
Tenyérnyi zöld a Dózsa György úton 
 
Zöld civil szervezet és 
önkormányzati szociális intézmény 
összefogásával megújul a Dózsa 
György úti hajléktalanok nappali 
melegedőjének belső udvara. 
A Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei említett 
épületének története 1912-re 
nyúlik vissza, hiszen a Dózsa 
György úti Népszálló még a 
Bárczy István-féle lakásprogram 
keretében jött létre, angol mintára.  

Az udvar most

A Népszálló akkoriban – és ma is 

– nagyon jó körülmények között 
helyezte el a város szegényeit: 
egyágyas szobáival, a személyes higiéné ápolására szolgáló fürdőivel (ami akkor a lakások 
zöméből még hiányzott), mosókonyháival, közösségi tereivel – írószoba, könyvtár, színházte-
rem – mintaadó volt.  

A terv 

A néhány éve – az eredeti 
építészeti értékek megőrzésével – 
felújított épületnek most egy bel-
ső udvara szépül meg a Lélegzet 
Alapítvány és a Levegő 
Munkacsoport Zöld Levél 
Programjának keretében. A 2007. 
júniusában kezdődött, egy éves 
városzöldítő program célja minél 
több zöldfelület létrehozása illetve 
rendbetétele az V.-VII. kerületben 
illetve Újlipótvárosban, hiszen a 

Rákóczi út – Dózsa György út – 
Dráva utca – Duna által határolt 

terület a főváros zöldben legmostohább része, ahol egy főre kevesebb, mint egy négyzetméter 
nyilvános zöldterület jut.  

A szálló belső udvarára néznek a lakók egy részének szobái, és ezt a teret használják a nappali 
melegedő ügyfelei is, egyetlen lehetséges szabadtéri közösségi térként. Az eddig jobbára lim-
lomok tárolására alkalmas, tiszta beton udvar most épített virágágyakkal, fűszernövényekkel, 
kerti padokkal lesz gazdagabb. Zöldítése több célt is szolgál: 

 a melegedőbe járó hajléktalan emberek számára, a kialakításra kerülő kert gondozása, 
ápolása olyan hasznos időtöltés, mely a jól elvégzett munka örömét jelentheti azoknak 
is, akik egészségi állapotuk miatt más munkavégzésre jelenleg nem alkalmasak; 

 felelősségvállalásra tanít, hiszen a kert kialakításában, a növények ültetésében és a ké-
sőbbi gondozásban aktívan részt vesznek az intézmény hajléktalan ügyfelei, megta-
pasztalva ezzel azt, hogy mindannyian tehetünk környezetünk megszépüléséért; 



 az új közösségi tér tavasztól-őszig kellemes keretet biztosít csoportfoglalkozásokhoz, 
barátkozáshoz. 

Hiszünk abban, hogy nem csak az ember képes formálni környezetét, de az igényesen kialakí-
tott közösségi terek is visszahatnak használóikra. 
A Zöld Levél programot a Demján 
Sándor Jótékonysági Alapítvány tá-
mogatja. A terveket és a munkálatok 
levezénylését Dr. Kristin Faurest ön-
kéntes munkában vállalta, akinek lel-
kes segítségét ezúton is köszönjük. A 
kertépítést Bieber István, és a Garden 
2000 Bt. végzi, akik jelentős kedvez-
ménnyel maguk is hozzájárultak a cél 
megvalósulásához. 

„A kerttervezést és művezetést ezért ingyen vállaltam, mert
teljes mértékben hiszek a kert gyógyító erejében. Kurátor 
vagyok az Amerikai Közösségi Kert Szövetségnél, úgy 
gondolom, hogy ha önkéntesek fogják magukat és szép ker-
tet építenek, kialakul bennük a tulajdoni viszony a kerttel, 
a felelősség érzés a kert iránt, ez segíti az együttműködést, 
az emberek közti kapcsolatok javítását. A friss levegő és a 
fizikai munka csodákra képes. Ebből tudhatják hogy cso-
dálatos dolgokra képesek, olyan nincs, hogy lehetetlen.”  
Kristin Forest 

 
A kert kiépítése 2008. április 1. és 4. között zajlik, a növények ültetésére április 4-én délelőtt 
kerül sor. „Ünnepélyes átadó” április 4-én pénteken 12.00 és 13.00 óra között lesz, ahová 
minden érdeklődőt szívesen látunk. 
Érdeklődni a melegedő telefonszámán: 238-9500/617-es mellék, Szabó Veronika programfe-
lelősnél lehet. 
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Az Origóc Nappali Melegedő munkatársai nevében: 
Tatár Babett 


