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címmel jelent meg az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
(1056 Budapest, Molnár utca 11.) kiadásában Vajk Ilona 
alapos gyűjtőmunkájának eredménye. A 600 forintos kötet 
142 oldal terjedelemben sorolja fel a Kós Károly munkás
ságával kapcsolatos könyvek és folyóiratcikkek címeit.

SZALAI TIBO R R A JZA IT  tartalmazó album jelent 
meg múlt év végén a BSCH Alapítvány gondozásában. Az 
érdeklődők az albumot a Stúdió R Kft.-ben, Szabó Annánál 
vásárolhatják vagy rendelhetik meg; Budapest, VI. Rózsa 
utca 81-83, III, em. 3 1 6 -T elefon : 1129-402

RÉVKOM ÁROM BAN március 17-én ünnepélyesen 
átadták rendeltetésének az új vásárcsarnokot. Ebből az alka
lomból a tervezők, Csémy Olivér és Dóczé Péter, a szlová
kiai organikus építészeti törekvések képviselői széles körből 
hívtak vendégeket. A Kós Károly Egyesülés képviseletében 
Salamin Ferenc, Tusnády Zsolt, Müller Csaba és Gerle Já
nos; a Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége képvisele
tében Karácsony Tamás vett részt a megnyitón.

M EG A LA K U LT A F A LU É R T A LA PÍTVÁN Y] 
melynek alapvető célkitűzése a falvak fejlődésének előmoz
dítása, társadalmi, gazdasági, kulturális, építészeti és köz- 
igazgatási területen. Elsősorban a helyi öntevékenységre 
alapozó, azt segítő programmal- Folyamatos kapcsolatot 
tartva fenn a megfelelő szakemberek és a helyi önkormány
zatok között annak érdekében, hogy a kis települések prob
lémáinak megoldását önszerveződő módon támogassa. 
Szorgalmazza a falusi főépítészek státusát, és ehhez megfe
lelő szakembereket ajánl. A már megvalósult falusi főépíté
szi munkákról az érdeklődő önkormányzatoknak tájékozta
tást ad. Konkrét építészeti feladatokban (rendezési tervek, 
közműfejlesztés, helytörténeti épületek felmérése és védel
me stb.) támogatókat és szakembereket keres. A FALUÉRT 
ALAPÍTVÁNY megalakulását támogatta a Magyar Falu- 
szövetség, a Községi Önkormányzatok Szövetsége, a M a
gyar Művelődési Alapítvány a Falufejlesztési Társaság és 
számos kistérségi együttműködés és önkormányzat. Az ala
pítvány kuratóriumának tiszteletbeli tagja Makovecz Imre. 
Az alapítvány munkájával kapcsolatban szívesen ad tájé
koztatást: Krizsán András. KÖR Kft., Tel: (06-1) 112-8284

N EM ZETK Ö ZI ÉPÍTÉSZTÁ BO RT szervez az Ek- 
ler Építész Kft. Július 3. és 21. között Mádon. Délelőttön
ként egy közösen tervezett létesítmény építésén, délutánon
ként további tervezési feladatokon dolgoznak a Németor
szágból, Spanyolországból, Franciaországból, Olaszország
ból, Magyarországról, Svájcból, Angliából és elsősorban 
Belgiumból érkező építészhallgatók. A tervezési gyakorla
tokat Bán Ferenc, Bodonyi Csaba, Deák László, Farkas Gá
bor, Kőszeghy Attila, Rácz Zoltán, Salamin Ferenc és Vin- 
cze László irányítják.

TORNYOT RAKTAM  címmel április 23. és 30, kö
zött a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson második alkalom
mal szervezték meg az alkotótáborral egybekötött ifjúsági 
műemlékvédelmi konferenciát. Az idei rendezvény az elmé
leti előadások mellett a falu értékeivel és gondjaival, a falu
fejlesztés elemeivel is foglalkozott. Vajdasági, felvidéki, er
délyi és magyarországi diákok közösen vettek részt az alko
tómunkában. Az együttműködés jelképeként is értelmezhető 
a helybeli iskolások részvételével megépített híd. A házigaz
dák a jövő évre is meghívták a megjelent diákokat és a 
szervezőket: Holok D. Emőkét, Makkai Dorottyát, Horváth 
Ildikót és Péczi Katalint. M üller Csaba, Kolozsvár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYAKEZDŐ ÉPÍTÉSZEK!

• Pályázatot hirdetünk három évi biztos munkahelyre.
•A munkavégzés tervezőirodákban, építész mesterek 

mellett folyik, akiktől el kell sajátítani a munkavezetés, 
tárgyalás, szerződéskötés, önálló szakmai és 

emberi magatartás elemeit.
♦A munka mellett továbbképzést szervezünk a következő 

témakörökben:
Huszadik századi építészettörténet -  Vezetéselmélet 

Információelmélet -  Informatika -  Közgazdasági ismeretek 
Intenzív nyelvoktatás 

• Azok jelentkezését várjuk, akik önálló vállalkozói 
ambícióval magas színvonalú építészetet kívánnak művelni, 

* A pályázatra beadandó:
1. Portfolió a pályázó eddigi tevékenységéről 

2. Tervezési feladat, amelynek részletes kiírása átvehető az 
AXIS Építészirodában -  1122 Budapest, Városmajor utca 
28/e. -  Telefon: 2010-579 -  Fax: 2122-508 -  vagy fenti 

címen megrendelhető.
• A pályázat beadásának határideje:

1995. Augusztus 30. 16 óra -  az AXIS Építészirodában. 
•A pályázatra beadott munkákat a pályázóknak 

személyesen kell ismertetniök a mesterekből álló zsűri előtt 
szeptember elsején, pénteken 14 órakor 

a Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége székházában
-  Bp., VIII, Ötpacsirta u. 2. -

* További felvilágosítással szolgál:
Salamin Ferenc -  AXIS Építésziroda.
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