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A tartalomból:
K ő szegfalvi György: A települések infrastruktúra-fejlesztésének új feltételei és feladatai
„Az infrastruktúra-fejlesztés új feltételei között egy sor kérdésben új magatartásra van szükség. Ezek sorában olyan kérdések említhet ő k, mint például milyen érdekek hatnak a települések infrastruktúrájának fejl ő désére, hogyan segíthet ő elő az ágazati és területi érdek jobb
összehangolása, mit lehet tenni az infrastruktúra-fejlesztés komplex itásának er ő sítésére, van-e
szerepe a normáknak, normatív jelleg ű szabályozásnak az infrastrukturális ellátás szervezésében."

Kengyel Miklós: A magyar bírósági szervezet területi elhelyezkedésének ellentmondásai
„A bírósági szervezet területi elhelyezkedésével kapcsolatban számos ellentmondás figyelhető meg. A járásbíróságok számának a csökkentését rendre az igazságszolgáltatás hatékonyságának a fokozásával indokolták meg, eközben azonban teljesen figyelmen kívül maradtak
a bírósági szervezet településföldrajzi adottságai. Ennek következtében az igazságszolgáltatás
„megközelíthet ő ségének" a feltételei kedvez őtlenül változtak."

Tiner Tibor: Zsákutcában
„A nagyváros általában kétféle módon enged az autó nyomásának. Az els ő , az ún. amerikai
út, azaz autó-lépték ű városok létrehozatala óriási területtel, a gyalogosforgalom megszüntetésével, térben szétszóródott városi funkciókkal. ... A második (ún. európai) út a város számára az el ő z ő nél több szenvedéssel jár, mivel a s ű r ű n beépített, gyalogosra méretezett történelmi város és a térzabáló autó között éles konfliktus keietkezik. A konfliktus feloldása általában nem a város, hanem az autó javára történik, els ő sorban hibridmegoldások alkalmazásával."

