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András István, Balatonfüred fıépítésze, Enyedi György akadémikus, a regionális
tudományok hazai megalapozója és Horváth Béla, Miskolc város korábbi
fıépítésze részesült idén, a Magyar Urbanisztikai Társaság szakmai
elismerésében, a Hild-díjban – jelentette be a Magyar Urbanisztikai Társaság
(MUT)
sajtótájékoztatóján
Ongjerth
Richárd,
a
Magyar
Urbanisztikai
Tudásközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıje, 2009. április 6-án, Budapesten.
A MUT elnöksége páratlan években egyének, páros években települések urbanisztika
területén végzett kiemelkedı munkáját ismeri el Hild-díjjal. Az 1966-ban alakult Magyar
Urbanisztikai Társaság 1968 óta adományozz Hild-díjakat.
Az idei évben hárman vehették át az elismerést.
András István a Budapest Fıváros Városépítési Tervezı Kft.
építésze, 1995 óta Balatonfüred fıépítésze egyike az idei Hild János
díjazottaknak. Nevéhez kötıdik többek között a Millenáris Park
rendezési terve, a Nyugati pályaudvar környékének rendezése, ezen
belül a Westend kialakítása. Jelenleg többek között a Kelenföldi
intermodális csomópont rendezésén dolgozik. (További munkái:
http://www.bfvt.hu/referenciak.php?p=4&tidx=15&iroda=4)
András István egyúttal a korábban Hild-díjban részesült Balatonfüred
fıépítésze is, aki 14 éve igyekszik összhangot teremteni a fürdıvárosi
hagyomány és az építészeti modernitás között, s képviseli az
építészeti minıség elvét a városban. András István a tájékoztatón
kiemelte, hogy Balatonfüreden nem ötletszerően, a jelentkezı
vállalkozói igényeknek alárendelve zajlik a fejlesztés, hanem immár
több mint egy évtizede tudatos stratégia alapján. Az önkormányzati vagyon
hasznosításából származó bevételeket a közterületek fejlesztésébe forgatták be, ami
igencsak jó befektetésnek bizonyult: elmondása szerint 500 ezer forintnyi önkormányzati
beruházás négymilliárdnyi magán tıkét mozgatott meg Balatonfüreden. Hangsúlyozta: az
önkormányzatoknak recesszió idején is fontos, hogy legyenek terveik, amelyeket
bármikor, ha lehetıség adódik, elı tudnak venni. A várostervezı annak a
meggyızıdésének adott hangot, hogy a fıvárosban is szükség lenne egy átfogó
fejlesztési stratégiára.
Az egyéni Hild János díj másik díjazottja Dr. Enyedi György
közgazdász, geográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki
többek között éveken át volt a Nemzetközi Földrajzi Unió alelnöke.
Nevéhez kötıdik a hazai regionális tudományok alapjainak lerakása,
az MTA Regionális Kutatások Központjának létrehozása.
A professzor kutatásait összegezve a tájékoztatón elmondta, hogy
az elmúlt húsz évben növekedtek a területi különbségek, a jobb
helyzető térségek növelték elınyüket. Ugyanakkor annak a
véleményének adott hangot, hogy a gazdasági válságból
elképzelhetı, hogy éppen a kevésbé fejlett térségek tudnak inkább
kiutat találni, mivel a jelenlegi fejlettebbek érzékenyebbek a

válságot elıidézı tényezıkre.
A tájékoztatón a professzor két tudományos eredményét emelte ki az életmővébıl. A
hatvanas években elsıként mutatott rá arra, hogy a falvak nem a városoknak
alárendelve, azokat kiszolgálva, azok függvényében fejlıdnek, hanem saját belsı
fejlıdési dinamikájuk van. Másrészt világmodellt alkotott a professzor arról, hogy a
városok fejlıdésében különbözı, növekedés és visszahúzódás által jellemzett ciklusok
különböztethetık meg.
A harmadik díjazott, Dr. Horváth Béla, a Magyar Urbanisztikai
Társaság észak-magyarországi területi csoportjának elnöke, Miskolc
város nyugalmazott fıépítésze sajnálatos módon nem tudott részt
venni a tájékoztatón.
Az elismeréseket a Hild-díjas települések április 2-3-án zajlott
találkozóján adta át Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság
elnöke. Az idei találkozó fı témája egyébként az integrált
városfejlesztési stratégiák alkotásával kapcsolatos új módszertan, a
helyi szereplık, különösen a privátszféra bevonása volt a
városfejlesztésbe.
A
sajtótájékoztatón Ongjerth Richárd, a MUT NKft. ügyvezetıje
beszámolt a találkozó fontosabb megállapításairól is. Rámutatott: a
partnerségépítés új formái még igen szokatlanok az önkormányzatok számára, amit még
tanulniuk szükséges. A párbeszéd hiánya kapcsán újságírói kérdésre megjegyezte, hogy
ennek okai gyakorta nem adminisztratív adottságokban keresendık, hanem inkább a
hazai demokráciakultúra deficitjében.
A Hild-díjakról
Egyéni Hild János-díj: A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az elsı budapesti
városrendezési terv készítıjérıl nevezte el az (egyéni) Hild János-díjat, amelyet az
urbanisztika terén elért kimagasló elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények
elismerése érdekében adományoz.
Hild János-díj adományozható annak a természetes személynek, aki az urbanisztikai
szemlélet
érvényesítése
terén,
a
területfejlesztésben,
területrendezésben,
a
településfejlesztésben, településrendezésben, a települési értékek védelmében, a
települések igazgatásában, üzemeltetésében kiemelkedı tudományos, tervezıi, vagy
gyakorlati szakmai eredményt ért el.
Települési Hild János-díj: A Magyar Urbanisztikai
Társaság –az egyéni Hild-díjhoz hasonlóan– Hild
Jánosról, az elsı budapesti városrendezési terv
készítıjérıl nevezte el a települési Hild János-díjat,
amelyet
az
urbanisztika
terén
kimagasló
eredményeket elért települések önkormányzatának
adományoz.
Hild
János-díj
adományozható
a
település
(Budapest esetében kerület) önkormányzatának az
urbanisztikai szemlélet alapján, a helyi értékek
megırzésével
megvalósított,
esztétikus
környezetalakításért,
a
település,
vagy
településrész
színvonalas
fejlesztéséért,
a
településfejlesztésben,
-üzemeltetésben,
a
környezeti értékek védelmében kifejtett közösségi
részvételért.

