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Szeptember másodikán került sor az idei VÁNDORISKOLAI
FELVÉTELIRE ÉS A DIPLOMAVÉDÉSEKRE. A felvételi pá-
lyázat feladata Solymár századfordulós, erõsen átalakított pálya-
udvarának új funkciókkal (vendéglõ, kávézó) kiegészített for-
mában történõ helyreállítása volt. A jelentkezõ hat építész bemu-
tatkozása után a mesterek testülete négyük felvételérõl döntött,
így a Vándoriskolát 2006-ban Berta Gyöngyi Boglárka (BME
2005), Dárdai Balázs (BME 2006), Pióker Andrea (Belgrád 2005)
és Rüll Tamás (BME 2004) kezdi meg. Délután Ujj Mészáros
Krisztina és Horváth Balázs vándorok mutatták be diplomamun-
kául szolgáló épületeiket és a mesterek mindkettejük diplo-
májának kiadásáról döntöttek.

HÍREK

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG CSÜTÖRTÖKI ISKOLA
rendezvénysorozata a MÉSZ székházban
Idén tavasszal indította útjára társaságunk a Magyar Építõmû-
vészek Szövetségével közösen a faluszemináriumot, amely a
vidéki Magyarország társadalmi kérdéseivel, problémáival
foglalkozik. A Csütörtöki Iskola nevét rendszeres heti találko-
zóink adták az Elsõ Pesti Sörkertben (közismertebb nevén Gilde
Sörözõ a Vámház körúton). Megtiszteltetés, hogy a MÉSZ együtt-
mûködést ajánlott, és minden hónap második csütörtökének
összejövetelét székházukban tarthatjuk. Eddigi elõadásainkon
foglalkoztunk a népi építészet örökségével, egy Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei kistelepülés autonóm fejlesztési terveivel.
Külön eszmecserén vitattuk meg a falusi iskolák helyzetét, és
Somogyi Gyõzõ festõmûvész elõadást tartott az értelmiség kivo-
nulásáról. A Csütörtöki Iskola õsszel folytatódik. Továbbra is a

Papp Dávid

Elõzõ számunkban adtunk hírt a NAGYSZEBENI ÉPÍTÉSZETI
KIÁLLÍTÁS pavilonjára kiírt pályázat elsõ fordulójáról, szeptem-
ber végével záródó második fordulóra kiválasztott pályamû-
veket technikai okok miatt azonban nem sikerült bemutatnunk.
A végeredményt következõ számunkban ismertetjük majd, ad-
dig közöljük a továbbjutott pályázók terveinek néhány lapját.

mai magyar valóságot, a hátrányos helyzetû vidéki kistelepülé-
sek, az intézményi, szellemi, és gazdasági támogatottság nélkül
magukra maradt falvak életbemaradásának, önfenntartó ké-
pességének sajátos problémáit, feladatait igyekszik feltárni.
Találkozóink civil fórumok, ahol mindenek elõtt az értelmes
párbeszéd módszerével keressük az okokat, magyarázatokat,
megoldásokat. Tervezett programunk:
szeptember 14. Andrásfalvy Bertalan – A hagyomány, mint
éltetõ erõ
október 12. A Terror Háza történésze – 56 aktualitása
november 9. Bogár László közgazdász – Lokális és globális
december 7. László Tamás – Ünnepeink visszafoglalása
Elõadásaink 17 órakor kezdõdnek a Budapest, Ötpacsirta u. 2.
alatti MÉSZ székházban.
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