50. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM
ÉS
7. TERVEZŐ TÁBOR
Város Kép Arculat
Az elmúlt évek változásai, a családi házak építési engedély-mentessége, de már korábban a határok átjárhatóvá
válása, honfitársaink „tömeges” világjárása, a világháló által szobánkba hozott nagyvilág vizuális hatása, az újdonság
keresése, az erőteljes individualista gondolkodás (megbízó és tervező részéről egyaránt), az építészetben a modern
kezdetétől általánossá váló önmegvalósítás szétzilálta településeinket, azoknak képi, arculati megjelenését. Sokszor
egy-egy településen járva az ember benyomása az, hogy sajátos szoborparkban, kiállításon járunk, s nem egy
településen.
Ebben a helyzetben – szakmai körökben is – sokan reménykedéssel néztek a településkép-védelmi törvényre és az
általa előírt, készítendő települési arculati kézikönyvre (TAK), mert azt a reményt táplálta bennük, hogy sikerül valami
olyasmit létrehozni, ami orientálja az építtetőket és a tervezőket egyaránt.
Miért oly fontos a település képe, arculata? Egyrészt a helyi identitás egyik rétegének része, mint ilyen maga is
identitásképző és -erősítő elem. Másrészt akár arra is gondolhatunk, amit Dosztojevszkij adott egyik szereplőjének
szájába: „A szépség menti meg a világot”. Ennek végig-gondolása igazán izgalmas téma, elég egyelőre csupán annyi,
hogy igazán központi kérdése, témája lehet e kérdés a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemnek, ha ilyen remények
fűződnek hozzá.

PROGRAM
- 1. nap – 2017. július 13. – Emlékezés napja
Helyszín:

TIT URÁNIA Csillagvizsgáló (Budapest, Sánc utca)

12.00 – 13.00
13.00 – 13.40
13.40 – 14.25
14.25 - 14.40
14.40 – 15.00

Regisztráció és fogadás
Köszöntések, az 50 éves Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem rövid méltatása
Előadás
Emléktáblák átadása
50 év fotókon. Fotókiállítás megnyitója – Wiktora Antal

+3 nap – 2017. július 14. – 17. 7. Tervező Tábor
Helyszín:

Szentgotthárd

0. nap – 2017. július 16. – A találkozás napja
Helyszín:

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)

19.00 –

A résztvevők fogadása és beszélgetés
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1. nap – 2017. július 17. – Településkép
Az első nap a köszöntéseké, s a felvetett kérdés szárnyra bocsátásáé. A Miniszterelnökség hivatott képviselői
ismertetik a kormányzati célokat és az ennek eléréséhez rendelt eszközöket, azok összefüggéseit. A „szakma” pedig
jelzi az ebbéli kérdéseket és tapasztalatokat.
Helyszín:
Megyeháza Díszterme (Szombathely, Berzsenyi tér 1.)
09.00-10.00
10.00-10.35
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 14.15
14.15 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 19.00
19.30 -

Megérkezés, regisztráció
Ünnepélyes megnyitó
Körmendy Imre nyitóelőadása
Kávészünet
Füleky Zsolt helyettes államtitkár: A település- és építésügy területének fő céljai, a Kormányzat
törekvései, tervei
Ebédszünet – TÓVENDÉGLŐ
Kolossa József főosztályvezető: A települési arculati kézikönyvekről
Körmendy János építész: Az arculati kézikönyvek készítése „a terepen”
Szünet
A nap összefoglalása, hozzászólások
Vacsora – TÓVENDÉGLŐ
50 év. Fotókiállítás megnyitója a Martineumban

2. nap – 2017. július 18. – Nagyberuházások
A második nap első témája az országszerte zajló nagyberuházásoké. A nem tematikus elemek – a „kórusmű” városok
„szólistái”– egyediségükből és gyakran jelentős méretükből eredően (gondoljunk itt a stadionokra, jelentős ipari
üzemekre, ipari parkokra, bevásárlóközpontokra, de akár felhőkarcolókra is) meghatározó elemei, alakítói a
városképnek, sőt annak arányait, arányosságát, egyensúlyát is érinthetik. Az elmúlt időben és kiváltképp napjainkban
számos jelentős beruházásnak vagyunk tanúi szerte az országban, de különösen a fővárosban és a pólusvárosokban,
a megyei jogú városokban.
Helyszín:
Martineum Felnőttképző Akadémia (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)
9.00 – 9.10
Bevezető
9.10 – 9.50
Schneller Domonkos: Kiemelt nagyberuházások Budapesten
9.50 – 10.25 Huszár Gábor: Az autógyártás és Szentgotthárd
10.25 – 10.35 Hozzászólások
10.35 – 11.00 Szünet
11.00 – 11.35 Németh Iván: Győri fejlesztések
11.35 – 12.15 China Tibor: Jelentős projektek Debrecenben
12.15 – 12.25 Hozzászólások
12.25 – 14.25 Ebéd
14.25 – 14.30 Bevezetés
14.30 – 15.05 Perényi Tamás: A történeti épületek jövője
15.05 – 15.40 Koszorú Lajos: A budapesti világörökségi terület kezelési terve
15.40 – 16.00 Hozzászólások
16.00 – 16.10 Hozzászólások, nap zárása
17.50 Indulás az Arborétumba
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18.3019.00-19.25
19.25-19.50
20.00-22.00

