
   Hírlevél 

Szolidáris szomszédság 
 

Történetek a lakótelepről: 

Cs. néni gyűjtést szervezett pár hónapja a 

lépcsőházában egy magányosan meghalt idős 

lakó temetési költségére; Vera minden nap 

délután 4 órakor találkozik az 56-os lépcsőház 

néhány lakójával, s lemennek a ház elé 

beszélgetni. Azt is ő meséli, régen az itt 

lakókkal közösen alakították ki a pincét, ahol a 

férfiak dolgozhattak, miközben a nők pedig 

összejártak kanasztázni. Viki azért bérelt 

ágyást az egyik közösségi kertben, hogy azt az 

általános iskola 2. b osztályával együtt 

használják. Kati néniék szintjén természetes 

szokás, hogy átveszik egymás csomagját, ha 

valaki beteg a házban meglátogatják, és ő 

például szívesen vigyáz gyerekekre is.  

Hedda meséli, ha valaki születésnapi bulit tart, 

akkor ki szokták írni az esetleges hangoskodás 

miatt. A V. házaspár elmondja, hogy az 

emeletükön a szomszédokkal összedobták a 

pénzt, hogy kifessék a szintet. Sz-ék és az utca 

túloldalán Józsefék összefogást szerveznek a 

házaikban, hogy a 69-es villamos nagyon 

hangosan csattogó váltóját felújíttassák a 

BKK-val.  Zsuzsa megfigyelte, hogy a IX. 

emeleten élő családok, ahol több kisgyermek is 

van, együtt szoktak strandra járni, 

programokat szervezni a gyermekeknek.  
 

Ezek - és hasonló példák az eredményei a szo-

lidáris szomszédsági összefogásoknak. 

Lakossági párbeszédek-fórumok az együtt-

működés lehetőségeiről, közösségi kertesek 

„csapatépítésének” segítése, parkok és más 

közterületek közösségi tervezése, szomszéd-

sági kommunikációs hálózatok együttes 

kiépítése, lakótelepi fiatalok iskolai közösségi 

szolgálatának segítése, összefogások - lépcső-

házi érdekvédelmi kezdeményezések támoga-

tása szerepel a kiemelten a Szolidáris 

szomszédság elnevezésű programban. 
 

Rajtunk múlik! – Hogyan szervezkedjünk 

és képviseljük érdekeinket a lakóhelyün-

kön?- Ezzel a címmel indítunk felkészítést és 

segítőprogramot tavasszal itt Újpalotán. 

Középkorúakat, nyugdíjasokat és fiatalokat is 

várunk a díjmentes képzésre, akik lépcsőházi, 

vagy éppen korosztályi közösségi 

programokat, érdekérvényesítő akciókat 

szerveznének szívesen.  

Jelentkezés a Zsókavár Információs Irodában a 

Zsókavár u. 2. sz. alatt. T: 418-3776 

E-mail: zsokavar.iroda@gmail.com  

Weboldal: www.zsokavar3.hu 

Facebook: Zsókavár3-Inspirál oldalon 

 

  

Mikor bújunk elő? 

Elérhetőségek: Zsókavár Információs Iroda Bp. XV. Zsókavár utca 2. T: 418-3776 

E-mail: zsokavar.iroda@gmail.com  

Itteni írásaink jó része bővebb kifejtéssel és további színes fotókkal elérhető a honlapon 

www.zsokavar3.hu és a program Facebook oldalán: Zsókavár3-Inspirál oldalon. 
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Szomszédünnepek - közösen 
Élünk itt egymás mellett, jóban – rosszban vagyunk. Szürkén telnek a hétköznapok. Sokunkban 

valamikor talán felmerült, éppen közösen is lehetne a lépcsőházbeliekkel, más szomszédokkal valamit 

együtt csinálni. Hallottuk, hogy vannak, akik a születésnapokat, a szilvesztert a saját szintjükön élőkkel 

együtt ünneplik. Mások kölcsönös szívességekben segítenek: nyelvet tanítanak, számítógépes ügyekben 

segítenek egymásnak. Vagy csak összejárnak, s a meccseket nézik közösen valamelyik lakásban. De 

nálunk nem így van, nemigen érdekli az itt lakókat a másik család öröme, baja. Meg alig tudunk mit 

kezdeni a saját bajunkkal, hát még a szomszédéval is. 
 

