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Városzöldítő ünnep a Gödörben 
 
 
A Magyar Közlekedési Klub a Levegő Munkacsoporttal és a Lélegzet 
Alapítvánnyal családi napot rendezett május 25-én az Erzsébet téri 
Gödörben és környékén. Kiállítások, kalandvár, hagyományőrző vásári 
komédia, gyerekfoglalkozások, növényvásár várta az érdeklődőket. 
Délután, beszélgetés keretében Raab József építészmérnök ismertette 
a Városháza előtt felszabadult terület rehabilitációjával kapcsolatos vi-
taindító koncepcióját. A Városzöldítő Ünnepségén, hívta fel a figyelmet 
a Levegő Munkacsoport és a Lélegzet Alapítvány egy hét négyzetméte-
res befüvesített területtel arra, hogy ne csak parkolókat írjanak elő új 
lakások építésénél, hanem hozzanak létre minden épülő lakáshoz 7-7 
négyzetméter játszóteret. 
 
A Lélegzet Alapítvány egy, a Merlin Színház kelléktárából kölcsönzött ajtóval és 
7 négyzetméter gyepszőnyeggel jelenítette meg a „Minden épülő lakáshoz hoz-
zanak létre 7 négyzetméter új játszóteret” tartalmú jogszabály módosítási ja-
vaslatát. A Levegő Munkacsoport szeretné, ha az építési előírásokat módosíta-
nák, és nem csak parkolók vagy garázsok kialakítása lenne kötelező, hanem az 
új lakónegyedekben a gyerekekre is gondolnának, 
miközben folyik a fővárosban a legkisebbeknek va-
ló játszóterek EU-konform átalakítása. Azonban 
nemcsak nekik van szükségük a fizikai fejlődésük-
höz, szocializációjukhoz közös játszóterekre, ha-
nem a nagyobbaknak is. Sőt a felnőtteknek is.  
 
Jó példa Berlin egyik, főképp bevándorlók által la-
kott negyedében kialakított példamutató önkor-
mányzati létesítmény. www.recht-auf-spiel.de  
A pesti belső kerületek beépítéséhez hasonló vá-
rosrészben egy teljes tömböt foglal el a játszópark. 
Egyik része a hattól tizennégy éves gyerekek szá-
mára berendezett kalandpark. Három főállású 
szociálpedagógus és 1-2 önkéntes végzi a felügye-
letet hétköznap 14-18.30-ig. Télen-nyáron, napon-
ta 30-60 gyerek jön ide iskola után, hogy kreatív 
foglalkozással töltse a délutánt. Van szabadtéri 
kemence, műhely, fazekaskorong, emeletes ka-
landvár, állatfarm, komposztsarok a területen. 
Rossz időben felvonulási konténerekből összeállí-
tott helyiségekben tölthetik a gyerekek az időt. 
Uzsonnára levest, péksüteményt kapnak, amelyet 
időnként közösen készítenek el. 
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A civil szervezet családi napján sokan vettek részt. 
A Zöld Levél Program támogatásának köszönhető-
en Molnár Mária növényekből készült „ékszereit” és 
képeit állította ki. Korai Zsolt egy nálunk még a 
kezdeteknél tartó új műfajt a „Land Art”-ot mutat-
ta be. Egy egész szobát és balkont rendezett be 
növényekkel a Mohány és Páfra Bt. (www.mohany-
espafra.hu).  
 
A SZIKE környezetvédő civil szervezet komposzt 
sátorral és oktatóprogrammal vett részt. A Függet-
len Ökológiai Központ molinóin a „Zöldülő Macska-
kő Program”-mal ismerkedhettek a látogatók 
(www.foek.hu). Velük működik együtt a Gang-
Gong önkéntes városzöldítő csapat (www.gang-
gong.blogspot.com). A FŐKERT Zrt növényültetési 
és tanácsadási programmal jött. Két molinóval vett 
részt a Zöldtető Építő Szövetség. Simon István 
kertész vállalkozó, saját készítésű tablóján mutatta 
be a Bajcsy Zsilinszky út 20. társasház belső udva-
rának felújítását. Gyógy- és fűszernövény, vala-
mint egynyári virágok kedvezményes árusítása 
mellett különféle gyerekfoglalkozások voltak, ame-
lyeken a gödöllői Szent István Egyetem Tessedik 
Sámuel ösztöndíjas hallgatói segédkeztek. 
 
Nagy sikere volt a három meghívott együttesnek. 
A Bergengócia kalandvár lelkes csapata egész nap 
várta a gyerekeket mindenféle fantáziát és ügyes-
séget egyaránt előcsalogató játékudvarával. A 
Kajárpéci vízirevű hagyományőrző vásári komédiá-
ja alatt pedig megtelt érdeklődőkkel a Gödör feletti 
füves terület, a Kaláka együttes zenélt kicsiknek, 
nagyoknak. 
 

 
 


