










Ahhoz,Ahhoz, hogy közvetlen találkozásokat kezdeményezzünk, a megismert helyi 
embereknek kedvük és hitük legyen a cselekvésre, nem csak összegyűjtöttünk 
ötleteket és közös ügyeket kerestünk, de a városrész 5 különböző 
lakónegyedében SZOMSZÉDÜNNEPEKET is szerveztünk a helyben lakókkal 
közösen. (Egy hatodik - ami hasonlóan jött létre -, a KOMA  Születésnap 
programja.) Bár a kezdeményezés többnyire az Inspirál Közösségfejlesztő 
Csoporttól indult, jeleztük minden szomszédságban, hogy mi csak akkor 
vállaljukvállaljuk az adott területen ilyen esemény elindítását, ha a helyiek nem csupán 
akarják – azaz közönségként esetleg résztvevői lesznek annak -, de 
nagymértékben hozzá is járulnak, azaz közösen találjuk ki ezek tartalmát és 
bonyolítjuk le azokat.
A lakók részéről nagyon gazdag és sokféle részvétel, hozzájárulás volt 
tapasztalható a két éves programban.





Kikerülhetetlenül fontosnak tartottuk, hogy a lakóházak és a helyi 
intézmények környezetében a lakók befolyással lehessenek a közterek 
kialakítására. Így jobban a sajátjuknak érzik, erősebb felelősségvállalás 
várható az ilyen folyamatokat követően és ki tudhatná az ott élőknél jobban, 
hogy mire van szükség egy adott területen. 

AA tervezésben járatos szakemberek segítségével, alkalmakat 
kerestünk/keresünk arra, hogy az itt lakók közösen változtatásokat, 
esetenként új megoldásokat javasoljanak ezeknek a területeknek az 
átalakítására.

EgyEgy ilyen folyamatban sokféle - gyakran egymásnak is ellentmondó - javaslat 
merül fel a résztvevőkben. Már az előzetes párbeszédek is sejtették, hogy 
vannak kívánságok, ötletek-javaslatok, esetenként vállalások a szomszédság 
tagjainak részéről. Az is természetes, hogy az érdekkülönbségek 
feszültségeket is hordozhatnak - de jó légkörben, egyenrangúnak megélt 
helyzetekben ezek jelentős része kezelhető, feloldható. Viták, érvelések, 
egymás szempontjainak megismerése és jó esetben megértése kíséri az 
ilyenilyen találkozókat. És aki részese egy ilyen egyeztetési folyamatnak, az utóbb 
belátással tud lenni arra is, ha végül az övétől eltérő lesz a közösség által 
választott terv.

Egyik helyen az épület bejáratának teljes környezete, másutt a házat 
körbefogó úszótelek kialakítása, többfelé a házak közötti nagy - és gyakran 
elhanyagolt - közterületek, parkok felújítása, újjáélesztése történt (s történik 
még) az ilyen közös tervezések alkalmával.





Egy ilyen levelezés alkalmával derült arra is fény, hogy az egyik gondozatlan 
ágyás gazdájának betegsége miatt jutott ilyen sorsra. Ekkor sietett a segítségére 
egy fiatal házaspár, akik örömmel vállalták, hogy a felépüléséig szívesen 
gondozzák az ő magas-ágyását is. A parcella tavasztól, pedig ismét várja vissza 
eredeti gazdáját.

