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A Promontórium Polgári Casino 

együttműködésben a Csillaghang Rádióval  

pályázatot hirdet a kerületi középiskolás közösségek számára 

JÖVŐÉPÍTÉS 

Címmel 

 

Találjuk ki a jövőnket közösen! 
 

 

   
 

 

Milyen lakókörnyezetben szeretnénk élni? Milyen a jó lakóközösség? Mennyiben határozza 

meg múltunk a jövőnket? Mit lehet azért tenni, hogy a hagyományokat ápolva építsük fel a 

jövő városát? Melyek azok a karakterisztikus helyek és történetek a kerületben, melyek 

meghatározóak lesznek a jövőben? 

 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ pályázati kiírásunkkal, mely keretében középiskolás 

diákok egyénileg vagy önszerveződő csoportokban (2-5 fő) pályázhatnak szűkebb és tágabb 

lakóközösségük fejlesztésére vonatkozó elképzeléssel. 

 

A pályázatot 2. alkalommal hirdetjük meg, a 2010. év tavaszán a vizuális ábrázolás 

kategóriában érkeztek be pályamunkák. Ezek a munkák közvetlen környezetünket 

választották témául, a zöld felületek hasznosítását, a közlekedési problémákat: a Savoyai téri 

közlekedési csomópontot, az aluljárókat, a kerület vasúti és hajózási lehetőségeit. 

 

Meghirdetett témakörök: 

– Turisztika és borkultúra 

– Római kori hagyományok és a kisvárosi hangulat megőrzése. 

– Egyén és közösség. 

– Érdekek és értékek. 

 

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg: 

I. szöveges pályamunkák: esszé, anekdota vagy rövid történetek 

II. Budafok-Tétény jövőjének vizuális megjelenítése műfaji korlátozás nélkül 

 

A szöveges pályamunka keretében lehet esszét írni Budafok-Tétény jövőjét illetően, vagy 

lehet rövid elképzelt történeteket vagy anekdotákat írni ugyancsak városunk jövőjéhez 

kapcsolódóan. 

A jövőt az tudja hitelesen bemutatni, aki jól ismeri a település múltját, gondoskodik a 

hagyományok megőrzéséről és ezek ápolásával képzeli el a jövő fejlődési útját. 

Az esszéket, történeteket fotókkal és lehetőleg képekkel illusztrálva kérjük elkészíteni. A 

diákok készíthetnek saját fotót, és/ vagy archívumokból, régi képeslapokról, könyvekből 
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fotózhatnak, szkennelhetnek be képeket. 

Fontos, hogy mindegyik pályamű önálló témával, és a jövőre vonatkozó javaslattal 

rendelkezzen. 

 

A vizuális megjelenítést választó pályamunkák sorozatból is állhatnak, de egy mű 

elkészítésére is vállalkozhatnak. A technikákat illetően nincsen megkötés. 

 

1) A pályázat tartalma: 

Olyan pályaműveket várunk, melyek feltárják és értékelik, hogy milyen az egyének, családok, 

közösségek, vagyis a civil társadalom jövője a XXII. kerületben. Egykoron pezsgő gazdasági 

és társadalmi élet folyt Budafokon és Tétényben is. Az idők változtak, a modernizálódás, a 

XX. század történelme nem tette lehetővé a prosperáló város folyamatos megtartását. De 

abban mindenki egyetért, hogy csak a múltját ismerő, hagyományait ápoló közösségek tudnak 

a jövőben is sikeresek maradni. Ehhez kapcsolódik a pályázati kiírás.  

Ösztönözni kívánjuk a középiskolás diákokat, hogy itt élve a kerületben mindennapjaikat, 

ismerve annak történetét fogalmazzák meg, vagy vizuálisan ábrázolják, milyennek is látják 

Budafok-Tétény jövőjét, mi szükséges ahhoz, hogy jó legyen itt élni, hogy vonzó környezet 

maradjon városunk. 

 

A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai: 

A zsűri számára iválasztási szempont, hogy 

– milyen pontosan határozták meg a témát a pályázók, 

– mennyire alapos a pályázat kidolgozottsága, 

– a pályamunka ötletessége, fantáziája 

– mennyiben kötődik a téma városunkhoz 

– mennyire készteti az embereket az összetartásra, összefogásra. 

 

2) Formai követelmények: 

Egy diák vagy csoport témakörönként csak egy pályaművet küldhet be, egy diák csak egy 

pályázó csoportnak lehet tagja. 

Minimális terjedelem nincs, viszont maximum 10.000 karakter lehet, ami kb. öt gépelt oldal 

(Times New Roman betűtípussal 12-es betűméretben 1,5-es sorközzel). A táblázatokat 

megfelelően formázva, az ábrákat és fotókat jpg-ben, az eredetüket is feltüntetve a szövegbe 

építve kérjük.  

 

A vizuális munkák esetében egy pályaművet, vagy egy sorozatot lehet beküldeni postai úton. 

Kötelezően szerepeljen a szerző jeligéje, a pályázat címe, a keletkezésének dátuma, a 

szerző(k) neve és elérhetősége.  

 

Hiánypótlásra, utólagos korrigálásra nincsen lehetőség. 

 

A pályázatokat kérjük a pályázó középiskolájában leadni, ahonnan az összegyűjtött 

pályamunkákat a szervezők a határidő lejártát követően elhozzák. 

 

3) Elbírálás: 

A pályázat 2010. október 15 – 2011. január 15. között tart. 

A pályázat beadásának határideje 2011. január 15. 

A munkákat január végén egy zsűri előtt kell bemutatni és megvitatni. Eredményhirdetés: 

2011. február eleje. 

A Csillaghang Rádiót működtető Csillaghalom Polgári Egylet és a Promontórium Polgári 

Casino delegálja és kéri fel a zsűri tagjait.  
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A zsűri döntése ellen a pályázó részéről fellebbezésnek helye nincs. 

A nyertes pályamunkákat a Budafoki Könyvtárban állítjuk ki és mutatjuk be a kerületi 

nagyközönségnek. 

 

A pályamunkákat a pályázók a kiállítást követően visszakaphatják. 

 

Érdeklődni a csillaghang.radio@t-online.hu címen lehet.  

 

4) A pályadíjak 

Mindkét kategóriában  

I. helyezett 25.000 Ft értékű utalvnány 

II. helyezett 15.000 Ft értékű utalvány 

III. helyezett 10.000 Ft értékű utalvány 

 

A pályázat győztes csoportja megkapja az ”Budafok-Tétény Jövőépítője 2011” címet.  

 

 

 
 

”Budafok-Tétény Jövőépítője 2010” nyertes pályamunka 
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