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1.Bevezetés
1.1. A téma bemutatása
Egyetemi tanulmányaink során többször vizsgáltunk budapesti városrehabilitációs
projekteket (például: Magdolna-negyed, Corvin-negyed, Madách tér). Míg például a Magdolnanegyed esetében azt láttuk, hogy a rehabilitáció során cél a lakosság megtartása, képzések és
közösségfejlesztő programok szervezése, addig a Corvin-negyed rehabilitációját inkább a
lakosság

kicserélődése

és

az

ingatlanbefektetők

örömére

az

ingatlanárak

drasztikus

megemelkedése jellemezte.
A budapesti kerületek és a magyarországi települések vonatkozásában is tapasztalható,
hogy hogy minden döntéshozó az alacsony státuszú lakosság kiszorítására és a magasabb státuszú
lakosság bevonzására törekszik, egyfajta társadalmi “tili-tolit” eredményezve. Amíg nem történik
meg az országos vagy regionális szintű összehangolása ezeknek a folyamatoknak, addig kevésbé
történhet jelentős pozitív társadalmi változás, inkább annak térbeli áthelyezése történik.
Ahogy említettük, bár a Magdolna-negyedbeli szociális városrehabilitáció is sok kritikát
kapott, ebben az esetben kísérlet történt a helyben lakó marginalizált csoportok integrációjára
képzések,

munkahelyteremtés

és

közösségfejlesztés

segítségével.

Véleményünk

szerint

elengedhetetlen fontosságú, hogy egy ilyen városrehabilitációs projekt során jelentős források
jussanak a soft fejlesztésünkre.
Kőbányán izgalmas témát keresgélve találtunk Pongráctelepre, ahol az elmúlt években
szintén jelentős városrehabilitáció zajlott. Mini-kutatásunk kerete nem teszi lehetővé, hogy
Pongráctelepen és az egész városrehabilitációs programot bemutassuk, ezért csak arra
fókuszáltunk, ami legjobban érdekelt minket: hogyan, mennyire hatékonyan hasznosították a
pongráctelepi projekt megvalósítói a soft fejlesztésekre szánt forrásokat? Feltételezésünk az volt,
hogy még mindig nem volt megfelelő arányban a közösségfejlesztésre, képzésre szánt források
aránya, és hogy a városrehabilitáció ellenére inkább atomizált, mint jó közösséggel fogunk
találkozni. A három félig strukturált interjú és a helyi lakossággal kitöltetett öröm-bánat térképek
viszont másra engedtek következtetni.

1.2. A városrehabilitáció fogalma és típusai
“Városfelújítás (városrehabilitáció) alatt általában a leromlott állapotú városrészek
lakóházainak és lakásainak, közösségi intézményeinek és infrastruktúrájának felújítását értjük,
melynek során törekedünk arra, hogy a városrész jellegzetes szerkezetét, beépítési módját és
épületállományának értékes részét megtartsuk.”1
A városrehabilitáció három jellemző típusát különböztethetjük meg: az első a település
rehabilitáció: “elavult, de értéket képviselő településrész, tömb olyan felújítása, amely során az
úthálózat, az épületállomány és a növényzet erre érdemes elemeinek megtartásával,
korszerűsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg azok új épületekkel
történő pótlásával történik az érintett terület értékeinek és minőségének a kornak megfelelő
színvonalra emelése.” A másik jellemző típus a település rekonstrukció: “zömében elavult
településrész olyan korszerűsítése, amelynél az épületek nagy része bontásra kerül, és szükség
szerint az úthálózat és a tömbosztás is módosul a jelen igényszintnek megfelelő állapot elérése
érdekében” A harmadik típus pedig a település revitalizáció: “a különösen értékes, elsősorban
számos műemléki értékkel rendelkező, elavult, élettelen településrész „újraélesztése” a történeti
érték megtartásával, minimális kiegészítő, nagyrészt helyreállító beavatkozással, szükség szerint
rendeltetésmódosítással.”2
Csanádi Gábor szerint az első típus drasztikusabb változást előidéző, következménye,
hogy a szlömösödő városrészek dzsentrifikálódnak. A második típusnál vegyesen alkalmazzák a
bontást és a felújítást, sokkal inkább cél az értékmegőrzés. Végül, a revitalizáció esetében
komplexebb beavatkozásokra kerül sor, ahol cél a lakosság megtartása, ez jellemzi a szociális
városrehabilitációs projekteket.3
1.2. A lakótelep fogalma és típusai
A lakótelep Egedy Tamás definíciójában ,,az 1960-as évektől az 1980-as évek végéig,
többnyire házgyári technológiával épített középmagas és magas lakóházak, házsorok együttese."4
Míg az előbbi definícióba nem férnek bele a második világháború előtt épült, kisebb
lakótelepek, Perényi 1987-es definíciójába igen: ,,a lakótelep egységes terv alapján, szervezett
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formában, általában típustervek alapján megvalósuló lakásépítési forma, rendszerint közös
telkeken elhelyezkedő többszintes lakóépületekkel. Tartozékai a lakóépületek kiszolgálásához
szükséges utak, gépjárműtároló helyek, az épületekben lakók ellátását biztosító intézmények, zöld
területek és az egyéb közterületek."5
Tehát nem csak a szocialista lakótelepeket tekinthetjük lakótelepnek, hanem tágabb
értelmezésben a két világháború között már meglévő lakáshiányra választ adó telepeket is annak
tekinthetjük. Ilyen volt például a 30-as években épített Wekerletelep, vagy a második világháború
alatt épített Pongráctelep is.