Zalotay Elemér kiállítás megnyitója
Pálfy Sándor: Városolvasatok - Esztergom
Előadás
Építész piknik

3. nap – 2017. július 19. – Múltunk jövője
Harmadik témája az ez évi nyári egyetemnek a „Múltunk jövője” címet viseli. Történeti épületeinket és
városrészeinket sok tényező veszélyezteti az energiatudatosságtól az építési láz sokféle hevületéig. Az elmúlt
időszakban láthattuk, hogy a hőszigetelő ablakok minként változtatják meg történeti (nem védett) épületeinket, a
falak hőszigetelése a gazdag részletképzésű és a külföldiek által megcsodált épületeinket alakíthatják át végzetesen.
A lakásépítési támogatási rendszer is az új építésű lakások vételét, építését támogatja a legerőteljesebben. Gyakran
az építtetők sem tudnak mit kezdeni a régi épületekkel. ezzel egyidejűleg újabb „társadalmi igény” szemtanúi
lehetünk szerte Európában: az elpusztult, megsemmisült épületek újjáépítése iránti vágynak és politikai szándéknak.
Megtalálja-e a műemlékes és építész szakma a szakmai elveknek és a politika elvárásainak egyaránt megfelelő szűk
ösvényt? A téma szerteágazó volta, sokszínűsége miatt elég jelentős részt szánunk erre a Savariából.
Helyszín:
9.00 – 9.10
9.10 - 9.55
9.55 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.45
11.50 – 13.35
13.35 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.55
15.55 – 16.15
17.30 19.00 – 21.00

Martineum Felnőttképző Akadémia (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)
Bevezető
Dévényi Tamás: Jelentős történelmi emlékű épületek megújítási kérdései és tapasztalatai
Masznyik Csaba: elpusztult épületek újjáépítése Európában
szünet
Hozzászólások
Ebéd - TÓVENDÉGLŐ
Bevezető
Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon, Kastélyprogram, Várprogram
Hozzászólások
Szünet
Visy Zsolt: A Limes világörökségi jelölése és a helytartói palota újjáépítése
Hozzászólások, nap zárása
Vacsora - TÓVENDÉGLŐ
Filmvetítés a Savaria Moziban

4. nap – 2017. július 20. – EKF
A 4. napon a témánk az Európa Kulturális Fővárosa kérdésköre. Aktualitását az adja, hogy Szombathely és a közeli
Lendva is tervezi pályázni e címre. Meghívott előadóink bemutatják, hogy milyen hatással volt Nagyszeben, Kassa és
Pécs épített örökségére, arculatára, fejlődésére a kulturális fővárosi cím elnyerése, a felkészülés, a megrendezés és
mindennek milyen az utóélete, tartós eredménye.
Helyszín:
Martineum Felnőttképző Akadémia (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)
9.00 – 9.10
Bevezető
9.10 – 9.55
Guttmann Szabolcs főépítész: Nagyszeben európai kulturális fővárosi tapasztalatai
9.55 – 10.40 Tina Markusova: Kassa, mint Európa kulturális fővárosa
10.40 – 10.50 Hozzászólások
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10.50 – 11.20 Szünet
11.20 – 12.40 Csaba Ders: Pécs kulturális fővárosi tapasztalatai
Koczka Tibor alpolgármester: Szombathely, a pályázó város
12.40 – 12.55 Program zárása
12.55 – 14.30 Ebéd
14.30 – 16.00 Tervező Tábor bemutatása
16.00 – 16.30 Összefoglaló és diplomák átadása
19.00
Vacsora

5. nap – 2017. július 21. – Tanulmányút
Helyszín:
Szentgotthárd (Tervező Tábor helyszínei)
Kirándulás a Tervező Tábor helyszínére
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Programunkat támogatja:

Nemzeti Együttműködési Alap

Magyar Művészeti Akadémia

Miniszterelnökség

Szombathely Megyei Jogú Város

Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal

Szentgotthárd

Vas Megyei Építészkamara

Magyar Urbanisztikai Társaság

Fiatal Urbanisták Tagozata
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