Sokan fogalmaznak meg hasonlókat itt 

Újpalotán is. De mi lenne, ha a közelmúlt 

változásai, a felújításokat követő időszakban 

mégis megpróbálnánk egyeztetni különféle 

helyi érdekeinket, ha megragadnánk ezeket a 

történéseket és megpróbálnánk néhány dolgot 

közösen? Megbeszélni, megszervezni, elintéz-

ni, összefogni. Érdemes lenne erre kísérletet 

tenni. 

Ezért is kezdeményeztük - a lakótelepen pár 

hónapja ügyködő Inspirál Közösségfejlesztő 

Csoport -, hogy próbáljunk meg közösen egy-

egy félnapos SZOMSZÉDÜNNEPET szervez-

ni. Nem programokat vittünk oda, s 

közönségnek vártuk csupán a házbelieket, 

hanem EGYÜTTESEN kitalálva, megbeszélve 

és megvalósítva, a saját lépcsőházuk, 

háztömbjük pár órás könnyedebb együttlétét.  

A Kőrakás park 37. számú ház körül az 

egyik szombaton. 

Szélforgó készítéssel, papírrepülő hajtoga-

tással, aztán fokozatosan aszfaltrajzolással, 

majd kerékpáros akadályok közötti slalomo-

zásával szórakoztak a gyerekek. 

A felnőttek közben a kialakuló beszélgetésben 

azt mérlegelték, lehet-e a házuk lakóit 

mozgósítani, aktivizálni. A téma a ház körüli 

kertre terelődött. Előbb a közvetlen 

környezetben lévő „úszótelek” elkerítése, majd 

ennél nagyobb terület lehatárolása is szóba 

került. Végül többek aktivitásával elhatározták 

a jelenlévők, hogy készítenek a ház körüli 

szűkebb-tágabb területről egy vázlatos rajzot, s 

arra bejelölik, miket szeretnének megvál-

toztatni, átalakítani. 

 

A Zsókavár utca 32-38. számú szalagházban 
is (a Kőrakás parkihoz hasonlóan) a lakók 

megkeresésével, megszólításával indult a 

tervezés, s vetődött fel a Szomszédünnep 

lehetősége. A „Mosolyfestők” az arcokra 

mosolyt festettek, a gyerekek sorbaállással 

folyamatosan használták az ugráló gumiasztalt; 

felnőttek és gyerekek "kézműveskedtek"; az 

EB OVO-sok a felelős kutyatartásról meséltek. 

A felnőttek teli padokkal ülték körül az egyik 

asztalt és folyamatosan beszélgettek 

egymással; voltak akik sós süteményt sütöttek, 

ropit, ásványvizeket, üdítőket, de még sörök is 

előkerültek... Egyszer csak szóba került: Ezt, a 

házbeliek is bármikor meg tudják önmaguk 

csinálni. A következő SZOMSZÉDÜNNE-

PET! 

Részlet a Zsókavár utca 46-62. sz. szalagház 

mögötti park esemény összefoglalójából: 

A házban lakók voltak a főszereplői az 

eseménynek; mi közösségfejlesztők, csak a 

háttérből igyekeztünk megerősíteni, biztatni és 

kicsit összefogni ezt a munkát. Akik eljöttek, 

sokan kapcsolódtak kisebb-nagyobb hozzájáru-

lással ehhez a programhoz - és ez volt talán a 

legbiztatóbb. Többen különféle finom sütemé-

nyeket sütöttek erre a kis piknikre, mások a ház 

körül készült régi fotókat hoztak el 

megmutatni, többen használt könyvekkel - 

bakelit lemezek-kel érkeztek a  csereberére. 

