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A tavasz folyamán folytatjuk programjainkat, melyeknek nyár végéig keretet ad a Közösségi tervezés 
Budafokon című, a Norvég Civil Támogatási Alap keretében támogatott projektünk. Ennek eseményeiről 
honlapunkon olvashatnak http://www.promontoriumcasino.hu/. Legutóbb nagy érdeklődés közepette 
folytattuk a Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása kapcsán adódó rehabilitációs folyamatról, a helyi 
vállalkozások, lakók lehetőségeiről, az átmenő forgalom kezeléséről kerekasztalunkat, a Soós Borászati 
Technikumban, ennek összefoglalója is http://www.promontoriumcasino.hu/a-kossuth-lajos-utca-es-
kornyeke-a-gyalogosoke-ii/#more-1832 olvasható már honlapunkon. 
 

A következő időszak főbb programjai: 

 Április 24-én csütörtökön a Budafok Belváros, diákszemmel – SzÉpítészek, címmel tartunk 
vitaestet és programbemutatót, du. 5 órától, a Budai Nagy Antal Gimnáziumban, kerületi diákok által 
készített öröm és bánat térképek, makettek bemutatására és a kapcsolódó vitafórumra kerül sor. 

 Az Oroszlános udvar, és a kastélyok térsége kérdését, lehetőségeit áttekintő bejárásunkat és 
kerekasztalunkat a tervezettnél később, várhatóan május első vagy második hetében tartjuk, a 
résztvevő szakértőkkel való egyeztetéstől függően, az Oroszlános udvarban. Egyben előtte 
bejárásokat tervezünk ezen értékeinkbe való betekintésre. 

 Május 17-én szombaton tervezzük a Hajómolnárok Ünnepét, melyet igyekszünk hagyományossá 
tenni, délelőtt a Vasmacska - Tomosdokk-ban kis előadásokkal a hajómalmok korszakáról, majd 
délután a lehetőségektől függően gyerek és ifjúsági programok lesznek a közeli Duna parti zöld 
területen. Terveink szerint ezek egyúttal az Urbitális Majális eseményei is lesznek további Duna parti 
programokkal kiegészülve. 

 Május végére tervezzük a belvárosi projekt lakossági konzultációját, addigra elkészülnek a szakértői 
anyagok, a projekt események konklúziói, és a tervezett reprezentatív felmérés, kérdőívezés, 
melyet a belvárosban lakók, érintettek körében végzünk, a Tomori Pál Főiskola közreműködésével. 

 A projekt záró, vezetői kerekasztalát június első felében tervezzük, amikor szakértőinkkel, a 
belvárosban érintett intézmények, civil szervezetek, vállalkozások és az önkormányzat képviselőivel 
áttekintjük a projekt tapasztalatait, konklúzióit, ajánlásait. 

 
Szeretettel látjuk az érdeklődőket eseményeinken! Figyelje az egyéb programokról, kiállításokról 
szóló ajánlásainkat honlapunkon: www.promontoriumcasino.hu. 
 

Várjuk tagjaink közé a köz-ért tenni akarókat. Havi tagdíj: 500 Ft, amely bankszámlánkra is utalható 
(11722003-20156543), ill. annak befizetésére a programok alkalmával is sort keríthetünk. Működési 
költségeink tekintetében Önökre, tagjainkra vagyunk utalva, miután egy-egy projekt támogatáson túl más, 
működési jellegű támogatást évek óta nem kapunk. Itt jelezzük, hogy egyesületünk még a nyár folyamán 
elnyerte az új civil törvény szerinti közhasznúsági besorolást. Várjuk 1%-os felajánlásaikat is. 

Tisztelettel: 

az elnökség tagjai – Diebel Dietrich, Döbrönte Katalin, Kalmár Béla, Schütt Margit, Szántó Tamás - 
nevében is, 

 
Mészáros Péter 
elnök  
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