Hogyan lehet összehangolni egy friss közösség munkáját?
Hogyan lehet, hogy egy Hogyan lehet, hogy egy kert ne csak kert legyen, hanem közösség is? 
Ebben próbáltunk meg folyamatos segítséget nyújtani, módszereket ajánlani és a 
háttérből figyelve támogatni a kerteseket. Időközönként találkozókra hívtuk őket, 
ahol együtt döntöttek például a kertszabályzat tartalmáról, vagy a közös kassza 
bevezetéséről. Aztán egy idő után már ők hívtak minket a saját megbeszélésükre.
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„A közösségi kert 90%-ban közösség, 10%-ban kert”
ÚjpalotánÚjpalotán négy közösségi kert található, amelyből  három, ebben a programban 
létesült. Ez összesen 83 magas-ágyás tulajdonost és több mint 120 helyi családot 
jelent, akiknek az életében szerepet játszik a lakótelepi kertészkedés. Több 100 kiló 
megtermesztett zöldség és gyümölcs, rengeteg szál virág, 21 általunk 
kezdeményezett találkozó és kertklub, 13 kertvezető, több ezer véletlen találkozás és 
egy közös ügy – nagyjából így lehet jellemezni az újpalotai közösségi kerteket 
számokkal. 

KertészKertészkedni öröm
HaHa megkérdezünk egy közösségi kerttagot, mit jelent neki a közösségi kert, először a 
szebbnél szebb zöldségeit, gyümölcseit kezdi el sorolni, milyen hatalmasra nőttek, na 
és milyen finomak is voltak, amikor a családi asztalra kerültek. Legtöbbször a képek 
is előkerülnek, hiszen ezekkel aztán lehet büszkélkedni – „ez mind az én kétkezi 
munkám eredménye.” Fontos élmények ezek, ők hoztak létre valamit azzal, hogy 
elültették, gondozták és locsolták ezeket a növényeket. Tehát mit is ad egy kert 
elsősorban? A jóleső munka örömét és a friss zöldségeket, gyümölcsöket.

SzolidaritásSzolidaritás
MindMind a négy kert tagjai egy-egy email levelezőlistán tartják a kapcsolatot egymással, 
ahol az apró-cseprő dolgoktól, az elromlott záron át, a különböző tapasztalatokig 
mindent meg tudnak osztani egymással. Vannak néhányan, akik csak passzívan 
használják ezt a felületet és, vagy egyáltalán nem, vagy néha tesznek közzé bármit is, 
de a személyes találkozások alkalmával mindig kiderül, hogy az információ sikeresen 
eljutott hozzájuk is, sőt még hozzá is tennének valamit, csak hát szokni kell ezt az 
„arctalan” kommunikációt. 





AA korábban csak bátortalanul - esetleg szűkebb körben elmondott panaszok némi 
bátorítással az önálló fellépés, felelősségvállalás lehetőségét is felvetették. Különösen 
sokat találkoztunk a Zsókavár u. 46-62. sz szalagházban élőkkel, így az ő példájukkal 
jelezzük ezt a folyamatot. Biztatásunkra előbb egy belső kommunikációs 
hálózatot: e-mailes levelezőlistát kezdtek el „felépíteni”. Ma már 60-nál többen 
olvassák és írják a házzal kapcsolatos fontos híreket, kezdeményezéseket, ötleteket. A 
liftek felújításától, a környéken megjelent besurranó tolvajon át, a feleslegessé vált 
csavaros konzervüvegek cseréjéig, sok mindenről szólnak a bejegyzések. csavaros konzervüvegek cseréjéig, sok mindenről szólnak a bejegyzések. 

A házfelújítást követően a bejárati előkertek kialakítására, 
újraélesztésére alakult kis munkacsoport az itt lakókból, majd a 
lépcsőházak-lakószintek belső felújítása teremtett egy ma is aktuális 
összefogást. Mostanában a házsor mögötti nagy parknak az Erdőkerülő úti 
házak lakóival történő közös megtervezésére van kialakulóban egy kis csapat.
AzAz Inspirál Közösségfejlesztő Csoport ezeknek az ügyeknek mindig a 
közösségi megoldását próbálja felvetni. 
ÍgyÍgy volt/van ez egy érdekvédelmi kérdésben: a 69-es villamos 42 éve 
épített és egyre elviselhetetlenebbül hangos váltója ügyében. A később 
Váltóláz akciónak elnevezett kezdeményezés kereteiben előbb csak 
fotókat készítettek a lakók a szétrohadó villamos-talpfákról, aztán hang- majd 
filmfelvételt a váltó- és a villamos csattogásáról. Erről óriásfotókat tettek ki, 
aláírásokat gyűjtöttek a környéken, leveleket írtak a BKK és a BKV vezetőinek. 
Egyikük ötleteként egy kiáltványban felajánlották a váltószerkezetet a 
Közlekedési Múzeumnak. Az eseményekre a sajtót is mozgósították. Közlekedési Múzeumnak. Az eseményekre a sajtót is mozgósították. 