Többen a szervezésben és a lebonyolításban 

vállaltak nagyon aktív szerepet, az egyik lakó 

Gál Hedda zenész kollégájával kedves kis 

szabadtéri koncertet is adott a parkban.



Ifjúsági központ lesz a Száraznád utcában 
 

A négy évvel korábban elfogadott kerületi 

ifjúságpolitikai koncepció nyomán - született 

meg a döntés arról, hogy a fiataloknak kell egy 

"modern, kulturált, szabályozott közösségi tér," 

ami a Száraznád utcai korábbi közéleti házból 

lett Ifjúsági Közösségi Tér épületében kapott 

helyet. A beruházás három ütemben kerül 

megvalósításra, az 1. ütem (az épület energeti-

kai felújítása, akadálymentesítés, vizesblokkok 

felújítása stb.) befejezését április végére 

tervezik. A 2. ütemben kerülnének kialakításra 

a sportpályák a park túlsó oldalán, míg a 3. 

ütem az épület és a sportpályák közötti 

kertészeti átalakítást foglalná magában. 

Január közepén egy lakossági tájékoztatót 

szerveztek az érintettek meghívásával. A  

felszólalók közül többen ellenezték a terveket. 

Néhányan a fiatalok majdani zavaró 

viselkedésétől, mások a jelenlegi park 

felszámolásától való félelmükre hivatkoztak. 

És voltak olyanok is, akik úgy érezték, hogy az 

ifi komplexumra szánt önkormányzati 

hozzájárulásra máshol nagyobb szükség lenne. 

Közben akár nyíltan, akár burkoltan, de 

kifejezték kétségüket, hogy a véleményük 

valóban számítani fog-e a végleges döntésnél. 

"Miért nem kérdeztek meg minket, amikor 

még csak tervben volt a koncepció?" Ebben a 

feszült légkörben pedig sajnos nehezen tudtak 

megtapadni azok az érvek – mert ilyenek is 

voltak -, amelyek támogatólag álltak ki a 

tervek mellett... 

Boda Kitti 

Iskolai Közösségi 

Szolgálat - diákszemmel 
 

„Hol éri meg nekem mindez?”- teszi fel sok 

diák a kérdést, amikor a Közösségi Szolgálat 

szóba kerül. Sokuk teherként gondol arra az 50 

órányi szolgálatra, amit majd valahol el kell 

végeznie. Ugyanúgy, ahogy sokszor az iskola, 

és a fogadóintézmény is teherként éli ezt 

meg…  

Az általános vélekedés ellenére, vannak azon-

ban olyan fiatalok - legalábbis a László Gyulá-

ban biztosan -, akik lehetőségként fogják fel az 

egészet: 

„Egymást segítve válunk közvetlenebb embe-

rekké.” „Miközben közösségként összefogva 

segítenünk az embereknek, megismerjük a 

csapatmunkát is.” „Ezen felül tapasztalatokat 

szerzünk és közelebb kerülhetünk céljainkhoz.” 

„Megtapasztalhatjuk az önzetlen munka ered-

ményeit, miközben részlegesen már felkészít 

bennünket a felnőtt létben végzett folyamatos 

és elkötelezett munkára.” 

Számukra a képlet egyszerű: adok valamit 

magamból másoknak, cserébe pedig számta-

lan, sokszor új dolgot kapok vissza.  

Ennek a hozzáállásnak az erősítése nagyon 

fontos a fiatalokban, hiszen azáltal, hogy a 

saját „érdeküket” is felfedezik a szolidari-

tásban – önkéntességben, az egyetlen dolog, 

amivel értelmet nyer számukra is a közösségi 

szolgálat. 

B.K. 

