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Tereprendezés I.
Tervek a lakókörnyék  
barátságosabbá alakítására
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lAKÓTelepI pAnellAKáS

A hely, ahol élünk, meghatározza mindennapjaink hangulatát. Aki színes, tágas, jó levegôjû 
környezetben él, annak minden napja, minden perce örömtelibb, mint aki sivár, egyhan
gú, lélekölô környezetben kényszerül élni. A városokban, nagyvárosokban százezrek él
nek lakótelepeken. A mai lakóparkok tervezôi már nagy gondot fordítanak a környezet 
hangulatosságára, de a 3040 évvel ezelôtt épült panelrengetegek tervezôi nem ügyeltek 
kellôképpen erre.

A most következô foglalkozás keretében közösen gondolkodjatok arról, milyen ötletekkel 
tehetô szebbé és élhetôbbé a panellakótelepek világa. 

Szempontok a gondolkodáshoz:

– A környezet 
   Parkok, játszóterek, forgalmas utak, környező gyárak, vasút, stb. 

– A belsô terek
   Szobák, mellékhelységek, belmagasság, beépített szekrények, belső nyílászárók, burko 

latok, stb. 

– Közös használatú helyiségek
   Lépcsőház, lift, stb. 

– Világítás
 

Gondoljátok végig!

Milyen zajforrások zavarhatják az emberek életét?
Milyen hatással van az emberek életére a tér szûkössége?
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pályáZATI KIÍráS

Példaváros Városfejlesztési Alapítvány 
PÁLYÁZATOT HIRDET

Gyerekek – szülôk – nagyszülôk
címmel

a lakótelepi környezetben élôk számára

A pályázat célja olyan környezetszépítô tevékenységek támogatása, amelyek jelentôsen hozzá
járulhatnak a városrész épített környezetének, parkjainak szebbé, biztonságosabbá, otthonosab
bá tételéhez, a lakótelepi környezetben élôk életminôségének és hangulatának javításához. 

Támogatás kérhetô környezetszépítô fejlesztések megvalósításához. Célja, hogy színvonalas tár
gyi és épített környezet megvalósításával lehetôséget teremtsenek a lakótelepen élôk szabadidôs 
tevékenységéhez.

Pályázhatnak közös képviselet alá tartozó lakóközösségek. 
 
 A pályázat elbírálása során elônyt élveznek, akik
• mindhárom nemzedék igényeire figyelemmel vannak,
• a meglévô közterek, illetve közös használatú helyiségek esztétikus átalakítására tesznek javas

latot, 
• a fejlesztési célkitûzésben kiemelt szerepet kap a lakóközösség minél több személyt érintô 

közvetlen feladatvállalása a pályázati terv megvalósítása érdekében.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött pályázati adatlapot,
2. […]
3. a támogatás segítségével megvalósítani kívánt program rövid leírását,
4. magyarázó vázlatok vagy látványterv készítését,
5. makettek elkészítése a következô technikák valamelyikével: karton, gyurma, mûanyag (pohár, 

szívószál, kanál stb.), textil és egyéb szövetek.

A magyarázó vázlatok vagy a látványterv tetszôleges technikával készíthetô; ceruza, tus, akva
rell, számítógépes grafika, linómetszet, ragasztott, hajtogatott technikák, szôtt, varrt mûvek, báb 
stb.
A modellek, makettek elkészítéséhez a következô eszközöket javasoljuk: fa, forgácsolt fa, alumí
nium lemez, színes kartonok, linóleum, textil, viasz, mûanyag eszközök
 
 A pályázat benyújtási határideje:  . .  . (a postabélyegzô dátuma)

Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati ûrlapon lehet. Az adatlap beszerezhetô és a 
pályázatokkal kapcsolatban információ kérhetô az alapítvány titkárságán:

PÉLDAVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
9999 Példaváros, Fôtér 9. Tel, fax: 06/ 99 999999, Email: pelda@varos.hu
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pályáZATI KATeGÓrIáK

A) Közösségi terek
Gyermekjátszótér
Dühöngô 
Traccspartisarok
Emlékpark
Sakkasztal padokkal
Hangelterelô fal
Állatsimogató
Hobbi szoba barkácsolók számára
Hobbi szoba szabásvarráshoz
Újság és folyóirat olvasó
Egyéb