2. A kutatás
2.1. Pongráctelep bemutatása
Pongráctelep Budapest X. kerületében található. Fővárosi kislakásos lakótelepként épült
1939-1941 között, Pongrác úti lakótelep, Kis-Pongrác telep néven is ismert, a helyben lakók
leginkább a Pongráctelep elnevezést használják lakóhelyük megnevezésére. A városrészt négy
közlekedési útvonal határolja le, térbeli adottságai elősegíthetik a szegregációt. Bár a telepről a
Deák tér 25-30 perc alatt elérhető, a nem kötött pályás tömegközlekedési eszközök gyakran
forgalmi dugóba kerülnek. A lakóházakat az utcákra merőlegesen tervezték, kezdetleges
funkciókkal ellátva. Ekkor, az 1940-es években az épületek legjellemzőbb építészeti anyaga a
tégla volt.6
A Pongrác lakótelep lakossága jelenleg 2000
fő körül van. Bár néhány évvel ezelőttig elöregedő
lakótelep volt, az elmúlt években a lakosság
beszámolói

alapján

jelentős

számú

fiatal,

kisgyermekes család költözött a lakótelepre. A
szolgáltató funkciók hiányos volta jelentős probléma
az itt élők számára, a leginkább az élelmiszerboltok
hiánya jelent nehézséget az itt élők számára. (A képek
a

Pongrác

Egyesület

honlapjáról,

a

www.pongractelep.hu-ról származnak.)
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2.2. Pongráctelep rehabilitációja
Pongráctelep szociális városrehabilitációjára Kőbánya Önkormányzata pályázott 2009ben. Az elnyert támogatás majdnem 1200 millió forint volt, a munkálatok 2012 és 2015 között
zajlottak. A projekt műszaki beruházásokból és közösségépítő programelemekből tevődött össze,
melyeket az alábbi 6 kategóriába soroltak:
•

lakófunkciót erősítő tevékenységek,

•

közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek,

•

közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések,

•

közterületek fejlesztése,

•

gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek, és végül a

•

„soft” fejlesztési elemek.7
A „soft” programok két fő célja a helyi közösség fejlesztése és a foglalkoztatottság

