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HÍREK BEÖTHY MÁRIA ELŐADÁS
SOROZATA KÓS KÁROLYRÓL

Beöthy Mária építész, aki maga is részt vett 
a Fővárosi Állat és Növénykert épületeinek 
rekonstrukciójában, 1992 óta tart nagy si-
kerű előadásokat Kós Károlyról. Legújabb 
előadása egy sorozat részeként 2007-ben, 
Nagyszebenben hangzott el először, ahol 
a Magyar Hét keretében rendezett Kós 
Károly konferencián meghívott előadóként 
kellett ismertetnie a gyermekéveit a város-
ban leélő Kós Károly munkásságát. A rop-
pant gazdag építészeti, grafikai, írói életmű 
bemutatása helyett Beöthy Mária egyetlen 
évet, 1909-et választotta témául. Kós Károly 
abban az esztendőben tervezte a budapes-
ti állatkerti pavilonokat, és alkotta meg első 
írott és rajzolt szépirodalmi művét, az Atila 
királról ének c. balladát. Azóta egyéb fóru-
mokon, például a Kós Károly Körben, a 
Magyar Urbanisztikai Társaságban, a Népi 
Építészeti Társaságban is megismételte az 
előadást. A sorozat különböző iskolákban 
folytatódott, Szabó Anna mesemondó és 
népdalénekes közreműködésével: a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, a 
Szent endrei Református Gimnáziumban, a 
hegyvidéki Kós Károly Általános Iskolában, 
valamint a Né metvölgyi Általános Iskolá-
ban. Az építész missziónak tekinti, hogy az 
ifjúsággal is megismertesse Kós Károly 
nem zeti elköte lezettségét, sorsvállalását. 

EKLER DEZSŐ KIÁLLÍTÁSA

Építészeten innen és túl – Ekler Dezső házai 
címmel kiállítás nyílik 2013. szeptember 21-
én az egri Kepes Intézetben. Az építész 
eddigi munkásságát összegző tárlat egyik 
érdekessége, hogy nemcsak fotókon, tab-
lókon, grafikákon, maketteken keresztül 
mutatja be a közel félszáz épületet, hanem 
látványos multimédiás eszközökkel is. A 
tárlat 2013. decem ber 31-ig látogatható, 
kísérőrendezvénye a Mai magyar borásza-
tok c. konferencia.

NÍVÓDÍJ TÁBLAAVATÓ 
A HAGYMATIKUMBAN

A makói városnapok keretében idén május 
10-én leplezte le a fürdőben dr. Buzás Péter 
polgármester és Zentay Katalin, a kivitelező 
Keviép Kft. termelési vezetője a Hagymati-
kum Építőipari Nívódíjának tábláját. Az 
Építőipari Mesterdíj Alapítvány Nívódíját 
2012-ben ítélték oda az épületnek, sport- és 
egészségügyi létesítmény kategóriában. 

FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA

A 2013. augusztus 28-30. között megrende-
zett XVIII. Országos Főépítészi Konferencián 
az Országos Főépítészi Kollégium (OFK) 
Elnökségének tisztújítására is sor került, új 
tagok: L. Balogh Krisztina, Béres István, Bo-
donyi Csaba DLA, Fernezelyi Gergely, Kál-
mán Kinga, Pengő Julianna, Salamin Fe-
renc, Sersliné Kócsi Margit, Tényi András, 
Turi Attila. Az Elnökség 2013 februárjában 
Stratégiai Munkacsoportot hozott létre, 
hogy az tegyen javaslatot az OFK szerve-
zeti megújítására, jövőkép megfogalmazá-
sára. Az elfogadott stratégiai javaslat főbb 
pontjai: a Kollégium átalakítása hivatalos 
szervezetté; a szervezet  erősítése; nagyobb 
részvétel a dön tés hozásban; a főépítészi 
munkakör országossá tétele; a hely szelle-
me alapján egyedi, rugalmas szabályozás 
megteremtése.

KÓS KÁROLY 
EMLÉKKONFERENCIA

A Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott 
által meghirdetett Szobrok, közterek – Tria-
non tanúi program keretében 2013. decem-
ber 11-én könyvbemutatóval, 13-án az MMA 
szervezte konferenciával, 14-én televíziós 
emlékműsorral tiszteleg az ország az épí-
tész-polihisztor előtt. December 16-án, Kós 
Károly születésének 130. évfordulóján avat-
ják fel Melocco Miklós Kós Károly-szobrát, 
melyet a Városmajori Kós Károly Általános 
Iskola Temes lép cső felőli támfalában he-
lyeznek el. Ebből az alkalomból a Temes 
lépcső neve Kós Károly lépcsőre változik. 
Az emlékkonferencia programja hamaro-
san elérhető lesz az MMA honlapján.

