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pár-beszéd 

kreativitás ereje

A KULTURÁL IS ALAPÚ
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2 0 1 0 .  A U G U S Z T U S  2 5 – 2 7.

Az elmúlt évtizedben itthon is teret nyert a településfejlesztés kreatív fordu-
lataként emlegetett kulturális városfejlesztés koncepciója. 

A kulturális alapú területfejlesztés a kreatív iparágakra és a progresszív építé-
szeti beruházásokra olyan gazdasági fejlôdés alapjaiként tekint, aminek elônyei -
bôl a korábbinál jelentôsen szélesebb társadalmi csoportok részesülhetnek.
Ennek a kreatív fordulatnak a katalizátorai a közterek és a közösségek számára
hozzáférhetô helyek, intézmények és épületek. A bennük megvalósuló rendez-
vények, a nyilvánosságot élénkítô, párbeszédet kezdeményezô mûvészeti akciók
segítenek egy újfajta nyilvánosság és település identitás megteremtésében.

Az elmúlt évek tapasztalatai a megvalósítások sokféleségén túl számos olyan
kérdést is felvetnek, amik a köztér és a nyilvánosság fogalmainak változására,
és ezen keresztül a szakma változó eszközeire hívják fel a figyel met. Ilyenek a
települések életét egyre erôteljesebben átalakító tech nológiai, kommuniká-
ciós hálózatok és a hozzájuk kapcsolódó terek, amik egy szerre bôvítik és átírják
a településfejlesztés és a közösségek viszonyait és együttmûködési lehetôségeit. 

Az idei Fôépítészi Konferencia témája, a pár-beszéd, avagy a kreativitás ereje,
azokat a fô kérdéseket és eszközöket járja körül, amikkel a fôépítészek lendületet
adhatnak a közterek, a nyilvánosság és ezeken keresztül a kultúra, a helyi gaz-
daság fejlôdésének, a legkisebb településektôl a legnagyobbakig.

SZEMEREY SAMU

I N F O R M Á C I Ó K

SZAKMAI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:

A konferencia városházi felelôse
Tell Edit

e-mail: telledit@paks.hu
tel.: 75/500-500, 500-585, mobil: 20/493-7743

7030 Paks, Dózsa György út 55-61. 
honlap: http://www.paks.hu

Horváth András 
Paks város fôépítésze 

e-mail: andras@hp-arch.hu; foepitesz@paks.hu
tel.: 75/500-500, 563-219, mobil: 30/226-3660

Szakmai tájékoztató: 
Krizsán András

az Országos Fôépítészi Kollégium Konferencia Munkacsoport vezetôje 
e-mail: krizsand@gmail.com

mobil: 30/999-0027

Gera Orsolya
az Országos Fôépítészi Kollégium titkárságának munkatársa 

alapitvanyi.titkarsag@gmail.com · honlap: http://www.foepiteszek.hu

Jelentkezési lap és további információk letölthetôk
http://www.paks.hu · http://www.foepiteszek.hu honlapokról.

Kiemelt támogató: 
Saint -Gobain Építőanyag Kereskedelmi zRt

Támogatók:
Paks Város Önkormányzata, Paksi Atomerômû zRt, Wienerberger Téglaipari zRt, 

Rheinzink Kft, Creaton Hungary Kft, Tondach Magyarország zRt, 
Hungaropen Kft, ÉpítészFórum



2010. AUGUSZTUS 25. SZERDA

12:00 – 20:00 Regisztráció
Erzsébet Szálló (Paks, Szent István tér 4.)

12:00 – 14:00 Ebéd az Erzsébet Szállóban (egyénileg választható lehetôség)
14:00 Elsô köszöntés

Hajdú János Paks város polgármestere 
Horváth András Paks város fôépítésze

15:00 Indulás autóbusszal Györkönybe
16:00 Braun Zoltán Györköny község polgármesterének köszöntôje

Kulturális alapú településfejlesztés egy kistelepülésen
Interaktív falujárás, traktorral, lovas kocsival, gyalog,
közben „PÁR-BESZÉD”: 
1.  Az élhetô vidéki közösség ismérveirôl
2.  Mire készüljünk – szükség lesz-e a falusi környezetre és valójában miért?
3.  Népi építészeti örökségünkrôl: túlélni és élni hagyni – van-e egyensúly?
4.  A hagyományos (döngöléses) építkezési módról – a közösségi munka
erejérôl

19:00 Györkönyi pincehegy, borkóstoló, vacsora
21:00 Visszaindulás a szálláshelyekre autóbusszal kisebb csoportokban.