képzések által való növelése volt. Egyrészt alapítványok, egyesületek pályázhattak kis összegű
támogatásokra. Másrészt, a projektben a Kőbányai Önkormányzattal konzorciumi partnerségben
lévő intézmények vettek részt a programok lebonyolításában (pl. Kőbányai Gyermekjóléti
Központ, Kőkert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Kft.).
A közösségi funkciókat szolgáló tevékenység kategóriájában 2012 októberében készült el
a Pongrác Közösségi Ház Pongráctelep közepén, innentől itt zajlottak a civil szervezetek által
vállalt közösségfejlesztési, információs, foglalkoztatási rendezvények lebonyolítása. 2014.
januárjától pedig a projekt az önkormányzati tulajdonú BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató
központ számára adta át a közösségi házat. A közösségi ház 5 éves kötelező önkormányzati
fenntartási ideje 2018. január 1-jével kezdődik, ami a közösségi ház dolgozói és a lakosok
számára 5 év biztos működést jelent.8
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2.3. A kutatás módszertana és eredményei
2.3.1. Terepbejárás és interjúk
Pongráctelepen három interjút készítettünk, Bánó Somával, a Pongrác Egyesület tagjával,
Árkovics Henriettával, a Pongrác Közösségi Ház vezetőjével, és Gera Zoltánnal a Pongrác-projekt
soft menedzserével, aki jelenleg az újhegyi Fekete István Általános Iskola igazgatója. Az interjúk
során egyrészt azt szerettük volna megtudni, hogy hogyan zajlott a városrehabilitáció soft
fejlesztési elemeinek megvalósítása, a közösségfejlesztés, másrészt pedig hogy a korábbi
közösségfejlesztés milyen eredményre jutott, hogyan működik a Pongráctelepi Közösségi Ház
jelenleg.
Először Bánó Soma vezetett minket körbe Pongráctelepen, bemutatva Pongráctelep
művészeti értékeit, a házfalakon látható, a négy évszakot ábrázoló sgrafittókat, a Horthykorszakban készült, többségében felújított szobrokat. A telep egyik különlegessége, hogy bár a
második világháború alatt épült, az alacsony költségvetés ellenére az építészek törekedtek arra,
hogy a funkcionalitás mellett az esztétika is szerepet kapjon. A Pongráctelep inkább alacsonyabb
státuszú vagy alsó középosztálybeli családok számára épült. A lakások többsége szoba-konyhás,
37 négyzetméteres lakás volt. Mivel a lakások akkor még nem voltak fürdőszobával felszerelve, a
telep közepén közfürdőt létesítettek, ami később funkciójának elvesztésével orvosi rendelő lett.
Pongráctelep a terepbejárás során békés,
rendezett környezetű lakótelepnek látszott. A telep két
hátránya, hogy csúcsidőben a forgalmi dugók miatt
nehezen megközelíthető busszal, másrészt, hogy
kevés szolgáltatás érhető el. A terepbejárás alapján a
terület egyáltalán nem mutatja a szegregátumra
jellemző jegyeket, de az megállapítható, hogy a
forgalmas

autó-

és

vasútvonalak

jelentősen

elszigetelik más városrészektől.
A helyi társadalomra néhány évvel ezelőttig
inkább az elöregedés volt jellemző, de az elmúlt
időszakban egyre több fiatal család költözik a telepre.
A fiatalodást jól mutatja a közösségi házban a babamama klubok egyre nagyobb népszerűsége. A Pongráctelep megfizethető ingatlanárai, a
belvároshoz való relatív közelsége és a nyugodt, biztonságosnak mondható környezete miatt lehet

vonzó néhány fiatalabb család számára. Ennek ellenére a lakosság fokozatos kicserélődése nem
olyan mértékű, hogy az dzsentrifikációnak lenne nevezhető. A lakótömbök lakosságának
társadalmi státuszában is nagy különbségek tapasztalhatók: vannak jobb módú és rosszabb
helyzetű lakótömbök. Negatív körülmény viszont a pongráctelepi lakosok számára a Hős utca
közelsége, ahonnan előfordul, hogy átjönnek lakosok. A pongráctelepi lakosok félnek attól, hogy
a telepen található 72 önkormányzati lakás némelyikébe a Hős utcából fognak családokat
áttelepíteni.
Az interjúalanyok tapasztalata szerint az elmúlt években egyértelműen javult Pongráctelep
helyzete. Jól mutatja ezt, hogy jóval kevésbé jellemző, hogy rongálás történik közterületen. Nehéz
azonban

