽr egy ‡tmenő tŽrből a tal‡lkoz‡sok helyŽvŽ v‡ljon, amely lehetősŽget teremt
az ott tartózkod‡sra külšnbšző korcsoportok sz‡m‡ra.
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3. kép Ülődomb-műhely 2006

Befejezés
Magyarorsz‡gon előszšr a Józsefv‡rosban a Magdolna Negyed Program keretŽben folyik kísŽrlet arra vonatkozóan, hogy a nemzetkšzi tapasztalatokat Þgyelembe vŽve (pl. GreenKeys projekt) valósuljon meg egy a kšzšssŽgi
rŽszvŽtelen alapuló v‡rosmegújít‡si beavatkoz‡s egy nagyv‡ros 12 000 fős
negyedŽben.
MinŽl tšbb súlyt kap a helyi lakoss‡g, minŽl nagyobb szerepet sz‡nunk
a szomszŽds‡g sz‡m‡ra, minŽl tšbb lehetősŽget nyújtunk a kšzšssŽgnek ahhoz, hogy rŽszt vehessen a dšntŽsek meghozatal‡ban, ann‡l nagyobb esŽly
kín‡lkozik arra, hogy kialakuljon az az integr‡lt v‡rosmegújító gondolkod‡s,
amely új alternatív‡t jelent az šnkorm‡nyzatok szok‡sos szektori‡lis megkšzelítŽsŽvel szemben.
A 2006. Žv sor‡n a GreenKeys projekt tapasztalatai igazolni l‡tszanak
azt a kezdetben naivnak tűnő elgondol‡st, hogy van olyan cŽl Žs van olyan
program, amely sikeres megvalósít‡sa ŽrdekŽben kŽpes együttműkšdni šnkorm‡nyzat (főv‡rosi, józsefv‡rosi), projektt‡rsas‡g (RŽv8), oktat‡si (ErdŽlyi utcai
Által‡nos Iskola Žs Gimn‡zium) Žs kutat‡si (MTA FKI, Budapesti Corvinus
Egyetem, ELTE) intŽzmŽny a helyi lakoss‡ggal.
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