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Középpontban a Havanna-lakótelep, lezárult a XVIII. kerületben megvalósított RE- Block 

nemzetközi projekt 

 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata fejlesztési 

programjában az utóbbi négy évben komoly hangsúlyt kapott az európai szintű 

partnerség-építés és a nemzetközi szakmai együttműködés erősítése.  

 
  

2013 februárjában kezdte meg a közös munkát Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- 

Pestszentimre Önkormányzata - mint vezető partner - a 9 fős partnerséggel együttműködve a 

RE-Block, Európai Unió által finanszírozott projektben. A projekt fő célja a szegénység elleni 

küzdelem, a társadalmi kohézió és a városi környezet javítása, hozzájárulva mindezzel a 

fenntartható fejlődéshez, egy élhetőbb lakótelepi környezet kialakításához. A program 

célkitűzései teljes mértékben illeszkedtek a kerületben esedékes lakótelepi problémák 

kezeléséhez, a Havanna-lakótelep felzárkóztatásával és rehabilitációjával kapcsolatos 

elképzelésekhez.  

 

 
 

A projektben együttműködő városok önkormányzatai és a várostervezéssel, fejlesztéssel 

foglalkozó hivatalok, valamint a szociális lakások tulajdonos szervezetei számára megoldandó 

közös feladattá vált, hogy „túlélési” és hosszú távú stratégiákat dolgozzanak ki azon specifikus, 



a válság által okozott szociális és infrastrukturális problémák kezelésére, amelyekkel a 

lakótelepeken élő lakosságnak szembe kell néznie. Emellett kiemelkedő fontosságú egy 

együttes, lakossági szemléletváltozás elősegítése a változásra, fejlődésre való igény 

felébresztése a lakótelepeken élő emberekben.  

  

A sikeres fejlesztésekhez szükség van a privát és állami szektor közötti újfajta együttműködésre, 

valamint olyan magán-befektetési lehetőségek kidolgozására, amelyek elősegítik a hosszútávon 

fenntartható és élhetőbb lakókörnyezetek létrehozását. Habár a problémák nagyrészt helyi vagy 

regionális szinteken jelentkeznek, mégis úgy tűnik, a legmegfelelőbb megoldások 

kiválasztásának érdekében egy európai szintű együttműködés adhat igazán megfelelő keretet a 

tapasztalat- és tudáscserére. 

 

A projektben eddig megvalósult: 

 Mi Havannánk program – Havanna Napok és egyéb közösségi programok szervezése. 

 Havanna Szabadegyetem rendezvénysorozat. 

 A Mi Havannánk magazin. 

 A projekt legfontosabb dokumentuma a Helyi Akcióterv, amely konkrét intézkedési 

javaslatokat tartalmaz az alapvető problémák megoldására. 

 Az elavult közösségi terek korszerűsítése, lakossági kooperációs program, pozitív 

imázs-fejlesztés, közösségépítő programok. 

A jövő: 

 Komplex energetikai rehabilitáció, új szolgáltatások bevezetése, meglévők fejlesztése, új 

közösségi terek kialakítása (mozi, klubok, kávézók stb.). 

 A projekt keretében létrehozott Helyi Támogatócsoport működtetése, ösztönzése a 

jövőben is  

 Helyi akciótervben megfogalmazott tervek, célok megvalósítása.  

 A kivitelezéshez szükséges pénzügyi források, támogatások felkutatása. 

A projekt hasznossága: 

 A projekt során felismert problémák fókuszba kerülése az önkormányzati döntések, 

intézkedések során is. 

 Fejlesztések elindítása (panelprogram, kamerarendszer kiépítése, új játszóterek, utak, 

zöldfelületek megújítása, közösségi terek fejlesztése, energetikai beruházások). 

 Jól működő, más országokban bevált módszerek, jó gyakorlatok alkalmazása, 

beillesztése a fejlesztési programba. 

 Komplex problémák komplex kezelése, komplex gondolkodás (a Helyi Támogatócsoport 

javaslatai, munkaterve nyomán). 

 Szemléletformálás. 

 A közös munka során megkezdődött a lakók közösségtudatának formálódása, 

fejlődése; motivációjuk növelése, érzékelhető lakossági attitűdváltás. 

 

 
 



 
A projekt nyilvános zárórendezvénye:  
A Kondor Béla Közösségi Ház és környezete adott otthont a RE-Block projekt látványos helyi 

zárórendezvényének 2015. április 11-én, szombaton.  

A projekt vezetői és a Helyi Támogatócsoport fontosnak tartották a „havannaiak” személyes 

véleményét, a közvetlen és folyamatos kapcsolattartást; ezért egy „kávéházi beszélgetésre”, 

ötletbörzére, közös kikapcsolódásra invitálták a helybéli lakosságot az esemény kapcsán. Az 

egész napos családi programsorozat színes, változatos, élménydús és hasznos kikapcsolódást 

jelentett valamennyi korosztály számára. 

A hangsúly a közösségépítésen, a lakossági kohézió kialakításán, formálásán volt ezen a 

hétvégén is. Az önkormányzat, valamint a projekt vezetői remélik, hogy a lakók számára a 

Havanna-lakótelep –ahogy a RE-Block projekt – a jövőben is egyet jelent majd a közösséghez 

való tartozással.  
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