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R É S Z V É T E L I  F E L T É T E L E K  

 

 A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓN minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. 
 

 A KIÁLLÍTÁS a kiállító intézményekbe való belépők megfizetése ellenében mindenki 
számára nyitott. A kiállításon megjelenő poszterek nyelve magyar. 
 

 A SZAKMAI PROGRAMON való részvétel jelentkezéshez kötött.  
helyszín: Szabadka, Engelsz u 9. Csornai Richárd Ökológusok Egyesületének konferenciaterme 

helyszín: Magyarkanizsa, Dobó Tihamér Képtár,  Fő tér 9. 

 

 A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon vagy a landart.csoport@gmail.com 
email címen fogadjuk. 

 

ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉSI LAP:  
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDVCcGtxUGh6VHVXeHhRRU1Nc1Zlcnc6MQ 

 

 A VÁROSI SÉTÁKRA  a szakmai programok ideje alatt lehet időpontot foglalni.   

 

 BUDAPESTRŐL 2 napos tanulmányút szerveződik a kiállítás és a szakmai programok 
helyszínére. Az érdeklődőket a részletes programról és annak díjjáról  külön levélben 
értesítjük. Tanulmányút időpontja MÁRCIUS 05.-06. illetve MÁRCIUS 19.-20.  

A jelentkezési lapon vagy levélben, jelezze érdekli-e Önt  a tanulmányút részletes 
programja. 

 

KÉRJÜK, ha érdeklődését felkeltettük a a kiállítás és a program iránt, TÖLTSE KI AZ 
ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉSI LAPOT. Ezzel segítségünkre lesz, hogy a szervezés és a programok 
során, minden résztvevő számára a megfelelő körülményeket tudjuk biztosítani. 

 

Amennyiben támogatni szeretné a LandART Egyesület által szervezett programot és az egyesület  
tevékenységét, támogatását köszönettel fogadjuk a 16O-3474O6-26  Banca Intesa 
bankszámlaszámon. 

mailto:landart.csoport@gmail.com
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDVCcGtxUGh6VHVXeHhRRU1Nc1Zlcnc6MQ


2O1O: TÁJODÜSSZEIA – vándorkiállítás és szakmai program 
Budapest – Békéscsaba – Debrecen - Győr után 
 
2011. 03. 04. - 2011. 03. 20. – Szabadkán, a Képzőművészeti Galériában 
2011. 03. 25. - 2011. 04. 03. - Magyarkanizsán, a Dobó Tihamér képtárban 
A LandART egyesület szervezésében. 
 
Mi a tájépítészet? 
Kik azok a tájépítészek és mit csinálnak? 
Mi a szerepük abban a korban ahol mindjobban előtérbe kerülnek 
a környezetminőség kérdései? 
 
A Képek a budapesti kiállításon készültek. FUGA (Budapest Építészeti Központ) 

 

A 2O1O: TÁJODÜSSZEIA kiállítás anyaga az elmúlt tíz év magyarországi tájépítészeti munkáin keresztül 

mutatja be a tájépítész szakma egy évtized alatt megvalósult legfontosabb munkáit, tervpályázati eredményeit, 
díjazott alkotásait, művészeti akcióit, települési tájra vagy regionális léptékekre kiterjedő koncepcióit és 
elméleti tevékenységét (a bemutatott munkák külön felsorolásban). Ez a kiállítás lehetőség, hogy a tájépítész 
szakma szemléletmódja Szerbia, Vajdaság szinten is teret és széleskörű ismertséget nyerjen. 
 
A látogató 147 különböző tájépítészeti alkotás nyomán kap lehetőséget, hogy belelásson a tájépítészek 
feladataiba (15 magánkert  #  47 közösségi tér  #   9 települési táj  #  7 regionális munka  #  19 folyamatban lévő 
tájépítészeti munka  #  8 tájművészeti projekt  #  10 tájépítészeti kutatás). A kiállítást Magyar Építész Kamara 
Táj- és Kertépítész Tagozatának vezetősége állította össze a kapcsolódó szakmai programot a vajdasági 
LandART egyesület  szervezi. 
 
A szakmai program során vajdasági szakemberek, szakmához szorosan kötődő társszakmák képviselői szólalnak 
meg, de lesznek Magyarországról érkező tájépítészmérnök előadók is. Szabadka, Palics, Kanizsa és Horgos 
kapcsán előadások hallhatóak a városi zöldfelületekről, szabadtértervezésről, tájértékfelmérésről, 
kertépítészetről. 