PÁLYÁZAT 
MAKOVECZEMLÉKHELYRE

A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 
Makovecz Imre tiszteletére köztéri emlék-
helyet kíván kialakítani Makón, a Hagyma ti-
kum Fürdő közvetlen környe zetében, ezért 
a műalkotás megtervezésére és kivitelezé-
sére nyílt, országos pályázatot írt ki hivatásos 
alkotóművészek részére. A díjnyertes al-
kotásra 25 millió forintot szán a Közalapítvány. 
A pálya munkákat október 30-ig lehet beadni.

DEVECSER – VARGYAS

Makovecz Imre templomépítő tevékeny-
ségének két jelentős állomása, Devecser és 
az erdélyi Vargyas baráti együttműködést 
tervez. A Kovács László alpolgármes  ter ve-
zette küldöttséget Ilkei Ferenc polgár mes-
ter fogadta. A vendégek Székely Miklós 
lelkipásztor vezetésével meg te kintet ték a 
2008-ban felszentelt vargyasi református 
templomot, és megismerhették az egyház-
község történetét. Céljuk, hogy a kapcsolat 
családok barátságává és civil szervezetek 
együttműködésévé fejlődjön.

VÁNDORISKOLA
A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájába 
2013-ban felvételt nyert Engloner Gyöngy-

MEGTAPASZTALT KÖZÖSSÉG
ÉPÍTŐTÁBOR KÁVÁSON
Egy falu újraéledésének és összefogásának 
lehettünk szemtanúi Káváson, Szent István 
királyunk ünnepe előtti héten. Kávás Zala 
megye szívében, Zalaegerszegtől 12 km-re 
található gyönyörű zsákfalu. Egykor Zala-
szentgyörggyel alkotott egységet, a két 
falu élete úgy fonódott össze, mint férj és 
feleség. A falu szívében még tetten érhető 
az egykori építészeti és szellemi gazdagság, 
de a szocializmus alatt a falu vérellátása 
sérült, a két falut kettévágta a vasút, és lassú 
erózió vette kezdetét. A hét domb közé 
épült Káváson egykor minden szőlősbir-
tokhoz épült egy boronafalas, vályogta-
pasztással ellátott pince. Itt, az akár 2-300 
éves pincék között vezet végig a Borona 
Tanösvény túraútvonal. Sajnos egyik-másik 
pince erősen romos állapotban van, de 
ta lán még nem késtünk el, az utolsó pilla-
natban még vissza lehet fordítani a romlás 
folyamatát. Fekete László polgármesterrel 
folyamatosan kerestük a mentés eszköze-
it. Pályázatot adtunk be, lakossági fórumo-
kat tartottunk, az összefogásról beszélget-
tünk. Elképzelésünk szerint, ha a javítható 
házak falait elkezdjük eredeti állapotba 
visszaállítani, akkor elindulhat egy szépítő-
mozgalom, amit a tulajdonosok folytatnak. 
Mindenki egy picit helyrehozza a portáját, 
ezzel emelve a Borona Tanösvény vonze-
rejét. Ehhez az első lépés a tudás megho-

nosítása, hiszen a sár tapasztása már nem 
„mai mesterség”. Míg régen, faluhelyen 
mindenki értett hozzá, ma már csak kevés 
mesterember tudja, hogyan kell kikeverni 
az agyag, homok, víz és szalma egyvelegét, 
majd hogyan kell felhordani a falra. 

Az előkészületek alatt a legnehezebb 
feladat mégis az volt, hogy megértessük a 
pincék tulajdonosaival, hogy a régi épüle-
tek szellemi értéke felbecsülhetetlen annak 
ellenére, hogy számukra a boronapincék 
a szegénységet szimbolizálják. A régi korok 
értékei a jelen alapkövei, s ha ezt a közösség 
felismeri, építkezhet rá, jövőbe tekinthet.

Ez a falu felismerte, hogy a felelősség az 
ő kezében van. Befogadta a zalaegerszegi 
Széchenyi Építőipari Szakközépiskola tanu-
lóit és a Budapesti Műszaki Egyetem épí-
tészmérnök hallgatóit, akik lelkesedésükkel 
és fiatal lendületükkel dolgoztak egy héten 
át a pincéken. Az ifjúsághoz csatlakoztak a 
pincetulajdonosok és a falu közmunkásai 
is, hiszen a sározást és tapasztást nekik is 
meg kell tanulniuk, hogy a történet folyta-
tódhasson. Az egyezség szerint a négy 
pince felújításáért cserébe ellátást, szállást 
kaptak. Esténként programokon vehettek 
részt, előadást tartott Szényi Zol tán festő-
művész és Ekler Károly építész. A tábor jól 
sikerült, a falu befogadott minket és jó-
kedvvel folyt a munka. Az összefogás pél-
dáján keresztül a falubeliek újra kezdtek 
hinni a közösség erejében.

Kozma Zsuzsanna

vér, Kristók Attila és Komsa Réka. Vándor-
diplomát kapott Cservenyák Eszter Ilka és 
Ne mes Dávid. 2013/4 számunkban bemu-
tatjuk a diplomásokat és a felvetteket. 
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