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A vAgány térAlkotás 
művészete 
FiDo projekt, Teleki tér

Ha végigtekintünk a VIII. kerület újabb építészeti projektjein, 

izgalmas és szép példákat látunk arra vonatkozóan, hogy hogyan 

lehet újraírni egy hely jelentéskörét, és mennyiben lehet az 

építészet a szociális érzékenység terepe.  

A FiDo projekt ebből a szempontból izgalmas megoldási mintát 

nyújt ezen kérdéskörökre.
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Építész
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Kovács Péter

DicK siKKes, Albel évA, MárK Péter

bujnovszKy tAMás

A sztereotípiák meglehetős könnyed-
séggel vezetik az embert egy-egy 
dolog megítélésekor. A vIII. kerü-
let gettónegyedként történő emlí-

tése pontosan ebbe a kategóriába tartozik, noha 
folyamatosan láthatjuk azon épületeket, 
revitalizációs kísérleteket, amelyek megtörik 
ennek a markáns előítéletnek a dominanciáját. 
A közelmúltban több olyan tér-projekt is létre-
jött, amelyek nagy szociális érzékenységgel ref-
lektálnak önnön környezetükre, és találják meg 
ezáltal az építészet maximálisan humanista 
oldalát, arculatát. A Fiumei út - Dobozi utca által 
közrefogott terület (amely FiDo néven vált 
ismertté) újragondolása ezt a vonalat képviseli 
a kortárs építészetben. 

mint megannyi más józsefvárosi parknál, itt 
is adott volt egy olyan viszonylag lepusztult, 
elhanyagolt környezet, amely magához vonzot-
ta a kevéssé építő szabadidős tevékenységi for-
mákat.  Pedig egy hely jelentése ilyen szempont-
ból is létfontosságú, hiszen bizonyos fokig 
determinálja használóját, noha ebben rejtezik 
az ereje is. A projekt tervezői jó érzékkel fogal-
mazták meg, hogy egy olyan újraalakított közeg, 
amely a megbecsülésről, a mozgás és sport sze-
retetéről, a közösség erejéről is hitéről szól, képes 
arra, hogy megváltoztassa a klasszikus beideg-
ződéseket, és ezáltal a tér használóit is. szükség 
volt egy olyan közeg létrehozására, amely a fia-
talok, a kamaszok számára alternatívát, sőt 
kiutat is jelent akár; helyet a szabadidő eltölté-
sére, a különféle mozgásformák (labdarúgás, 
gördeszka, kosárlabda) gyakorlására. 

A tervezők előtt a hágai transvaal negyed 
megkapó és sikeres városrehabilitációs kísérle-
te állt, amely egy állapotában igencsak lerom-
lott környék megújításával dinamizmust, más-
fajta életszemléletet és távlatokat vitt az ott élők 
munkájába, mindennapjukba. mivel a kerület-
ben hasonló állapotok uralkodtak, szükség volt 
olyan közeg létrehozására, amely szociális érzé-
kenységével jó irányba mozgatja a fiatalokat, és 
ezáltal az ott élő közegben is változásokat hoz 
létre. ennek nyomán született meg az a térkon-
cepció, amely mindezekhez lehetőséget teremt. 
A 10 ezer négyzetméternél valamivel nagyobb 
terület alapvetően kétpólusú térszerkezetet hoz 
létre, amely egy közösségi házból, valamint az 

Rendkívül izgalmas a nyitott térrész felépítése, hiszen egy szintekkel történő játék konstruálja a teljes felületet
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rév8 zrt.
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Kommunikáció,  
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Tervezési időszak: 
2012-2013

Kivitelezés: 
2014

Tervezési terület: 
10 246 m2

Épület beépített területe (nettó): 
139 m2

Épület beépített területe (bruttó): 
178 m2

azt körülvevő nyílt térrendszerből áll. szükség 
volt arra is, hogy ezen architektúrák egyszerre 
szeparáljanak és ugyanakkor transzparenciával 
is rendelkezzenek. A ház rácsos héjszerkezete és 
üvegfelületei épp ezt hivatottak megteremteni. 
rendkívül izgalmas a nyitott térrész felépítése, 
hiszen egy szintekkel történő játék konstruálja 

a teljes felületet, amely a bemélyített mikro- 
közegek által alkalmas arra, hogy lekerítődje-
nek kisebb egységek, amelyek kisközösségi 
játékok, tevékenységek művelésére hivatottak, 
ezáltal lehetőséget teremtenek valódi, építő 
csoportok megszületéséhez. mind a közösségi 
ház szociális munkások általi működtetése, 
mind a fiatalok sporttal történő megszólítása 
olyan lényegi pontjai ennek a revitalizációs 
folyamatnak, amelyek által a kerület sikerrel 
tud önnön árnyékából kilépni és valódi érté-
keket felmutatva büszkén vallhatja józsefváro-
si identitását. külön öröm, hogy az építészet 
alkotó módon tud hozzájárulni egy új öntudat 
megszületéséhez. 

Újraírni egy hely jelentésköreit

Mind a közösségi ház szociális munkások általi működtetése, mind a fiatalok sporttal történő megszólítása lényegi pontjai a revitalizációs folyamatnak

A hely a szabadidő eltöltésére, a különféle mozgásformák (labdarúgás, gördeszka, kosárlabda) gyakorlására is alkalmas 

A kerületben 10 éve futó szociális-városrehabilitációs Magdolna Negyed Program részeként, EU-s és állami forrásokból valósult meg a FiDo