 

MI EZ A KIÁLLÍTÁS? 
Magyarországon a tájépítészet az elmúlt tíz év során nagy utat tett meg: megvalósult munkái, művészeti 
koncepciói, távlatos víziói nyomán integrálódni látszik az épített környezet alakításáért felelősséget érző és azt 
tevékenyen művelő mérnöki szakmák nagy családjába, közelebbi rokoni kapcsolatokat alakított ki az 
építészettel.  
 
A társadalmi közeg is változott, a környezetminőség kérdései a felszínre kerültek. Az új-régi társadalmi igények 
a természet közelebb hozására, szabad tereink humanizálására, a környezettudatosabb térségi fejlesztésekre 
teret nyitott a szakmának a kibontakozásra, és komoly eredmények születtek. 
A kiállítást a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozatának vezetősége állította össze. 

 
MI EZ A SZAKMAI PROGRAM?  (a TERVEZETT PROGRAM  - külön csatolmányban) 
A LandART Egyesület fontosnak tartja, hogy a vajdasági mérnök társadalom és az érdeklődő laikusok is 
megismerkedjenek a tájépítész szakma mindennapi tevékenységével, lehetőségeivel és alkalmazási területeivel. 
A szakmai programok mindenki számára nyitottak a részvétel jelentkezéshez kötött.  
Jelentkezni elektronikusan jelentkezési lap kitöltésével vagy levélben lehetséges: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDVCcGtxUGh6VHVXeHhRRU1Nc1Zlcnc6MQ 
Az előadások magyar nyelven hangzanak el.  
 

Szervező LandART Egyesület (landart.csoport@gmail.com) 

 
 vajdasági kapcsolattartók:   magyarországi kapcsolattartó: 

 
 IVÁN ÁGNES   MIHÓK EDIT SZABÓ ÁGNES 

 okl. kertészmérnök  okl. kertészmérnök  okl. tájépítészmérnök 
 landart.csoport@gmail.com landart.csoport@gmail.com kerekliget@gmail.com 

 +381-63-824-0557 +381-64-550-8688 +36-20-533-3506 
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SZABADKA   

MEGNYITÓ    2011. MÁRCIUS 04.    16.30 ÓRA 

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE: Képzőművészeti találkozó  Raichel F. Park 5. 
KIÁLLÍTÁS IDEJE: (3 HÉT)  2011 március 04. (Péntek) 2011 március 20. (Vasárnap) 

 
MEGNYITÓT MOND: Törtely Károly építész , Viktorija Aladzid műemlékvédelmi szakember és Bardóczi Sándor tájépítész 

 
Szakmai program (a részvétel jelentkezéshez kötött) 
SZAKMAI PROGRAM HELYSZÍNE: Engelsz u. 6  Csornai Richárd Ökológusok Egyesületének konferenciaterme 
 
2011.március 05. (Szombat)     

10:00-12:00      TÉMA: Szabadka - városi szabadterek és zöldfelületek 
14:00-16:00  TÉMA: Palics - Nagy Park jövőkép, turizmus és tájépítészet 
 

2011.március 06. (Vasárnap)     

Vezetett városi séták (Szabadka és Palics) – részvétel jelentkezéshez kötött 
 

2011.március 19. (Szombat)     

 
9:00-10:30      TÉMA: Tájépítészek a nagyvilágban 
külföldi példák (Szíria, USA, Magyarország Franciaország), munkamódszerek, szakmagyakorlás stb) 

11:00-13:00    TÉMA: Vidék, tájépítészet, tájértékfelmérés , műemléki környezet 
15:00  Kirándulás Horgosra – Kamarás Erdő – részvétel jelentkezéshez kötött 
 

KANIZSA 

MEGNYITÓ    2011. MÁRCIUS 24.    16.30  ÓRA 

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE: Dobó Tihamér Képtár, Magyarkanizsa, Fő tér 9. 
KIÁLLÍTÁS IDEJE: (1 HÉT)  2011. MÁRCIUS 25 (Péntek) 2011 Április 04 (Vasárnap) 
 

Szakmai program: 
Helyszíne: Dobó Tihamér Galéria, Magyarkanizsa 
 

2011.március 25. (Szombat)     

10:00-12:00      TÉMA: Kanizsa zöldfelület fejlesztések, történeti kertek 
 településtervezés és tájépítészet kapcsolata 

 Vezetett városi séták  – részvétel jelentkezéshez kötött 

VAJDASÁGI KIÁLLÍTÁS ÉS SZAKMAI PROGRAM FŐSZERVEZŐJE A LANDART EGYESÜLET 

ELEKTORNIKUS JELENTKEZÉSI LAP:  
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDVCcGtxUGh6VHVXeHhRRU1Nc1Zlcnc6MQ 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDVCcGtxUGh6VHVXeHhRRU1Nc1Zlcnc6MQ