meghatározni,

hogy pontosan

mennyiben

köszönhető

ez

a

helyi

lakosság

szocializációjának és mennyiben a lakosság cserélődésének.
A szociális városrehabilitációra megnyert pályázati összeg egy részét, 44 millió forintot
soft fejlesztésekre, képzésre és közösségfejlesztésre lehetett felhasználni. Gera Zoltán, volt soft
menedzser beszámolt arról, hogy a soft fejlesztésekkel a telepen élőket érintő legjelentősebb
társadalmi problémákra kívántak reagálni. A közbiztonság kérdése, a munkanélküliség, az
infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférés hiánya, a helyi közösség atomizáltsága voltak
jellemző kihívások. A projektbe igyekeztek olyan civil szervezeteket bevonni, akik már
bizonyítottak Pongráctelepen vagy környékén, esetleg helyi kötődésük volt. A munkát nehezítette,
hogy a vállalt indikátorok teljesítése kellett, hogy meghatározzon bizonyos programokat (például
a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő képzések részt vevőinek munkát kellett találni, hogy
teljesítsék az indikátorokat). Az ELTE TÁTK kutatói és a Közösségfejlesztők Egyesülete interjús
és kérdőíves kutatásokat végzett, hogy jobban megismerjék a telep szociológiai, demográfiai
jellemzőit (sajnos ezeknek a kutatásoknak nem kerültünk birtokába a félév során).
Árkovics Henrietta, a Pongrác Közösségi Ház vezetője a ház elmúlt 3 évét tekintve pozitív
folyamatokról számolt be. A városrehabilitációs pályázatból finanszírozott programokra
kezdetben nagyon nehéz volt résztvevőket találni. A helyi lakosok vagy érdektelenek,vagy
bizalmatlanok voltak ezekkel a programokkal kapcsolatban. A megfelelő részvételi arány miatt a
családsegítő alkalmak résztvevőit célozták meg először ezekkel a programokkal, képzésekkel.
Lassan, de fokozatosan egyre több helyi lakost sikerült elérni, és a közösségi ház vezetője szerint
mostanra (3 év alatt) havonta 800-1200 vendége van a közösségi háznak. A célközönség
időközben változott, de mégis törekedtek arra, hogy aki az alapszabályokat betartja, társadalmianyagi státusztól függetlenül bármikor bemehessen és megtalálhassa a számára érdekes
programokat.

A közösségi ház vezetője szerint a soft fejlesztések sikerességéhez a legfontosabb tényező
az idő. A pályázatok során gyorsan kell látványos eredményeket produkálni (“létszám-mánia”),
ami gyakran a minőség rovására megy. A közösségi ház szerencsés helyzetben van, mert bár már
3 éve működik, csak 2018. január 1-től indul az 5 éves kötelező fenntartási idő, tehát az anyagi
források erre az időszakra biztosítottak. Az önkormányzat támogatja a közösségi házat, és
felismeri, hogy nekik is hosszú távú érdekük egy ilyen intézmény fenntartása, ezért a közösségi
ház dolgozói bíznak benne, hogy hosszú távon tervezhetnek.
Az idő mellett nagyon fontos tényező, hogy milyen vezető és szakmai csapat áll a
közösségi ház élén. Hogy mennyire elkötelezettek a helyi közösség építése iránt. Ezzel
párhuzamosan az is fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a helyi intézmények vezetőivel (például
iskola, óvoda), hiszen az oktatási intézmények nagy segítséget nyújthatnak az információk
továbbadásában.

2.3.2. Öröm-bánat térkép

Az öröm-bánat térképet eredeti formájában környezeti nevelési eszközként használják.
Célja, hogy az alanyok, miközben bejárják az adott területet (települést, település-részt, természeti

környezetet) megfigyeljék azt, és felfedezzék benne a személyes kapcsolódásaikat. Ezt a technikát
korábban már egy Wekerletelepen végzett kutatásban is alkalmaztuk, mint az interjút előkészítő
projektív technika. Tapasztalatunk szerint az alanyok érdekesnek találták ezt a módszert és általa
könnyebben meg tudták fogalmazni és mutatni azt, mint változtatnának és mit őriznének meg.
Örömre okot adó elemek lehetnek: különféle épített és természeti értékek (pl.
emlékművek, keresztek, templomok, egyedi tájértékek, nevezetes fák, facsoportok stb.) vagy
egyszerűen csak esztétikai értékkel bíró gondozott parkok, terek, udvarok épületek, amelyek
példaként szolgálhatnak arra, hogyan lehet a környezetünket esztétikussá tenni.
A bánat kategóriában pedig olyan elemek kerülhetnek, amelyet a térkép készítői
problémának tartanak (szennyező források, gondozatlan, szemetes területek, rongálások stb.), s
gondozásra vagy fejlesztésre javasolnak.
Úgy gondoljuk, hogy a helyi értékek és problémák tudatosításnak egyik látványos módja
lehet az öröm-bánat térkép, ami összesítve szemléletesen mutatja be egy terület erősségeit és
problémáit, a helyiek, a lakók szempontjából. Emellett a közösségi ház vezetője, Árkovics
Henrietta is nyitott és érdeklődő volt, ezért is választottuk ezt a módszert, és nem utolsó sorban, ez
számukra is hasznos lehet.
Közel 20 helyi lakos töltötte ki a Pongráctelep-térképet, megjelölve rajta azokat a
helyeket, melyekhez pozitív, negatív vagy kettős érzelmek kötötték őket. Az ábrán
szemléltetésképpen feltüntettük azokat a pontokat, amit többen is említettek, vagy konkrét
emléket, viszonyulást társítottak.

