
A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk!

Vezetői kerekasztal Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért

"Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért!" indított  projektjének
nyitó rendezvényeként 2013. november 7-én vezetői kerekasztalt szervezett a Casino.

 A témának és az alapos előkészítésnek is köszönhetően (Karsay Ferenc alpolgármester pl.  már
október 15-én írásban visszajelzett az előzetesen megküldött, az előzetesen egyeztetett időpontot
tartalmazó meghívóra,  hogy szeretne részt venni)  a résztvevők száma elérte az ötven főt, és az
érdeklődés a két órás időtartam alatt végig kitartott.

Mészáros Péter a Casino elnöke nyitotta meg az estét,  ismertette az előzményeket, és a projekt
logoja értelmezésével emelte ki az egyesület egyik legfőbb törekvését, a partneri együttműködés, a
társadalmi részvétel megerősítését.

A  meghívóban rögzített  programnak  megfelelően  elsőként  Karsay  Ferenc  alpolgármester  adott
átfogó,  sok konkrétumot tartalmazó,  a  jelenlévők egyetértésével  sok esetben találkozó képet  az
önkormányzat városfejlesztési törekvéseiről és munkájáról, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a
budafoki belváros megújítására.

A képekre kattintva megnyitható a rendezvény netes képgalériája.

http://www.promontoriumcasino.hu/kozossegi-tervezessel-budafok-teteny-belvarosanak-megujulasaert/
http://www.promontoriumcasino.hu/wp-content/uploads/Kerekasztal_I_Meghivo.pdf
http://www.promontoriumcasino.hu/wp-content/uploads/Budafok_kozossegi_terv_logo.jpg
http://www.promontoriumcasino.hu/wp-content/uploads/Budafok_kozossegi_terv_logo.jpg
http://www.promontoriumcasino.hu/wp-content/uploads/Budafok_kozossegi_terv_logo.jpg
https://picasaweb.google.com/102585951664256908536/KozossegiTervezesVezetoiKerekasztalI?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOaQ06zmnKOypgE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102585951664256908536/KozossegiTervezesVezetoiKerekasztalI?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOaQ06zmnKOypgE&feat=directlink


Ezt követően Péterfi Ferenc szakértő, a  Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke prezentációval
kísért  előadásban  ismertette  a  részvételi  városmegújítás,  a  közösségi  tervezés elvi,  gyakorlati,
módszertani kérdéseit, majd

Döbrönte  Katalin  urbanista,  a  Casino  városfejlesztési  munkacsoportja  és  a  meginduló  projekt
vezetője mutatta be  prezentációját és ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a munkacsoport több éves
műhelymunkájának eredményeképpen formálódó koncepciót jelenlegi készültségi állapotában, mint
a közösségi tervezési folyamat egyik lehetséges munkaanyagát.

Az előadásokat követően Sain Mátyás tervező-elemző moderálásában egy fórumra került sor, ahol a
résztvevők az ötletbörze módszerével két konkrét kérdésre reagálva fogalmazták meg javaslataikat,
hasznosíthatónak gondolt tapasztalataikat Budafok belvárosának jövőjéről.

A rendezvény végén jól érzékelhető volt,  hogy a különböző "sapkát viselő" (városvezetői, civil,
intézményvezetői,  vállalkozói,  egyházi)  részvevők  egymásra  figyelve,  a  lényegi  koncepcionális
elemekben, így nagyon jól kitapinthatóan a „Kisváros a nagyvárosban”, a "tegyük élővé Budafok-
Tétény belvárosát közösen", az "erősítsük meg a kisvárosias polgárváros szerepkörét" kérdésekben
azonosan,  de  mindenképpen  egymáshoz  közel  állóan  gondolkozva,  kifejezetten  aktív,  partneri
módon élték meg az estét, és ez biztató alapot jelenthet a projekt egyéves munkájához.

http://www.promontoriumcasino.hu/wp-content/uploads/Otletborze_gyujtemeny.pdf
http://www.promontoriumcasino.hu/wp-content/uploads/kerekasztal_forum_kerdesek.pdf
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