Élı Udvar avatás a Magdolna Negyedben

E lap hasábjain már beszámoltunk a Józsefvárosban zajló városrehabilitációs program
elemeirıl, így többek között az ún. bérlıi bevonással történı épületfelújítási alprogram
keretében zajló „Élı Udvar” projektrıl.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bőnmegelızési Bizottsága által támogatott projekt
keretében zajló, a bérházak belsı terének megújítását célzó munkák május 13-án fejezıdtek
be.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Rév8 Zrt-vel és a Zöld Fiatalok Egyesülettel (ZÖFI)
közösen valósította meg

a józsefvárosi Dankó utca 7. és Szigetvári utca 4. szám alatti

épületek zöld udvarának kialakítását.
A

fizikai

közösségi

munkák

az

udvarrekonstrukciót

kísérı

gépészeti

megújítással

párhuzamosan, ütemezetten kezdıdtek meg 2007. március folyamán. A Dankó utca 7-ben az
udvar mérete, valamint kedvezıtlen adottságai (1990-es évek elején bedöntött épületszárny
felszín alatti romjainak részleges elszállítása) miatt két hétvégén kizárólag tereprendezés
folyt a lakók, zöld aktivisták és természetesen Rév8 Zrt és ZÖFI munkatársainak részvételével;
2007. március 11., március 24-25. 2007. március 31-április 1-én már a termıföld behordásával
és az elsı növények elültetésével folytatódtak a munkálatok.
A Szigetvári utcában az udvarfeltörést követıen a lakók munkájának köszönhetıen 2007.
április 20-22-én készült el teljesen az udvar. A Dankó utca 7. „Élı Udvara” 2007. május 12-13én egy kétnapos ültetéssel készült el teljesen. A munkák közben megesett, hogy a tevékeny
udvart látva az utcáról társultak a résztvevık közé, sıt más házak lakói is ellátogattak,
segítettek a munkálatokban. A Zöld Fiatalok révén számos külföldi aktivista vett részt a
kemény fizikai munkákban, jöttek franciák, de még ausztrál fiú is volt a kertészkedık között.
Igazi nemzetközi csapat győlt össze.
A projekt konkrét célja, hogy elsı körben a bérlık bevonásával történı épület-felújításban
együttmőködı házak belsı udvarának zöldítésén keresztül hozzájáruljunk a bérházak lakóinak
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lakóközösségek kialakulását. A program lezárultával látható, hogy a kitőzött célokat az
érintett házak esetében sikerült maradéktalanul elérni.
A munkák végeztével azonban még nem fejezıdött be a közösségépítés folyamata. Hátra volt
az a lépés, mely méltó módon zárta le a helyi, közösségi összefogás keretében megvalósult
programot; az Udvaravatás.
Az eseményre május 16-án került sor a Dankó u. 7. sz. ház megújult udvarán, ahol szép
számmal jelentek meg a Dankó u.7., illetve a Szigetvári u. 4. számú házak lakói, a Rendészeti
és Igazságügyi Minisztérium képviselıi, a kertépítésben résztvevı civilszervezet tagjai,
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Önkormányzatának vezetı tisztviselıi, a Budapesti Rendırfıkapitányság, valamint a
Rendırségi-múzeum illetékesei, és végül, de nem utolsó sorban számos média munkatársai.

A megújult udvarok avató eseményét Csécsei Béla Józsefváros polgármestere nyitotta meg.
Ünnepi és egyben a projektet összefoglaló beszédében hangsúlyozta, hogy a lakók, az
önkormányzat és a civil szervezetek példaértékő összefogásának van létjogosultsága. Ennek
kézzelfogható bizonyítékát láthatják akik az utcáról térnek be a két ház udvarára.
Alföldi György Rév8 Zrt. vezérigazgatója kifejtette; a legfontosabbnak azt tartja, hogy a lakók
elsıként azt a közös élményt emelték ki, hogy a közösségi munka révén új kapcsolatok
születtek, a kertépítés során egyre jobban megismerték egymást a lakóközösségek tagjai.
A megnyitó beszédet követıen angol fiatalok performance – bábelıadását láthatták a
megjelentek, levetítésre került a két ház udvarán megvalósított rekonstrukciós munkálatok
teljes folyamatát dokumentáló film, mi több rögtönzött hegedő-koncertre is sor került a
Szigetvári utcai ház egy kis lakója jóvoltából. A találkozás a lakók, civil szervezetek, hivatalos
szervezetek képviselıi között lehetıséget nyújtott a tapasztalatcserére, a program során
felmerülı gondok és megoldások ismertetésére és új tervek elıkészítésére.
Utóbb kiderült az „Élı Udvar” programnak valamint az udvaravató rendezvénynek nagy
visszhangja támadt a negyedben. Több lakóközösség is jelezte, hogy szívesen átalakítanák és
zöldé varázsolnák házuk hosszú évek óta elhanyagolt udvarát. A Szigetvári utcai ház lakói –
fellelkesülve a Dankó utcai kertavatás sikerén - szervezik saját udvarukon egy kisebb kertirendezvény lebonyolítását, melyen szívesen látják a Dankó u. 7. lakóközösségét, a civil –
szervezeteket, valamint az önkormányzat képviselıit.
A megújult zöld – udvarok pedig egyre több helyen fognak megjelenni a negyedben. Rövidesen
a Karácsony Sándor utca, illetve az Erdélyi utca egy – egy bérházának lakói ragadnak
csákányt, ásót hogy a beton helyét felváltsa a virág.
A program megvalósítását lebonyolító Rév8 Zrt. ezúton is kifejezi köszönetét az „Élı Udvar”
projekt
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megvalósításban résztvevı minden lakónak és a civil szervezetek részérıl érkezı fiatalnak.

Horváth Dániel, Czeglédy Ákos
Rév8 Zrt.
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