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Pilis Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv készítése
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
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Tisztelt Főépítész Asszony/Úr!

A Pilis régióra Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv (továbbiakban ÉTAK) készül a Miniszterelnökség
háttérintézményeként működő Lechner Tudásközpont megbízásából.
A regionális kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság
tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és
mindenki számára érthető módon mutatja be egy nagyobb közösség környezetalakítással kapcsolatos
elvárásait, felvázolva a feltárt értékek védelmét, kezelését is figyelembe vevő hasznosítási lehetőségeket is.
Annak érdekében, hogy a kézikönyv minél szélesebb körben ismert legyen, a régió magáénak érezze, a lakosok,
építtetők szívesen kezükbe vegyék, a munka során több helyszínen tájékoztató, véleményező egyeztetések,
munkamegbeszélések, a munka befejezésekor pedig záró konferencia megtartására kerül majd sor.
A munkamegbeszélések („workshop-ok”) elsősorban a települések vezetőinek, főépítészeknek, építés- és
település üggyel foglalkozó kollégáknak szólnak, míg az egyéb, a könyv készítéséhez kapcsolódó rendezvények
célközönsége elsősorban a régió lakossága, civil és egyéb szervezetei, valamint bárki akinek felkelti
érdeklődését a tájegységi kézikönyv.
Az indító rendezvények Budakalászon, Piliscsabán és Kesztölcön kerülnek
megrendezésre.
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CÍM / 2011 Budakalász Mátyás király utca 18.
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Várjuk Önöket a piliscsabai munkamegbeszélésre, ahol többek között bemutatásra kerül a kézikönyv
készítésének menete:
2018. június 28.: Piliscsaba, Klarissza-ház (Piliscsaba, Templom tér 9.)
15.00 – 17.30 Indító munkamegbeszélés
18.00 - Indító lakossági egyeztetés
Részvételi szándékukat, kérjük az alábbi e-mail címen jelezzék:
pilis.etak@gmail.com

Budakalász, 2018. június 15.
Megtisztelő együttműködésükben bízva, tisztelettel,
a DNS Építészműterem és a DZone studio konzorciuma nevében:

Kassai-Szoó Dominika
okleveles építészmérnök

A régió ÉTAK-ját a DNS Építészműterem és a DZone studio konzorciuma készíti. A szerzők mintegy tizenöt
települési arculati kézikönyvet (TAK) készítettek a 2017-2018-as év során, kistelepülések, fővárosi
kerület, valamint városok részére.
A szerzők között Pro Architectura-díjas építészek, településtervező építész, gyakorló főépítészek,
kert-és tájtervező valamint építész-festőművész egyaránt megtalálható. Valamennyien
tervezési gyakorlattal rendelkeznek, a legkülönbözőbb léptékű referenciamunkákkal.
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