 

Kézműves foglalkozást vezetnek a László 

Gyula Gimnáziumba járó lányok a 

Közösségi Szolgálat kereteiben: 

 

 

 

 



Színházi előadás a kilencedik emeleten 
 

A Koma Színház az elmúlt évben új projektjével, a közösségi videózással (XVID) keltett figyelmet. 

Tavasszal helyi fiatalok által készített filmeket, ősszel pedig vállalkozó kedvű idős korosztálybeliek 

alkotásait mutatták be a Zsókavár utcai Közösségi Házban. Még az esztendő végére is időzítettek 

érdekességet: 2014. december 14-én volt a bemutatója új előadásuknak, a Blokkolónak. A darabot 

Zrínyi Gál Vince rendezte, szereplői helyi fiatalok, a helyszín pedig egy második és egy kilencedik 

emeleti lakás a Nyírpalota utca egyik sorházában. A rendhagyó kulturális-közösségi vállalkozásról a 

produkciós vezetőt, Móricz Fruzsinát kérdeztük: 
  

Milyen szakmai és művészeti koncepció 

indokolta, hogy az új darabot nem a bázison, 

hanem lakótelepi lakásokban mutassátok be? 

A KOMA több mint egy éve közösségi 

színházként üzemel, ami azt jelenti, hogy az 

újpalotai lakókkal közösen hoz létre 

előadásokat, velük közösen szervez művészeti 

és szabadidős programokat. A Blokkoló az 

első közösségi színházi előadásunk, melyben 

kilenc újpalotai fiatal kapta a főszerepet: a 

történet az ő történetük, a szerepek, a 

karakterek belőlük születtek. Az első 

pillanattól kezdve tudtuk, hogy ha a fiatalok 

saját életét szeretnénk megmutatni, azt nem 

lehet színpadra emelni, hiszen annak szerves 

részét képezi a környezet, a panellakások. 

Ráadásul nagyon szerettük volna a környéken 

élőket is bevonni - akár úgy, hogy a színházat a 

közvetlen lakókörnyezetükbe visszük. 

Mennyire sikerült partnerre találni a 

Nyírpalota utcai lakókban? Úgy tudom 

kezdetben komoly ellenállás volt. 

Amikor elkezdtük a munkát a lakásokban, 

akkor a házban lakókat azonnal értesítettük, 

hogy itt vagyunk, és hogy nagyon szívesen 

megmutatjuk, hogy dolgozunk, kik vagyunk, 

és ha bármi problémát tapasztalnak, jelezzék 

nekünk. Tehát szerettünk volna közvetlen 

kapcsolatot a lépcsőházzal. Az első reakció 

egy negyven aláírásos levél volt a 

Polgármesteri Hivatalnak címezve, hogy ez a 

színház, ez ne legyen a házban. Tudjuk, hogy 

elsőre nagyon nehezen értelmezhető az, amit 

csinálunk, hogy szokatlan, hogy egy 

lépcsőházban egyszer csak megjelenik tizenpár 

fiatal, és a második és kilencedik emelet között 

megnő a liftforgalom. Aztán hetente egyszer 

harminc néző érkezik egy lakásba, és a 

lépcsőház minden pontját díszletként 

szemlélik. Azt a lépcsőházat, ami másnak 

otthona. A kezdeti nehézségek után azonban 

mára már gördülékenyen mennek az 

előadások. A lépcsőházból ugyan csak egy 

lakó szerette volna megnézni az előadást, de a 

gyerekeket már sokan szívesen üdvözlik, a 

legtöbben biztatják őket, érdeklődnek a liftben, 

hogy ez akkor most egy amatőr társulat, vagy 

profi. Szóval sikerült egyfajta nyitottságot 

elérnünk, ami nagyon jó érzés.  

Nem színészek, hanem fiatalok a szereplők. 

Milyen  szakmai kihívást jelentett a velük való 

közös munka? 

