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A Spirálház megújulásáról és új intézményeiről 
elmélkedve a Biblia egy gondolata jut eszembe: 
„Senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szét-
repesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a 
tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.” (Mk 
2,22). Jézus példabeszédének ez az idézete a gyö-
keres megújulásról szól.

A Spirálház annak idején – több, mint negy-
ven éve – Újpalota emblematikus épületeként 
a tervezett városközpont részeként született. 
A spirál rámpa nemcsak az épület első emeleti 
szintjére vezetett, hanem a Zsókavár utca felett 
átvezető gyalogos híddal a Fő téri – meg nem 
valósult – kulturális-kereskedelmi fő városközponti 

egységhez vezetett volna. A kereskedelmi-ven-
déglátó-szolgáltató ház 15-20 évig jól működött, 
a legnépszerűbb intézmény a Pajtás étterem volt 
az emeleten, amelyre sok idősebb újpalotai nosz-
talgiával emlékezik. Kiüresedése a 90-es évektől 
kezdődött – elsősorban a plázák megalakulásával, 
amelyek valósággal kiszívták belőle a fenntartó, 
működtető anyagi-szellemi erőforrásokat. Ebben a 
formájában megújulásra képtelenné vált az épület. 

Az épület körül 2010 után elkezdődött egy 
szociális városrehabilitáció, amely érintette a 
lakóépületek energetikai felújítását, intézmények 
– orvosi rendelő, iskolák, óvodák – rekonstruk-
cióját, közterületek – utak, parkolók, parkok, 
játszóterek újjáépítését. Az intézményi felújítások 
körében a legjelentősebb, a maga nemében úttörő 
vállalkozás volt a Zsókavár utcai orvosi rendelő 
teljes felújítása. Ezt mintának is lehetett tekin-
teni a továbbiakban: a külső megújulás alapvető 
tartalmi megújulással járt együtt. Megújult az 
orvos-beteg kapcsolat, praxisközösségek létrejöt-
tét segíti elő az épület, az előcsarnokok számos 
közösségi rendezvények – pl. Egészségnapok – 
számára adnak lehetőséget. 

Ebben a helyzetben fogalmazódott meg a 
Spirálház szakmai programja, amelyben nem 
kevesebbet tűztünk ki célul, mint egy „szociális 
városközpont” kialakítását. Az ide telepítendő, 
illetve új, szociális, illetve közösségi intézmények: 
az Újpalotai Családsegítő Szolgálat, benne egy 
Életmód Irodával, Önkéntes Szervező Irodával, 
külön intézményként a Munkanélküli Fiata-
lok Tanácsadó Irodájával. Újra létrejött a Pajtás 
Étterem közösségi, szociális tartalommal, telje-
sen új egység a Közösségi Mosoda, Varroda és 
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Internet Kávézó. A közelbe költözik a következő 
években az Egyesített Szociális Intézmény köz-
pontja és a Fióka Gyermekvédelmi Szolgálat is. 
Ezáltal egy helyen koncentrálódnak azok a szo-
ciális intézmények, amelyeknek szorosan együtt 
kell működniük. A felsorolt szociális, közösség-
fejlesztő intézmények életében egy teljesen új 
időszak kezdődhet, hiszen ezeket immár a műkö-
dési rendjükre szabva alakítottuk ki. 

A puszta átköltöztetés és a kedvezőbb alap-
rajzi kialakítás viszont nem elegendő, teljes belső 
megújulásra van szükség. A családok segítése a 
mai helyzetben a nehéz, olykor megoldhatatlan 
helyzetek kezelését jelenti, az életmóddal való 
foglalkozás a családok eladósodottságát próbálja 
kezelni, a munkanélküli fi atalok számára állásbör-
zét, információcserét biztosítanak. Ennél sokkal 
több kell az új épületben: a családok támogatását 
egy széleskörű jelzőrendszerrel kellene elkezdeni, 
az akuttá váló problémák kezelése mellett azok 
kialakulását kellene megelőzni tanácsadással, 

programokkal, a családi életre neveléssel, házassági 
előkészítőkkel. Az önkéntesség szervezése kiemelt 
feladat lehet egy elöregedett, atomizálódott, 
ugyanakkor szociális válságban lévő lakótelepen. 
Meg kell találni azokat a formákat, módszereket, 
amelyekkel a lappangó szociális-társadalmi-sze-
mélyes igények és a szintén szunnyadó önkéntes 
energia természetes módon találkozhatnak. A fi a-
talok számára a pálya- és párválasztás mikéntjére, 
a felelősségvállalásra kell új módszereket találni és 
azokat alkalmazni. 

Az új, illetve újra létesülő intézmények között 
a Pajtás Étteremnek a minél szélesebb körű  étke-
zési lehetőségen túl a közösségi rendezvények, 
alkalmak szervezése is feladata lesz.  A közösségi 
mosoda, varroda és internet kávézó egy olyan hely 
lesz, ahol a közvetlen fi zikai szükségletek kielégí-
tésén túl a személyközi találkozások számára is 
teret biztosítanak. 

Ezek a keretek, a megújult épület intézmé-
nyeinek élő, belső tartalmat az itt dolgozók hite, 
hitelessége, szociológiai, pszichológiai értelemben 
vett személyessége biztosíthat csak. Az itt működő 
közösségek és a velük találkozni kívánók akkor 
tudnak működni és együttműködni, megmaradni 
az első szeretet és élmény felhajtó erejében, ha 
minden nap képesek lesznek a személyes szeretet 
megújítására, és szembe tudnak szállni a megszo-
kás, az elszemélytelenedés elidegenítő erejével. 

Ezekkel a gondolatokkal kezdje a jövőben már 
nem Spirálház, hanem InSpirál Ház a működését, 
valóban inspirálva, megtermékenyítve az ideköl-
töző, itt létesülő intézmények, sőt akár az egész 
lakótelep életét is. Bízunk benne, hogy mind az 
épület, az ide települő intézmények használói, 
mind az itt dolgozók megértik és szívükben, 
lelkükben folyamatosan átélik azt a bibliai gon-
dolatot, miszerint „az újbor új tömlőbe való”. Az 
épület, az „új tömlő” megszületett, az „újbor” iránti 
vágy meg itt van a szívünkben. 
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