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 1. CÉL 

 A jelenlegi, erősen lepusztult tér helyén olyan közösségi park létrehozása, melynek kialakításában 
a környék lakói is részt tudnak venni.  

CÉLOK 

 3. CÉL  

 A folyamat során létrejöjjön egy olyan 
összetartó csapat, mely civil szervezetté 
alakul, és a tervezési szakaszt követően a 
közösségi park kivitelezési, fenntartási 
fázisában, valamint közösségi programok 
szervezésében is aktív részt vállal, a 
folyamatalapúságot biztosítva. 

 

 2. CÉL  

 A park kialakításának konszenzuson alapuló 
megfogalmazása.  
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   A részvételre egy 
„Milyen legyen a 
Teleki tér?” 
kérdéssel címzett 
plakát invitálta a 
környéken lakókat.  

 A tervezési  
folyamat egy 
nyitott, 12 alkalmas 
műhelymunka-
sorozat volt, 
melyhez bárki, 
bármikor 
csatlakozhatott.  

 Tervezési 
helyszínek: 
Kesztyűgyár, Teleki 
tér 

 
 

A BEVONÁS MÓDSZERE 
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A BEVONTAK KÖRE 

   1/ A részvételi arány 
15-20 fő volt 
alkalmanként. 

  
 2/ Összességében a 

projekt 50 embert vont 
be.  

 A Facebook oldalon 
keresztül még kb. 
további 10 fő 
kapcsolódott be a 
közös gondolkodásba. 

  
 3/ A résztvevők 

koreloszlása 6-84 év 
közt volt. 
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 Az alkalmazott tervezési 

módszertan egyenes 
leképezése volt a szakmai 
tervezési folyamatnak. 

 Így elmondható, hogy a 
résztvevők 
tervezőtársakként vettek 
részt abban a 
tervezésben, amely saját 
életükre vonatkoztatott 
jövőképük definiálása is 
volt egyben. 

  
 A tervezési szakaszok: 
 - az álmok összegyűjtése  
 - közös kertkoncepció és a 

térstruktúra kialakítása 
  - parki dizájn elemek    

kiválasztása  és 
elhelyezése 

 - költségvetés és 
fakivágás megvitatására 

 - végső terv nyilvános 
bemutatója  

A TERVEZÉS MÓDSZERTANA 

 Á
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A TERVEZÉS FOLYAMATA 

 A tervezési alkalmak egy-egy tematikára szervezett szakmai előadásokkal kezdődtek, melyet a téma csoportos 
megbeszélése követett. Az érvelések és a konstruktív viták lefolytatása után szavazással döntöttünk vitás 
kérdésekben. Minden térstruktúrát érintő kérdés közös modellezésre került a parkban (játékos formában), és ez 
alapján került elfogadásra.  

 Az alkalmakra a jókedv és az együttműködés volt a jellemző. 
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A TERVEZÉS EREDMÉNYE 

A park elvi koncepciójának alapját az képezi, hogy a park legyen befogadó, nyitott és sokszínű, 
mely irányelveket a tervezésben folyamatosan és minden tervezési szinten szem előtt tartottunk. 
 
Összességében a parkot olyan közösségi parkként képzeljük el, amely egy folyamatosan élettel teli 
képződmény. Az egyes kertek téri kialakításai mind magukon hordozzák azt az érzetet, hogy ez 
olyan alap, mely pusztán kerete a benne létrejövő történéseknek: a téri elemek a programok által 
átalakulnak, és például egy pihenőfelületből színpad válik a használat során. 
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A TERVEZÉS EREDMÉNYE 
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A TERVEZÉS EREDMÉNYE 
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A TERVEZÉS EREDMÉNYE 
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A TERVEZÉS EREDMÉNYE 
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A TERVEZÉS EREDMÉNYE 
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 A program rámutatott arra, hogy egy tér sok tízévnyi elhanyagolt állapota összefogásra 
késztette a lakók egy csoportját, akik a változáshoz nagy reményeket fűznek. A környéken 
lakók az együttműködés során jobban megismerték egymást, és ma közösen 
megfogalmazott céljaikért együtt küzdenek.  

 
 Az is egyértelművé vált, hogy a civil egyesületté kovácsolódott csapat aktív jelenlétére a 

jövőben is szükség van, valamint az, hogy a civil csoport bővülése és sokszínűbbé válása 
alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a közös felelősségvállalás kiterjeszthetővé 
váljon egyéb társadalmi csoportok irányában is.  

TTT - TÁRSAK A TELEKI TÉRÉRT EGYESÜLET 
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 1.  A  részvételi tervezés esetén a rész- és végeredmények kommunikálása, tehát a 
folyamat transzparenssé tétele alapvető fontossággal bír. 

 
 /A tervezés folyamatos dokumentálása és nyilvánossá tétele  (a Facebook oldalon fotó, 

film és írásos összefoglalók formájában) fontos volt, hiszen nagyban segítette a 
szereplők közti kommunikáció fenntartását és további emberek véleményének 
megismerését. A helyszínen létrehozott, a folyamatot dokumentáló kiállítás  is 
fontosnak bizonyult, hiszen ezen keresztül azok is tájékozódhattak, akik nem tudtak 
eljönni az alkalmakra, és a Facebook oldalt sem tudták követni./ 

TAPASZTALATOK 
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 2. Akkor tud sikeressé válni egy 
ilyen együttműködés, ha a lakók 
érzik azt, hogy a szakember 
elhivatott, őszintén gondolja a 
részvétel fontosságát és nyitott 
mások gondolataira.  

 
 3. A tervezőnek moderátori 

képességekkel kell bírnia annak 
érdekében, hogy a különféle 
álláspontokban meglássa a közös 
nevezőt, hogy az eltérő 
vélemények konszenzusra 
jussanak. E nélkül nem 
képzelhető el egy egységes, és a 
csoportban mindenki által 
elfogadott terv létrejötte.   

 

 

TAPASZTALATOK 

 

 4. A részvételi tervezés esetében a tervező felelőssége kézzelfoghatóvá válik, szemben azzal, 
amikor a „láthatatlan köznek” tervez.  
 

Záróesemény: Kerti parti a Teleki téren 
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TELEKI TÉRI KARÁCSONY – Mindenkit várunk szeretettel! 
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