A próbák már augusztusban megkezdődtek, a 

bemutató december közepén volt. A több mint 

négy hónapos közös munka nekünk is nagyon 

izgalmas volt, hiszen már a szereplőválogatás 

során biztosak voltunk benne, hogy olyan 

előadást szeretnénk, ami tisztán a 

résztvevőkből építkezik. Azaz a tartalmat, a 

formát, a témát csak egészen minimálisan 

tudtuk az elején körvonalazni - minden a 

fiatalokból születik meg. Az első próbák 

alkalmával még fogalmunk se volt, mi lesz 

majd a végeredmény. Ráadásul az, hogy egy 

szobában tíz néző figyeli a fiatalokat húsz 

percen át összezárva, hogy közvetlen közel, 

akár fél méterre ülnek tőlük emberek, ez egy 

professzionális színész számára is hatalmas 

kihívás. Egy-egy húsz perces jelenetet egymás 

után háromszor játszanak, és vannak, akik több 

szobában is feltűnnek, így pontosan át kell 

érniük egyik helyről a másikra. Szóval nagyon 

nagy vállalást tettünk az előadással, de a 

gyerekek zseniálisan ugorják meg estéről-

estére a feladatot. 

Az eddigi előadások alapján milyen vissza-

jelzések vannak a nézőktől? 

A nézőknek nagyon nagy élmény az előadás. 

Mert izgalmas a lakásokban előadást nézni, 

mert nagyon életszagú, nagyon igazi, amit 

látnak. Nagyon megkedvelik a szereplőket - 

nem annyira egy színházi előadás 

benyomásával távoznak, hanem inkább 

élettörténetekkel, új ismerősökkel 

gazdagodnak. Valamit tényleg sikerül 

átadnunk ezekről a gyerekekről. 

Úgy tudjuk, február végén már bérlők költöz-

nek a lakásba. Hogyan alakul az előadás 

további sorsa? 

Ez az előadás ebben a formában február 28-ig 

lejátszik, a lakásokat kiadják. Mivel a falak 

színe is az előadáshoz van igazítva, így nagyon 



költséges lenne elköltöztetni. A munka 

azonban nem áll meg: heti kétszer 

tanulószobában találkozunk a fiatalokkal, hogy 

egy kicsit kompenzáljuk, hogy az előző 

félévben sok idejüket vettük el az iskola 

melletti próbákkal. Illetve velük közösen 

alakítottuk át tereinket: így lett például 

játékszobánk és olvasósarkunk a Bázison. 

Természetesen tele vagyunk tervekkel, így 

amellett, hogy a szereplők videós blogot 

szerkesztenek, és filmeket készítenek a 

lakótelepről, június közepére újabb közösségi 

színházas produkcióval készülünk Újpalotára, 

mely ezúttal nem lakásokban, hanem 

köztereken kap helyet, és amely ha lehet, még 

több újpalotai lakost mozgat majd meg. 

Kelemen Á. 

 

Áprilisban elkészül az InSpirálház 
 

Tavaly áprilisban jelent meg az Inspirál újság 

legutóbbi száma, melyben László Tamás volt 

polgármester azt írta, hogy a Spirál Szociális és 

Humán Központ építése elkezdődik, és 

november-decemberben átadásra kerülhet a 

felújított épületegyüttes. Ehhez képest január 

közepén járunk és az Inspirál háznál javában 

tartanak a munkálatok. Megkerestük a fővál-

lalkozót, a HNT Építő Zrt-t, hogy első kézből 

kapjunk információt arról, hogy mi történik a 

területen és mikorra lesz kész a Központ. Nagy 

Gábor vezérigazgatóval január 19-én találkoz-

tunk az építkezésen. 

- Azt olvasom a kerítésre helyezett táblán, hogy 

a befejezés határideje 2015. február 24. Az 

építkezést nézve úgy látom, hogy ez a határidő 

nemigen lesz tartható. 