2010. AUGUSZTUS 26. CSÜTÖRTÖK

8:00-tól Regisztráció 
9:00 Plenáris ülés

Erzsébet Szálló konferenciaterme  (Paks, Szent István tér 4.)
A szálloda elôterében a szponzorok kiállítása, folyamatos bemutatkozása. 
Himnusz
Köszöntôk:
Hajdú János Paks város polgármestere
Braun Zoltán Györköny község polgármestere 
Philipp Frigyes, az OFK elnöke
Védnökök: 
Az érintett minisztériumok vezetôi

9:10 A Konferencia nyitóelôadása:
1. Dr. Prof. Vizi E. Szilveszter, a MTA volt elnöke

„A környezet és a kreativitás kapcsolata”
9:40 2. Wessely Anna, ELTE TÁTK mûvészettörténész, szociológus

„A közterek politikája”
10:10 3. Gauder Péter építész, Stúdió Metropolitana Kft

„Kreatívok, mint a várossal szembeni kihívás” 
10:40 Kávészünet 
11:00 4. Szemerey Samu építész

„Az infrastruktúra kultúrája: az ágazatoktól a nyilvánosságig”
11:30 5. Saint Gobain Construction Products Hungary Kft

„Miénk itt a tér”
Kérdések és válaszok
Moderátor: Horváth András Paks város fôépítésze  
és Krizsán András Pula fôépítésze

12:15 Az OFK jelölô bizottságának tájékoztatója
12:30 A Fôépítészi Életmû Díj és az Év Fôépítésze Díj átadása
13:00 Ebéd az Erzsébet Szállóban

14:00 Sajtótájékoztató (külön meghívó szerint) 
14:30 Szekcióülések

helyszínek:
1. Pár-Beszéd: A települések vezetôivel az épített környezetrôl
Szekcióvezetôk: Dr. Aczél Péter – Tényi András
2. Pár-Beszéd: A társmûvészetek és az épített környezet
Szekcióvezetôk: B. Nagy Helga – Papp Zoltán
3. Pár-Beszéd: Az épített környezetrôl egymás között
Szekcióvezetôk: Dr. Sersliné Kócsi Margit – Sáros László DLA

17:30 Belvárosi séta
vezetik: Horváth András fôépítész, Klenk Csaba építész 

19:30 Esti mûsor a Paksi Képtárban
„Térépítés Európában” – a Velencei Egyetem Tervezési 
és Urbanisztikai Tanszéke (IUAV) által összeállított 66 európai
térátalakítást bemutató kiállítás megtekintése, együttmûködésben 
a DD Építész Kamara „Építészet és Kontextus” programjával
A kiállítást ajánlja: Istvánfi Gyula, a MÉSZ alelnöke
„Kortársaink Pakson”  – stúdió kiállítás a paksi városfejlesztésrôl

20:00 Állófogadás a Paksi Képtárban, ajd yene és táncn

2010. AUGUSZTUS 27. PÉNTEK 

9:00 Pár-Beszéd az építésügy helyzetérôl
az érintett minisztériumok, az önkormányzati érdekszövetségek,
MÉK, MMK, MÉSZ, MUT, ÉSZK, KÖH, MÖFÖSZ, OFK képviselôivel
Vitavezetô: Ongjerth Richárd építész

11:00 Az Országos Fôépítész Kollégium tisztújítása
Levezetô elnök Dr. Hajnóczi Péter
A jelöltek bemutatása

11:15 Tájékoztató az OFK logó pályázatáról
11:30 Szavazás, Kávészünet
11:45 A Konferencia munkaértekezlete Philipp Frigyes elnök 

• Alapszabály módosítása
• Szervezeti átalakulás
• A szakmérnöki képzés végzett hallgatóinak köszöntése
Beszámoló az Országos Fôépítészi Kollégium munkájáról 
Philipp Frigyes elnök 
Beszámoló a Fôépítészek az épített és természeti környezetért
Alapítvány munkájáról Csohány Klára a Kuratórium elnöke
• Konferencia határozatok

12:40 Szekcióvezetôk beszámolói
12:50 Szavazás  eredményének kihirdetése
13:00 Tájékoztató a fôépítészi vizsgáról 

Az Elnökség ülése
13:20 Az új Elnökség köszöntése
13:30 A Vándorzászló átadása, a konferencia zárása

Szózat
13:50 A Konferencia emlékfájának elültetése
14:00 Ebéd az Erzsébet Szállóban (egyénileg választható)
15:00 Délutáni fakultatív program

Dunakömlôd, Lussonium (római ételek a szabadban)

A közterek és közösségi terek a kreatív fordulat katalizátorai,
az ezekben megvalósuló vonzó kulturális és közéleti rendezvények, a nyil-
vánosságot élénkítô, polémiákat felszínre hozó mûvészeti akciók segítenek
egy újfajta nyilvánosság és települési identitás megteremtésében. A kultu-
rális alapú településfejlesztés lényege, hogy olyan új kommunikációs
felületek keletkezzenek, melyeken keresztül a települések lakói egymás
között és vezetôikkel érintkezhetnek. Az elmúlt évek köztér fejlesztései

sokféle módon valósították meg ezt a szándékot: alternatív szórakozóhelyek
kialakítása, új köztéri alkotások elhelyezése, a települési szubkultúrák és
a közösségi problémákat felvetô mûvészeti projektek (urban art, public art)
támogatása, az információs hálózat és médiatér kiterjesztése. A fôépítészek
munkájában minden eszköz eszköz, – de elsôsorban a végiggondolt telepü-
lésrendezési terv – ami alkalmas a köztér nyilvános jellegzetességeinek
újjáélesztésére, lendületet adhat a további változások elindulásához.