A Zsókavár lakónegyed városmegújító projektjének részeként a KOMA Színház az 
újpalotai lakótelepen indította el közösségi videós programját. 
„Célunk,„Célunk, hogy rendhagyó, izgalmas eszközökkel dolgozzuk fel a hagyományos 
társadalmi és szociális problémákat, melyek a helyi lakosság mindennapjait 
meghatározzák. Programunkban háromféle nézőpontot kutatva, három társadalmi 
csoportot szólítottunk meg. Márciusban helyi fiatalokkal, ősszel a hatvan év feletti 
lakossággal dolgoztunk. Végül a kisgyermekes szülők kezébe adtunk kamerát, 
hogy figyelmünket maguk irányítsák, saját meglátásaikat megmutassák 
hétköznapi életükről.”
Az elkészült filmek letölthetők az alábbi linkrőlAz elkészült filmek letölthetők az alábbi linkről
http://www.komabazis.org/#!filmek/cdhs
A közösség kezébe adott kamera után a színházi újítás következett – helyi 
fiatalokkal közösen írtak és adtak elő egy izgalmas produkciót Blokkoló címmel.





Számszerű összesítések:
• Találkozók – párbeszédek száma (lépcsőházi, munkacsoportos,  
     szükségletfelmérés bemutatók, fórumok, előkészítő egyeztetések): 97 db 
• Közösségi tervezési találkozók száma 8 alkalom; résztvevők 210 fő
• Közösségi beszélgetés: 11 alkalom; résztvevők: 97 fő
• Szomszédünnepek száma: 5+1 db
•• Miutcánk.hu kapcsolódók száma: 331 fő
• Képzés és résztvevőinek száma: 3 alkalommal 20 fő
• Elkészült és önálló vezetéssel rendelkező közösségi kertek száma 3db
• Önálló munkacsoportok: Inspirál Műhely, 2 parkbizottság; Zsókavár u. 
     46-62 levelezőkör, ugyanitt előkert-, lépcsőház felújítás-, parktervezők 
     munkacsoportjai, Zsókavár Társaság, Közösségi kert Klub 
• Közösségi interjúk száma – 148 db
•• Közvetlen kontakt a lakókkal: 441 db
• Weboldal összes bejegyzések száma: 135, oldalmegjelenítés: 10 800, 
• Facebook oldal 343 like, 580 bejegyzés, hír.

Nagyon sok rokonszenves, elkötelezett és tehetséges emberrel találkoztunk ennek 
a programnak a során is itt, a lakótelepen. Akik egy jó szóra, az odafigyelésre 
megmozdultak, akik a saját és közös érdekeiket megértve - de mégis többnyire 
önzetlenül felismerték, hogy érdemes a közös ügyekben cselekedni. 
AA kulcsemberek közül – akiket mi a leginkább cselekvőknek találtunk - 20 fő 
részére Hogyan szervezkedjünk a lakóhelyünkön? címmel műhelyképzést 
szerveztünk azzal a céllal, hogy a továbbiakban még hatékonyabban tudjanak a 
saját terepükön cselekedni. A képzés végén felvetődött az együtt-maradás 
lehetősége, igénye. Azóta megvoltak az első találkozók, s az itteni program 
elnevezése miatt is egyelőre Zsókavár Társaság névvel alakul - további 
bekapcsolódókat is szívesen látva - ez a kis közösség.




	kiadvany_borito_net
	kiadvany_net

