
Hírek
Kuube, az okospad – Budapesten a 
III. kerületben 2018 szeptemberében 
állították fel az első okospadot a 
3K – Kaszásdűlői Kulturális Köz-
pont előtt. A magyar tervezésű és 
fej lesztésű utcabútor azóta több 
változatban is felbukkant Óbudán 
és Békásmegyeren: a Filatorigát 
HÉV-megállójában, a Csobánka 
té ren, s nemrég a Heltai Jenő téren 
a legnagyobb, nyolcszemélyes pad 
(kép). A designstúdió grafikával 
és webes felületekkel foglalkozik, 
öt éve kezdte tervezni Gallai Máté 
ügyvezető és Mátray Gábor desig-
ner a sokat tudó, mobil utcai pa-
dokat, melyeken korlátlan wifi-
hozzáférés, vezeték nélküli és 
USB-s telefontöltés lehetősége 
adott. Megújuló napenergia tölti 
az akkumulátorokat, UV-szintet, a 
levegő minőségét, a páratartalmat 
és légnyomást mérő szenzorai is 
vannak. Mindegyik okospad mellett 
megtalálható a Platán Könyvtár ál-
tal hét esztendeje létrehozott Könyv-
Megálló is, ahol esztétikus utcai 
szek rényekben szabadon elvihető 
könyveket találnak az arra járók, de 
minden kiválasztott könyv helyett 
illik hozni másikat.  

COVID-19 – Az új típusú koronavírus 
okozta 2020. március 11-én kihir-
detett veszélyhelyzet, majd az azt 
követő szabad mozgást korlátozó 
in téz kedések és a bezártság miatt 
sem maradunk kultúra nélkül. A 
múzeumok, kiállítások ugyan zárva 
tartanak, de megjelentek a virtuális 
térben. Egyre több interaktív tárlat 
lá to gatható a „múzeum és élmény 
otthon” jegyében. Csak egyetlen 
pél da: a pécsi Janus Pannonius Mú-
zeum új sorozatot indított digitális 
rekonstrukció segítségével, elsőként 
a Nagy Lajos király útján feltárt 

római kori épületet, az úgynevezett 
horreumot (raktárt) járhatják be az 
érdeklődők. Az intézmény a hon-
lapján minden nap valamilyen 
érdekességet, kulisszatitkot oszt 
meg. Érdemes ezekben a hetekben a 
virtuális térben felfedezőútra in dul ni.

Elhalasztották a Velencei Építészeti 
Biennálét – A 2020. május 23-
ai nyitás helyett augusztus 29. és 
november 29. között rendezik meg a 
17. nemzetközi építészeti kiállítást, 
melyen több mint hatvan nemzeti 
pavilon szerepel majd. Magyarország 
az Othernity – Modern örökségünk 
újra kondicionálása című projektet 
mutatja be, amely a budapesti mo-
dern építészeti örökségre fókuszál, 
tizenkét kelet-közép-európai fiatal 
építésziroda bevonásával. 

Vízimalmok megmentője – Tamás 
Péter 38 éves gépésztechnikusnak 
sokféle szakmához kell értenie, mert 
egyedüli magyar mesterként épít 
újjá műemlék malmokat, melyek 
nemcsak kívül szépülnek meg, 
hanem száz-százötven éves gépe-

zeteiket is restaurálja. Csaknem 
egy tucat malom szépült meg és 
vált működőképessé munkája nyo-
mán, többek között Tapolcán, 
Kapolcson, Gyergyóremetén, Pál-
há zán, Csopakon, Jósvafőn és Vas-
szécsényben. A képen a kapolcsi 
Falu malom. 

Az év balatoni épületei – A Nők a 
Balatonért Egyesület és a Balatoni 
Szövetség pályázatot hir detett 
2019-ben, melyre a 2013. január 
1. után használatba vett lakó-
házak, középületek és gaz dasági 
vagy üdülőépületek ne ve zését vár-
ták. A Magyar Építész Ka mara, 
a Magyar Építőművészek Szö vet-
sé ge képviselőiből, valamint So-
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mogy, Veszprém és Zala megye 
fő  é pítészeiből álló bírálóbizottság 
a dörgicsei úgynevezett trombitás 
há zat a legszebb lakóépületnek, a 
badacsonytomaji Hableányt a leg-
mu  tatósabb gazdasági épületnek 
vá lasztotta, a középület kategória 
győztese a tihanyi kikötő épülete 
lett. A zsűri négy különdíjat is o da-
ítélt. A díjátadó ünnepséget 2020. 
március 13-án tartották a bada-
csonytomaji Hableányban.

