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Kismonográf ia – Mezei Gábor

Az Ybl Miklós-díj a legalább tizenöt év
kimagasló egyéni – önállóan tervezett
építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható. Az elismerést 2019. március 15.
alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Csillag Katalin, Horváth Zoltán, Madzin Attila,
Marián Balázs és Peschka Alfréd építészeknek adta át. Horváth Zoltán építész a mértéktartó organikus építészeti
szemlélet képviselőjeként ként (lásd következő lapszámunk – a szerk.) az épületeket a környezetbe integráló, egyéni
téralkotó felfogással végzett építész
tervező munkásságáért és főépítészi tevékenységéért részesült a kitüntetésben.

Az építészetet népszerűsítő minőségi
publicisztikák szerzői számára adományozható díjat 2018 decemberében Csernyus Lőrinc, Máté Klára,
a különdíjat pedig Szmodits Júlia vehette át. Az elismerés szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy
elektronikus sajtóorgánumokban megjelent publicisztikai tevékenységért
adható, amely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral
kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, a minőségi
újságírás szellemében.

Iparművészek, Tervezőművészek címmel
új könyvsorozat indult az MMA Kiadó
gondozásában. A sorozat bemutatja az
MMA Iparművészeti Tagozatának tagjait és munkásságát. Megismerhető a művészek pályaképe, művészi hitvallása,
továbbá a velük készült interjúk során
bepillantást nyerhetünk az alkotók életébe, műveik keletkezésének történetébe. A kismonográfiák egyben albumok
is, hiszen a köteteket a legfontosabb
művekről készült fotók illusztrálják.
A könyvek végén lévő Függelékek pedig
segítik az életutak fontos állomásainak
megismerését. Mezei Gábor bútortervezőről Kernács Gabriella állított össze
színvonalas kismonográfiát.

Podmaniczky-díj, 2018

Mőcsényi Mihály egyetemi tanár emléke előtt tisztelegve, születése 100.
évfordulója alkalmából Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter
díjat alapított a kimagasló tájépítészeti
tevékenység állami elismerésére. A táj és
a helyi örökség iránti érzékenységgel, a
részletek iránti kifinomultsággal végzett
kiemelkedő tájépítészeti alkotói munkásságáért, közéleti és közösségszervező
tevékenységéért, valamint szemléletformáló oktatói munkája elismeréseként
dr. Herczeg Ágnes tájépítésznek, egyetemi docensnek adományozták elsőként
az elismerést, melyet a 2019. március 15-i
ünnep alkalmával vehetett át.

A Város- és Faluvédők Szövetsége
(Hungaria Nostra) évente Podmaniczkydíjat adományoz magánszemélyeknek
és közösségeknek, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől függetlenül, vagy azt jelentősen
túlteljesítve a legtöbbet tették épített
és természeti környezetünk, kulturális
örökségünk értékeinek megismertetése, védelme érdekében.
Az elismerést 2018-ban a keszthelyi
Forma Zrt., egyéni elismerésként pedig Beöthy Mária, Bálint Imre, Diósi
Pál, Hidvégi Violetta, Horváth Péter,
Józsa Tamás, Kerecsényi Zoltán,
Méray-Horváth Mercédesz, dr. Ónody
Magdolna, Rayman János, Vas Tibor,
dr. Vándor András, Villányi Péter,
Viola Norbert és Winkler Barnabás
vehette át.

Év tetője

Dévényi-kiállítás, Pécs

A lapszám 21. oldalán bemutatott kockaház-átalakítással Csóka Balázs építész
az Év tetője 2018 pályázaton (Creaton)
II. díjat, a Gárdonyi Csuka Csarnok tervezői (Terdik Bálint és Juhász Balázs)
III. díjat nyertek.

Dévényi Sándor Kossuth-díjas építész, a
Nemzet Művésze kiállítása a Pesti Vigadót
követően 2019. április 5-től május 5-ig látható Pécsen, a Pécsi Galériában. Alkotói
tárlatvezetések: április 11., szerda 17.30-tól;
és május 3., péntek 11 órától.

Mőcsényi-díj, 2019
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Makovecz Imre Alapítvány
– Új építészeti előadás-sorozat
Előadások a Makovecz-beruházásokról címmel új sorozatot indít a Makovecz-központ.
A fővárosi Városkúti út 2. szám alatt működő intézményben rendezett program tavaszi fél évében március 26-án Sáros László (Visegrád, tornacsarnok), április 30-án
Zsigmond László (Neszmély, általános iskola; Mátészalka, Képes kávéház), május
28-án Csernyus Lőrinc (Kakasd, faluház), június 25-én Sáros László (Sárospatak,
művelődési ház) tart előadást az egyes beruházásokról.
A központ további programjai: A Makovecz-kávéház (Csernyus Lőrinc építész előadás-sorozata, havonta), Makovecz és a nomád nemzedék (Kiss Ferenc Makoveczdíjas népzenész sorozata, havonta), valamint Ég és Föld között (Makovecz Anna előadás-sorozata, havonta; meghívott előadók: Varga Márta csillagász, Mezei Mihály
biodinamikus szakember, Herczeg Ágnes tájépítész, Lechner Judit kertész).

Információ és regisztráció:
A belépés ingyenes, de a ház befogadóképességére való tekintettel regisztrációhoz kötött, mely az office@makovecz.hu
e-mail címen, vagy a (+36) 30 314-4879
telefonszámon lehetséges. Regisztráció
nélkül a belépésre a fennmaradó helyek
függvényében van mód.

Fényszennyezésmentes közvilágítás – Bárdudvarnok
Mint arról már egy korábbi lapszámunkban is beszámoltunk (Országépítő,
2018/3.) a modern kor egyik problémája a fényszennyezés. A bárdudvarnoki
önkormányzat felismerte, hogy a Zselici
Csillagoségbolt-park szomszédságában
milyen sokat tehetnek a közvilágítás
átalakításával. Az új rendszer elsődleges célja a káros fények csökkentése
volt, emellett a község számára jelentős
energiamegtakarítást is eredményez. A
közvilágítási rekonstrukcióhoz az ELTE
Savaria Egyetem Központjának pályázata biztosította az anyagiakat. Bárdudvarnokon 60 millió forintot fordítottak a
rendszer kialakítására.



Az építész háza
– ma a Makovecz Központ
és Archívum épülete.
Makovecz Imre rajza
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