Tapasztalataink szerint az embereket kevésbé jellemzik a természeti, vagy más jellegű
környezethez kapcsolódó attitűdök. Kevés említés utal kertre, rendezetlenségre vagy zajra. A
viszonyulások leginkább a területen található szolgáltatásokat érintik., mint a boltok, játszóterek,
óvoda vagy iskola. Az is látható, hogy az értékelések egyes csomópontok köré sűrűsödnek.
Vannak egyértelmű ítéletek, például a Pongrác Közösségi Házat kivétel nélkül mindenki
pozitívan említette, érdekes, hogy a Pongrác út melletti gumi szervizt pedig minden említés
negatívnak ítéli, ehhez hasonló az átmeneti gyermekotthon értékelése. Természetesen vannak
vegyes megítélésű területek, ilyen például a nemzeti dohánybolt. Az orvosi rendelőnél pozitívnak
említik a közelségét, de van, aki csak “szükséges rossznak” nevezte. A játszóterek is vegyes
megítélés alá esnek, szeretik őket, de kicsinek, vagy nem elég jól felszereltnek tartják őket a helyi
lakók. Megjelenik a szolgáltatások hiányára utaló említés is, például hogy nincs általános iskola,
vagy a Gomba vegyesbolt megszűnése. Többen is megjelölték a térképen lakóhelyüket, ezt is
kivétel nélkül pozitívan. Emellett más, emberekkel kapcsolatos negatív attitűdként jelent meg az
ittas, illetve utcán alkoholt fogyasztó személyek, több helyen történő negatív említése.
Habár az öröm-bánat térkép nem alkalmas arra, hogy az egyes viszonyulások mögötti
mélyebb indokokat megértsük, de úgy gondoljuk, szemléletes eszköz és egy ilyen módszer akár

alapot adhat későbbi kutatásokra, egy-egy városfejlesztési projekt előtt, vagy éppen utána
visszajelzésként is hasznosnak bizonyulhat.

3. Jövőkép
A közösségi ház vezetőjének sok terve van az elkövetkező évekre, különböző új
programokkal szeretne kísérletezni, még több lakos bevonni (különös tekintettel a 15-24 éves
korosztályra), és felmerült a közösségi ház bővítésének lehetősége is. A sikerességhez folyamatos
innovációra van szükség. Interjúalanyunk azt a példát hozta fel, hogy míg néhány éve nagy
szenzációnak számított, hogy van X-box játéka a közösségi háznak, amit bárki használhat, most
már új ötletekkel kell kijönni, mert a családok számára is egyre több minden elérhető, viszont a
közösségi programok iránt való érdeklődést fenn kell tartani valahogy.
Az interjúkból egyértelműen arra a következtetésre jutottunk, hogy a Kis-Pongrác-projekt
soft fejlesztései bár kezdetben nehezebben, kis létszámmal indultak, az évek során a helyi lakosok
megismerték, és sokan közülük megismerték a Pongrác Közösségi Házat. A projekt által
finanszírozott képzések, programok voltak azok, amik által a közösségi ház elindult, és egyre
sikeresebbé vált.
Összefoglalva, a Pongráctelepről elmondható, hogy egy közepes presztízsű lakótelepből a
szocializmus alatt rossz hírű hellyé vált, viszont az elmúlt években egyértelműen pozitív fejlődés
tapasztalható. Ahogyan máshol sem, itt sem bevonható a lakosság egésze, de a közösségi élet, a
közbiztonság helyzete és a fizikai-infrastrukturális környezet egyértelműen fejlődött. Az
interjúalanyaink szerint gyors fluktuáció, de lassú fiatalodás tapasztalható a lakótelepen.
Véleményünk szerint a Pongráctelep nem csak építészeti vagy szociológiai szempontból érdekes
helyszín, hanem egy budapesti példa arra, hogy egy városrehabilitáció (szociális) sikeres lehet
anélkül is, hogy a lakosság cserélődésének ösztönzésére lenne szükség. A megkérdezettek szerint
ezt a X. kerületi önkormányzat is felismeri, célja, hogy a most ott élők életminőségének javítását
segítse elő.
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