- Bizonyos közbeszerzések elhúzódása miatt az 

épületegyüttes bontása a tervezetthez képest 

hónapokat késett és csak szeptember végén 

tudtuk elkezdeni a munkát. A befejezés - a 

táblára írtakkal ellentétben - április végére 

várható. Kiegészítő elemekkel is bővült a terv, 

ez is oka, hogy húzódik a beruházás vége.  

- Az utolsó Inspirál újságban írtak szerint hat 

hónap áll rendelkezésére a kivitelezőnek. 

- A hat hónap tarthatónak tűnik. 

- Hol tart most az építkezés? 

- A bontások nagy része megtörtént, most még 

a volt Zsókavár Gyógyszertárat bontjuk, pár  

nappal ezelőtt kaptuk meg a területet, ugyanis 

a patika átköltözött egy másik helyiségbe. A 

gyógyszerár volt területén alakítjuk ki a Pajtás 

éttermet. A többi részen az építés folya-

matában vagyunk. 

- A spirál rámpa megmarad? 

- Igen, de a régi rámpa helyett egy un. olasz 

lépcsőt építünk. 

- Nem jó nekünk a magyar? 

- Teljesen magyar lesz, a típusát hívjuk 

olasznak. Ez abban különbözik a régitől, hogy 

a lépcsősorok közé néhány helyen pár lépéses 

egyenes szakaszokat építünk, ezáltal 

kényelmesebb lesz a lépcsőhasználat. 

- A CBA régi épületében is javában zajlik az 

építkezés. 

- Ez marad a CBA tulajdonában, de 

élelmiszerbolt helyett tudomásom szerint egy 

Rossmann drogériát alakítanak ki. A belső 

munkákat nem mi végezzük. 

- A volt CBA mellett hogy folytatódnak az épü-

letegységek? 

- Mellette van már az átköltözött patika, utána 

a Pajtás étterem következik, a sort a jelenleg is 

működő OTP Bank zárja. Az emeleten, az 

OTP felett lesz a szociális mosoda és varroda, 

tőlük balra van a könyvtár és mellette a humán 

központot alakítjuk ki. A mosoda és varroda 

mögött lesz a Mufti. 

- A szociális és humán részeket is Önök 

alakítják ki? 

- Igen, a CBA-n kívül mindent mi építünk, a 

belső építészetet is mi végezzük a berendezés 

elemeket is mi szereljük be. A mosodában 

három ipari mosó- és szárítógép lesz, a 

varrodában nem tudom, hogy s mint lesz, arról 

még nem kaptunk megrendelést. 

- Hogy működnek majd ezek? Bedobok az 

automatába 200 Ft-ot és kimoshatom a 

pizsamámat, és ha elszakítom, akkor meg is 

varrják? 

- Nincs ismeretem arról, hogy miként fognak 

ezek működni. Úgy tudom, hogy lesz egy 



üzemeltetője a központnak, ők fogják ezeket 

megoldani. 

- A Pajtást sem tudni még? 

- Az étterem üzemeltetője sem ismert jelenleg. 

Ott egy melegen tartó tároló konyhát és 

kiszolgáló éttermet alakítunk ki, tehát ott főzni 

nem fognak. 

- Úgy tudom, hogy kávézó- és internetező is 

lesz az étteremben. 

- Erről nincs tudomásom. A Pajtás egy 

rendezvények megtartására is alkalmas étterem 

lesz. (A kávézó ügyben megkerestük Golda 

János tervezőt, aki elmondta, hogy a kávézó és 

internetező a mosodában lesz, hogy amíg vár 

valaki a mosógépre, addig se unatkozzon. vg.) 

- Be lesz kerítve az egész terület? 

- Nem lesz bekerítve. A Zsókavár utca melletti 

részen egy por- és zajfogó növényfal lesz, de 

jelenleg ez is újratervezés alatt áll, bővebbet 

erről még nem tudok. 