B) Környezetvédelmi beruházás
Kutyafuttató
Szökôkút
Bokrok, cserjék, évelô növények
Fák
Szelektív hulladékgyûjtô
Komposztáló rendszer
Aranyhalmedence
Egyéb 

D) Környezet-esztétika érdekében 
tervezett fejlesztés
Látványfal graffiti céljára
Zászlótartók, zászlók
Egyéb 

E/Közlekedés javítása érdekében 
tervezett fejlesztés
Mozgáskorlátozottaknak korlát, feljáró
Járda
Sétány
Garázs
Kerékpártároló
Egyéb 

A tervezés megkezdése elôtt vitassátok meg az alábbi kérdéseket!
1. Mikor nevezünk egy lakást otthonosnak? 
2. Melyek azok a szabadtéri tárgyak, eszközök és létesítmények, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy a gyerekek, a felnôttek, illetve az idôsek kényelmesnek és szépnek érezzék 
a lakótelepüket? 

3. Miért tartja fontosnak a pályázat, hogy mindhárom nemzedék igényeit figyelembe ve
gyék?

4. Miért tartja fontosnak a pályázat, hogy a lakóközösség tagjai maguk is részt vegyenek a 
tervek gyakorlati megvalósításában?

5. Mit nevezünk köztérnek?
6. Mely helyiségek tartoznak a közös használatú helyiségek csoportjába?



dIáKmelléKleT TereprendeZéS I.  – 7. évfolyAm  215

21/2c

pályáZATI ÛrlAp

PÉLDAVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
Az „Élhetôbb – Élvezhetôbb Várost!” címen kiírt pályázatokhoz

A pályázó neve: 
A pályázó címe: 
A kapcsolattartó személy neve: 
Címe:
Telefonszáma:
A pályázatban részt vevô más szervezet neve:
A pályázati cél rövidleírása:

A terv megvalósításának vállalt határideje:
Megpályázott összeg:
Mellékletek: 

Dátum:
Pályázó aláírása:
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érTéKelÔ lAp

Mennyire értesz egyet az alábbi megállapításokkal? Válaszolj a véleményedet leginkább 
kifejezô mondatok aláhúzásával!

1. A „tereprendezéses” órák után könnyebben megy a vélemények megfogalmazása szóban.

 A) Teljesen egyetértek. B) Kicsit egyetértek.
  C) Egyáltalán nem értek egyet. D) Nem tudom eldönteni.

2. A környezetvédelem fontos ügy számomra.

 A) Teljesen egyetértek.  B) Kicsit egyetértek.
   C) Egyáltalán nem értek egyet.            D) Nem tudom eldönteni.

3.  A „tereprendezéses” órák után gyorsabban megy az információk megszerzése.

 A) Teljesen egyetértek.  B) Kicsit egyetértek.
   C) Egyáltalán nem értek egyet.  D) Nem tudom eldönteni.

4. Közösségi tevékenységben érdemes részt venni.

 A) Teljesen egyetértek.  B) Kicsit egyetértek.
   C) Egyáltalán nem értek egyet.      D) Nem tudom eldönteni.

5.  A „tereprendezéses” órák alatt javult az önismeretem.

 A) Teljesen egyetértek. B) Kicsit egyetértek.
   C) Egyáltalán nem értek egyet.    D) Nem tudom eldönteni.

6.  A „tereprendezéses” órák után kevésbé tudom elfogadni a másik szempontjait. 

 A) Teljesen egyetértek.  B) Kicsit egyetértek.
   C) Egyáltalán nem értek egyet.  D) Nem tudom eldönteni.

7. Fontos számomra lakóhelyem tisztasága, rendezettsége.

 A) Teljesen egyetértek.  B) Kicsit egyetértek.
   C) Egyáltalán nem értek egyet.   D) Nem tudom eldönteni.

8. Érdemes másokkal együttmûködni, közös célt megvalósítani.  

 A) Teljesen egyetértek. B) Kicsit egyetértek.
   C) Egyáltalán nem értek egyet.        D) Nem tudom eldönteni.


