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Tiszte lt Bizottság!

A 2009-ben indult  „Színes Város” Mozgalom - Pillangóhatás Program keretében versenyt hirdetett a 
középiskolás  tanulók részére. A  beérkezett  pályázatok között  van a Közgazdasági  Politechnikum 
diákjának, Hasznos Bertalannak a mellékelt nevezése is.

A mellékelt  kérelemben a  "Színes  Város" Mozgalom  képviselője  Flór  Péter a Bizottság előzetes 
hozzájárulását kéri a Közgazdasági Politechnikum Thaly Kálmán u. 38. sz. alatti épület színesítéséhez.

Az épület önkormányzati tulajdonban van és a helyi (kerületi)  értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.) 
önkormányzati rendelet alapján helyi értékvédelem alatt áll.  Az épületre a 20/2002. (X. 10.) Középső 
Ferencváros  Rehabilitációs  Szabályozási  Terv vonatkozik,  mely  szerint  a meglévő  tűzfal  a hely 
értékéhez méltó módon kialakítandó homlokzatként kezelendő.

A közterületekről  látható egyes  felületek védelméről  szóló  40/2004.  sz.  önkormányzati  rendelet 
alapján a nem rendeltetésszerű területképzésekhez szükséges a T. Bizottság hozzájárulása.

Budapest, 2012. február 10.

Szűcs Balázs s.k.
   főépítész

Melléklet: 1 pl. kérelem

Határozati javaslat:

a./ A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi  Bizottság tudomásul veszi a 
"Színes  Város"  Mozgalom  -  Pillangóhatás  Program  keretében  a  Közgazdasági 
Politechnikum Thaly  Kálmán u. 38. sz. alatti  épület - a kérelmező  saját  költségén történő 
-színesítésének szándékát. A hozzájárulást a benyújtott tervek alapján adja meg.

b./ A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi  Bizottság nem járul  hozzá a 
"Színes  Város"  Mozgalom  -  Pillangóhatás  Program  keretében  a  Közgazdasági 
Politechnikum Thaly Kálmán u. 38. sz. alatti épület színesítéséhez.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester



Tisztelt  Szűcs Balázs Főépítész Úr! 

Egy kollégájával  a mai napon történt telefonbeszélgetésünkre való  hivatkozással írok Önnek.

A Színes Város Mozgalom 2009-ben azzal a szándékkal született meg,  hogy színesedjenek 
azon köztereink, amelyek  rontják a városképet szürkeségükkel,  elhanyagoltságukkal, és 
legyen öröm elmenni mellettük. Eddig több mint 4000 négyzetméter falat  színesítettünk  ki 
Budapesten, és szerte az országban. A legtöbb esetben forgalmas csomópontot keresünk, 
melyet rengeteg ember lát. Így esett a választás például a Flórián térre, a Városháza Parkra, a 
Széll  Kálmán térre, a Pöttyös utcára, vagy éppen Kőbányán az Éltes Mátyás Általános Iskola 
utcai közfalára.

Pillangóhatás nevű pedagógiai programunk abból indul  ki, hogy minél  több középiskolást 
vonjunk  be a köztérszínesítés fázisaiba. A Pöttyös kódjelű akciónkat egy ferencvárosi 
középiskola diákjaival közösen építettük fel, vagyis  a teljes köztérszínesítő  projektet diákokra 
bíztuk,  megfelelő  kontroll mellett  természetesen, ez a későbbi pedagógiai  programunk  alapja. 
Abban a hat hónapban, amíg tartottak a Színes Város órák, a diákok minden feladatot elláttak, 
vagyis  a tervezés, a kivitelezés, a fotó-videó, a költségvetés, a kommunikáció, és az átadási 
ceremónia  megszervezése mind  diákok kezében volt. A csapatot egy önkéntes 
diákkoordinátor fogta  össze. Az átadási ceremónián beszédet mondott Dr. Bácskai János, a 
kerület polgármestere, fellépett az iskola zenekara, meglepetésünkre a helyiek  
önszorgalomból egy kertet építettek az egyik  kiszínesedett épület  köré, a falfestmények  pedig 
bekerültek a Műcsarnokba, egy pályázat különdíjának elismeréseként.

A januárban elindított  középiskolás versenyünkhöz beérkezett a Közgazdasági Politechnikum 
diákjának, Hasznos Bertalannak a nevezése is (csatoltam).  A jelenlegi szakaszban pusztán 
annyit  szeretnék megtudni,  ha a szavazást követően ez lesz a nyertes helyszín,  megkapjuk e az 
engedélyt  a kiszínesítésre (természetesen a terveket elküldjük előre), továbbá az 
önkormányzat részéről eljönne e valaki az ünnepélyes átadási ceremóniára, amennyiben úgy 
alakul?

A sürgősség, vagyis  az idő rövidsége okán, bízva  a mihamarabbi válaszában előre is 
köszönettel,

Flór Péter
20 532 1 532
projektvezető
Színes Város Mozgalom- Pillangóhatás Program
Örökség és Társadalom Alapítvány
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 60.  
www.pillangohatas.org 
www.szinesvaros.hu



Tisztelt  Bíráló  Bizottság!

Iskolánkból többen is  szeretnénk  jelentkezni az Önök által kiírt  pályázatra, az ő nevükben is 
írom levelem.  Reggel,  amikor a Poliba  jövünk,  sok olyan falat, épületet látunk,  amit  szívesen 
látnánk  színesben,  másképp. Ezek  közül néhányról  készítettünk  képet,  ezeket küldöm most. 
Ha úgy  gondolnák,  hogy a képen látható  fal  nekünk  inkább nagy  ’FALat’, tévednek. Sokan 
vagyunk,  tettre készek, megoldjuk,  ha nehéz is  a feladat, szeretjük a kihívásokat. A Poli színes 
suli,  szeretünk  ismerkedni,  érdekel,  hogy  hogy  élnek,  mit  gondolnak  mások,  a  világról,  a 
térről,  amiben élünk.  Szerintünk  a mi munkánk lehetne akár a kezdete újabb barátságoknak a 
környező  iskolák,  vagy  akár  az  Orvos-egyetem  tanulóival.  Nem csak  mi  örülnénk  neki, 
hanem biztosan ők is.   Ezért  tenni is  készek vagyunk.  A környéken mostanában rengeteg  új 
ház  épült,  sokat lebontottak,  sok  hely  félig  készen áll.  Mi szívesen  tesszük  vidámabbá  a 
környék  lakóit  azzal,  hogy  beszínezünk  ezek közül egyet,  vagy akár többet is.  Szerencsére  a 
Politechnikum tanárai és  vezetői is  támogatnak  minket a jó ügyek  érdekében,  így  más nincs 
is hátra, mint  az Önök segítségét kérni, hogy elkészüljön a nagy mű.

Reméljük,  a  csatolmányban  küldött  képek közül  lesz  olyan,  ami  tetszik  Önöknek.  A Poli 
videóstúdiójában sokszor csinálunk  kisfilmeket,  videó-anyagokat mindenféle  eseményekről, 
ezért gondoltuk, ehhez a tervünkhöz sem jön rosszul egy pár filmkocka. Beszéljen helyettünk  
már most inkább a kép, a látvány!

A Közgazdasági Politechnikum pályázó diákjai nevében,

Üdvözlettel:
Hasznos Bertalan

Fibonacci osztályos tanuló




