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Kert a közösségért
A MOL Zöldövezet Program
Városmajor utcai nyertese

A XII. kerületi Városmajor utca 18.-ban lévő társasház
igazi régi „darab”: már 106 éves, ám az utóbbi évtizedekben eredeti elemeinek állapota egyre csak romlott, az eredeti sárga kőburkolat felpúposodott, zöld
növényeknek pedig nyoma sem volt. Ezért vetette
bele magát lelkesen a pályázatírásba Benedekné
Nagy Judit, a ház egyik lakója, miután meglátta a
Zöldövezet Program felhívását. „Rögtön elkezdtem
gondolkozni a dolgon, amint megláttam a plakátot:
kiírtam a ház faliújságára, és szerencsére a többi lakó
is támogatta az ötletet, így összeállítottuk az anyagot, amivel indultunk.” A 2013-as beadás után 2014
elején derült ki, hogy a ház félmillió forintot nyert az
udvarrendezéshez, és tavasszal neki is álltak a zöldítésnek a pályázatban leadott tervek alapján: a régi
köveket felszedték, és némi talajegyengetés után térkőburkolatú úttal kiegészítve rakták vissza. Építettek
egy emelt virágágyást liliommal, hortenziával és futó
talajtakaró növényekkel, az udvar legnaposabb sarkába került egy sziklakert, és még egy romantikus
hangulatú kerti tavacskának is jutott hely. „Hat-nyolc
család dolgozott aktívan a kerten. A vízvezeték-szerelésen kívül mindent magunk csináltunk!” – meséli
büszkén Judit, aki persze családjával együtt maga
is aktívan részt vett a munkálatokban, ami hatalmasat lendített a ház közösségi életén: a lakók
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A fővárosi régi
társasházakról
leggyakrabban
barátságtalan, szürke
kép él a fejünkben. Ezt
szerették volna felülírni
a Városmajor utca 18. lakói,
akik a MOL Zöldövezet
Program felhívására soksok kreativitással és
gondoskodással igazi
oázissá változtatták a sivár
belső udvart.
Mindenkit csak bátorítanék, hogy induljanak
hasonló pályázatokon, hiszen mi sem gondoltuk
volna, hogy nyerünk, és mégis! Hatalmas
változást hozott a ház életében a program.”

a zöldítés után sokkal szívesebben használják az immár
békés kis oázist, és hamarosan padok is kikerülnek az igazi
szomszédoláshoz.
„MIndenkit csak bátorítok, hogy induljanak hasonló pályázatokon, hiszen mi sem gondoltuk volna, hogy nyerünk, és
mégis! Hatalmas változást hozott a ház életében a program.
Azóta közösen vigyázunk a kertre, nem látni még egy eldobott csikket sem, és a lelkes lakók még a vendégeiket is
figyelmeztetik, hogy óvják épségét.”

A MOL Zöldövezet Program már 9 éve segít a helyi civil
kezdeményezéseknek abban, hogy közösségi akció keretében környezetüket szebbé és zöldebbé varázsolják.
Eddig összesen több mint 120 millió forintnyi támogatást
fordított a MOL erre a célra – közel százezer fát, virágot
és cserjét ültettek több mint másfél millió négyzetméteres területen, de a pályázók a kertészkedéshez szükséges eszközökre is fordíthatják az elnyert összeget.
További információ: www.molzoldovezet.hu