- Csak lépcsőn lehet majd az emeletre jutni? 

- A mozgásukban korlátozott személyek, 

illetve a babakocsival érkezők és a nehezen 

járó idősek részére ide egy liftet építünk – 

mutat Nagy Gábor a volt zöldséges bódé néhai 

helyére, ahol egy fémváz látható jelenleg. A 

pince kiszellőző (emlékeznek ugye, az a ronda 

nagy szürke betontömb) megmarad, de 

beburkoljuk, hogy kulturált összképet kapjon 

és egy közösségi hirdetőfelületté alakítjuk. 

- Tudják tartani az április végi határidőt? 

- Abszolút időben vagyunk. A szerkezeti rész 

kicsit megfogta az építkezést, mert ezt 

hivatalosan, közbeszerzés keretén belül kellett 

megpályáztatni. Ez lassított pár folyamatot. Ha 

minden igaz, ez másfél héten belül rendeződni 

fog és utána gőzerővel nekiugrunk a mun-

kának. Jelenleg naponta 45-50 fő dolgozik az 

építkezésen. 

- Anyagi problémák nem hátráltatják a 

munkákat? 

- Ebben a kerületben ezzel sosincs problé-

mánk, minden közbeszerzés olajozottan műkö-

dik és minden számlát időben megtérít az 

önkormányzat. 

- Kíván még valamit hozzáfűzni az eddig 

elmondottakhoz? 

- Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy 

ez az épület Újpalota látványossága legyen. 

Tisztelettel és szeretettel hívom a kerületieket a 

majdani ünnepélyes átadásra. 

Várhegyi Gábor 
 

Közösségi kertek - Újpalotán
 

A négy újpalotai közösségi kertben 100 körüli 

azoknak a családoknak a száma, akik un. 

magas-ágyásokkal rendelkeznek. A világ nagy-

városaiban mind népszerűbbek ezek a városi 

közösségi kertek. Magyarországon is - főként 

az elmúlt 5 évben - nagyon megugrott ezeknek 

a száma. A lakótelep leginkább gazdátlan és 

elhanyagolt parkjainak egy-egy részét alakítot-

ta át a múlt év őszén az XV kerületi Önkor-

mányzat ilyen kertekké.  

A minap egy találkozón beszélgettek a 

kertesek: 

„A lakásban is szépek a növények, de kint a 

természetben… sokkal szebbek - mondja nagy 

kedvvel a 12 év körüli Anna, akinek a javasla-

tára lett Zöldpalota a neve a buszvégállomások 

közelében lévő közösségi kertnek.  Anyukám-

mal már több tervrajzot is készítettünk, hogy 

mit hova szeretnénk ültetni. Sőt, októberben 

gyorsan el is kezdtük a munkát.” 

 

„Ez egy közösségformáló dolog, ebben a 

betonrengetegben fontos, hogy legyen zöld is 

körülöttünk és ezt magunknak érezhessük” - 

teszi hozzá „kertésztársuk”, Ildikó.  

„Én a gyerekek miatt csinálom - ezt már Erika 

fűzi hozzá a Kőrakás parki kertből. - Mi már az 

erkélyen is „termeltünk” bébi paradicsomot. 

Vannak zöldségek, amiket nagyon szeretünk, 

azt próbálnánk ültetni, hogy a gyerekek lássák, 

hogyan növekednek. Aztán majd lehet ide 

kirándulásra hívni az ovit is.” 

Dóri a tini lány: „Én panelban nőttem fel, 

sosem volt lehetőségem kertészkedni.  Anyával 

már volt, hogy összevesztünk azon, hogy mit 

hova ültessünk”. Ágnes a férje példáját említi: 

„A VIII. kerületben néhány munkatársának van 

az ottani Grundkertben ágyása. Azért jó, hogy 

a városi embernek is van lehetősége a kertész-

kedésre.”  

Petőcz Eszter 
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