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Társadalom- és településfejlesztési, igazgatásszervezési 
és helyi gazdaságfejlesztési terv

Milyen egy jó terv, milyen egy jó
program? (ars poétika)

Ami világos célokat tűz ki; ami tőlünk
függ, akik eltervezzük Tata társada-
lom- és településfejlesztési program-
ját, és akik együttműködve végrehajt-
juk azt; ami konkrét; ami megvalósít-
ható; ami időben lehatárolt; ami
ellenőrizhető; és végezetül, ami
kapcsolatot teremt.



Lakótelepen élők munkacsoportja 2006-2010

• A lakótelepek története, kezdeti és mai jellemzők 
(építészeti, társadalmi, elismertségbeli)

• Közösségi infrastruktúra hiánya

• Lakótelepek szociológiája (konkrétan)

• A telepi lét következményei

• Telepből Zöldváros konferencia és kiállítás

• Konkrét javaslatok a 2010-es választásokra

• Távfűtés ma nem közszolgáltatás

• Országjárás – Bp. kerületeiben, vidéken



Eszmei fogódzók: pl. a Geddes diagram



Ki építi a várost? – a darupálya!



Ki építi a várost? A Gazdája, vagy mégsem?
Néhány konkrét helyszín 2010-ben (orvosi rendelő)



Ki építi a várost? A Gazdája, vagy mégsem?
Néhány konkrét helyszín 2010-ben (Spirálház)



Ki építi a várost? A Gazdája, vagy mégsem?
Néhány konkrét helyszín 2010-ben (újpalotai piac)



Eszmei megközelítések
Pilinszky János: A mélypont ünnepélye

Az ólak véres melegében 
ki mer olvasni? 
És ki mer 
a lemenő nap szálkamezejében, 
az ég dagálya és 
a föld apálya idején 
útrakelni, akárhová? 

Ki mer
csukott szemmel megállani 
ama mélyponton, 
ott, ahol 
mindig akad egy utolsó legyintés, 
háztető, 
gyönyörű arc, vagy akár 
egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat? 

Ki tud 
nyugodt szívvel belesímúlni
az álomba, mely túlcsap a gyerekkor 
keservein s a tengert 
marék vízként arcához emeli?
1972



Eszmei megközelítések

Jókai Anna: Hamvas Béla az ezredvégen

A tömeg nem azonos a néppel. A sok ember együtt még nem nép; a nép
csak az a valódi közösség, amelyben az ember tevékenysége meg tud
hatványozódni. A merő sokaság, a tömeg az ember egyéni létének a
lefokozását jelenti, a nép az ember egyéni létének felfokozása.

Hamvas összegez: a nép egyetlen feladata, hogy megszentelt életet éljen.
Ez – gondolom hozzá – nem jelent holmi tompa tétlenséget, álszent
kegyességet, hanem azt, hogy a nép végre tudja, körülbelül honnan jött,
és körülbelül merre tart – s mi a dolga menet közben.

Nem a szolgaság egy nép számára a legnagyobb spirituális veszedelem, az
erőszak által megalázott népek is élhetnek magas sorsot. De ha egy nép
eldobja magától a tudatos gondolkodást, s ezáltal tömeggé süllyed –
szimpla csőcselékké züllik.



Néhány konkrét fejlesztés
Zsókavár utcai orvosi rendelő I.



Néhány konkrét fejlesztés
Zsókavár utcai orvosi rendelő II.



Néhány konkrét fejlesztés
Spirálból InSpirál Ház I.



Néhány konkrét fejlesztés
Spirálházból InSpirál Ház II.



Néhány konkrét fejlesztés
Újpalotai piac eredeti állapot



Néhány konkrét fejlesztés
Újpalotai piac helyszínrajz tervezett



Tervpályázatok



Tervpályázatok



Tervpályázatok



Újpalotai Fő tér és Közösségi Ház
jelenlegi állapot



Újpalotai Fő tér és Közösségi Ház



Újpalotai Fő tér és Közösségi Ház



Újpalotai Fő tér és Közösségi Ház



Újpalotai Fő tér és Közösségi Ház



Közösségi kertek – az úszótelek ellen



Építő játékok



Építő játékok



Helyi identitás erősítése
Helytörténeti fasorok I. 



Helyi identitás erősítése



Helyi identitás erősítése



Helyi identitás erősítése
Kis terek átépítése



Helyi identitás erősítése
Kis terek átépítése



A spekuláció ellenében  
Ozmán rekreációs park



Salkaházi Sára templom



Salkaházi Sára templom, újmise



Zenepavilon



Köszönöm a figyelmet!


