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MEGHÍVÓ 

a Promontorium Polgári Casino  

A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk! 

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért! 

városfejlesztési kerekasztalsorozata következő fórumára 

Budafok Belváros diákszemmel – SzÉpítészek 

vitaest és programbemutató 

címmel tartandó 2014. április 24-én, csütörtökön, 17-órakor kezdődő rendezvényére.  

Helyszín: Budai Nagy Antal Gimnázium, 1221 Budapest, Anna u. 13-15, Díszterem. 

 

A Promontorium Polgári Casino 2013. szeptember és 2014. augusztusa között Budafok belvárosában 

közösségi tervezési projektet hajt végre a Norvég Civil Alap támogatásával. Ennek keretében a 10-18 éves 

korosztály szempontjainak, igényeinek megismerésére együttműködést kezdeményezett a Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesülettel és a KultúrAktív Egyesülettel. Projektünk kiindulási pontja Jan Gehl, a 

neves dán építész által megfogalmazott mottó: „A jövő fő feladatának a várost használók célirányos 

kiszolgálását kell tekinteni.”, melyben a fiatal korosztály is fontos szerepet játszik. 

Az épített környezeti nevelési projekt célja a részvételi tervezés, az általános és középiskolás 

korosztály bevonása Budafok belváros megújulásának közösségi tervezésébe 2014. február-április 

között. A gyerekek környezeti nevelési foglalkozásokon vettek részt, és ezek során megnézték 

mentorok segítségével a helyi gyerekek épített környezetük iránti igényeit és elvárásait. A program 

hosszú távú célja, hogy a gyerekekben tudatosság, felelősségvállalás alakuljon ki környezetük iránt, 

erősödjön városuk iránti kötődésük. 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a KultúrAktív Egyesület által lebonyolított program négy 

kerületi iskolában valósult meg, partnereink voltak a Budai Nagy Antal Gimnázium, Kossuth Lajos 

Általános Iskola, Hermann Ottó Általános Iskola és Gádor Általános Iskola. 

 



 
 

Program: 

Darvas Kata, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület: Épített környezeti nevelés fontossága az iskolákban, a 

program tapasztalatai 

A diákok által készített Budafok belvárosára vonatkozó öröm-bánat térképek és makettek bemutatása a 

résztvevő pedagógusok és gyerekek által 

A Te véleményed is számít! címmel vitafórumot tartunk a diákok részvételével: Milyen döntéseket hoznál a 

belvárosban? 

Moderátor: Péterfi Ferenc, Közösségfejlesztők Egyesülete 

 

Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@promontoriumcasino.hu címen. 

A rendezvényre az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekt keretében kerül 

sor. További információ: www.norvegcivilalap.hu., www.promontoriumcasino.hu  

Budafok-Tétény, 2014. április 

 

Mészáros Péter      Döbrönte Katalin 
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