Eiffel-csarnok – Az 1886-ban épült 
huszonkétezer négyzetméteres, öt-
hajós műhelyház, a hajdani Északi 
Járműjavító felújítása befejeződött, 
és birtokba vehette a Magyar Állami 
Operaház. Hivatalosan is átadták 
2020. március végén az épületet, de 
az előadások csak később kez dőd -
hetnek a járvány miatt. Tizenegy 
műhely, négy távoli raktár összes 
díszlete, négyszázezer jelmez, érték-
tárgy, gyártóműhely, varroda, öltö-
zők, próbaterem, próbaszínpad, 
ze ne kari hangstúdió, oktatási és 
rekreációs intézmények, valamint 
lá togatóközpont is található a régi 
mozdonyszerelő műhelyben. 

Pályázat – A nemzeti összetartozás 
emlékművének az elkészítésére öt-
letpályázatot hirdetett az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EM MI) 
megbízásából a Magyar Alkotó-
mű vészeti Közhasznú Non profit 
Kft. (MANK). Az öt let pályázat té-
mája a trianoni béke diktátum ese-
ményeinek allegorikus ábrázolása, 

kapcsolódhat a ma gyar ság nemzet-
tudatának szimbó lum világához, 
és az alkotásnak a magyar nemzet 
egységének üzenetét kell hordoznia. 
Az emlékművet a tervek szerint 
Budapesten az I. kerületben, a Szent 
György téren állítanák fel, de a 
pályázó javasolhat vidéki helyszínt 
is. A pályaművek benyújtásának 
ha tár  ideje 2020. május 22., elbí-
rá lásuk három fordulóban zajlik. 
A végső eredményről szeptember 
15-ig értesíti a MANK a részt vevő 
művészeket.

Március 15. alkalmából odaítélték 
az állami kitüntetéseket, de a 
koronavírus-járvány okozta korlá-
tozások miatt elhalasztották a díjak 
ünnepélyes átadását. A névsort egy 
későbbi számunkban közöljük. Gra-
tulálunk és jó egészséget kívá nunk az 
elismerésben részesült művé szek nek.

Félúton című alkotásával a közép-
iskolások kategóriájában a legjobb 
film díját nyerte el Lendvai Kristóf 
Oklahomában. A Red Dirt Film 
fesztiválon több mint százan verse-
nyeztek, közülük egyetlen magyar 
indulóként a 18 éves nagykanizsai 
gimnazista kapta meg a fődíjat. 

1300 felvétel – Dávid Botond 
székelyudvarhelyi fotográfus az er-
délyi, valamint a világ különböző 
né  peinek díszes viseletét örökíti 
meg. Erdély egy gyönyörű nő és Er
dély arcai című válogatásaival Eu -

ró pa számos országában is be mu-
tatkozott már. Legutóbb 2020. 
február 20-án nyílt Man ches ter-
ben kiállítása, melynek anya gából 
a nemzeti összetartozás je gyé  ben 
a főkonzulátus ünnepi meg    em lé-
ke  zésén is megtekinthető volt egy 
válogatás a One Portland Street au-
lájában. A képen: Mezőségi nép vi se let. 

A Puskás Aréna a 2019-es év sta-
dionja – A futballarénákkal foglal-
kozó Stadi umDB.com honlap által 
meg hirdetett internetes sza va zásra ér-
ke zett harmincezer voksnak csak nem 
a felét nyerte el a pesti stadion (kép), 
s így lett első, a szakmai zsűri pedig 
a második helyre tartotta mél tó nak. 
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ZELENÁK Katalin: Fragmentum I. | Katalin ZELENÁK: Fragment I | 2012, gyapjú, selyem, pamutszál, francia kárpit, egyéni technika, 60x35 cm
Fotó: Rékasy Bálint (Cikkünk a 19. oldalon)
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