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Vedres György-díj, 2019
A Vedres György-díj elnyerésére május
8-ig lehetett pályázni megépült és használatbavételi engedéllyel rendelkező iskola
vagy kórház tervezésével. Az 1987. január
22-én elhunyt Ybl-díjas mester nevét viselő, özvegye által alapított díjat 2013 óta
minden második évben adják át olyan 40
év alatti építészeknek, akik oktatási vagy
egészségügyi tervezésével kiemelkedő
építészeti alkotást hoztak létre. A Tima
Zoltán, Vadász Bence, Marosi Miklós és
Földes László Ybl-díjas építészekből álló
bizottság javaslata alapján idén Juhász
Balázs – a kemecsei járási tanuszoda
épületéért –, valamint Vadász Balázs – a
budakeszi Mosolyvár bölcsőde épületéért
– részesült az elismerésben.

Zsigmond 60 kiállítás
A rácalmási Jankovich-kúriában június 28án megnyílt Zsigmond László, Zsigmond
Ágnes, valamint a Kvadrum Építésziroda
– Balassa Endre, Bata Tibor, Heil Tibor†,
Jánosi János, Robogány Andrea – kiállítása. Köszöntőbeszédet mondott Schrick
István polgármester, valamint Dévényi
Sándor DLA Kossuth-díjas építész. A kiállítás július 7-ig volt megtekinthető.

ICOMOS, 2019
Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság műemlékek felújításáért és gondozásáért odaítélt
díjait a műemléki világnaphoz kapcsolódva. Elismerésben részesült a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza
(Sugár Péter DLA, Varga Piroska),
a budajenői magtár (Csóka Balázs
DLA), az I. kerületi, egykori budai
városháza (Szabó Levente DLA) és
a gacsályi református templom felújítása. Példaadó műemlékgondozásért díjat vehetett át Rédai Zsolt,
a füzérradványi kastély gondnoka,
valamint Hajtó Géza és a nagylózsi egyházközösség a nagylózsi templom tíz
éven át tartó helyreállításáért.
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A Kós Károly Egyesülés idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját,
melynek kapcsán nagyszabású ünnepségsorozatot szervez 2019 második felében.

A KKE30 ünnepségsorozata az előkészítő munka milyenségétől függetlenül ünnep és születésnap. Az ünnep mélysége és szellemisége az eddigi mulasztásaink, illetve elvégzett munkáink és elkötelezettségünk keverékéből fog állni. Magunknak is be kell vallanunk az
Egyesüléshez való viszonyunkat, a jövőbeli hozzáállásunkat, illetve azt is, ha ez már idejétmúlt, és nem folytatható. Ezeknek a gondolatoknak a megszülése és kimondása perszonális feladat minden tag számára. A születésnap kapcsán eljött az idő az újjászületésre.
Az Egyesülés jelenlegi formájában, szellemi, lelki és gazdasági valójában megérett erre. Új, megerősített tagságra, és megújulásra van
szükség. Nem új alapokra, hanem frissítésre, újjáalakulásra kell szövetkeznünk. Nem a létrehozókat kell követni, hanem azt, amit ők
is követtek. Az ünnepségsorozat célja, hogy egy megújult tagság folytassa az előző 30 év munkáját.

Sulyok Miklós: Bodonyi
Csaba építészete
Sulyok Miklós tematikus egységekre
bontva elemzi Bodonyi Csaba építész
életművét. Bemutatja a Nyíregyházán
született, majd Miskolchoz mindmáig
szorosan kötődő építész szakmai pályáját az 1970-es évek szigorúan konstruktív, funkcionalista szemléletétől kezdve
a kétezres évek árnyaltabb, regionalista
karakterű megközelítéséig.
Huszonöt esztendeig betöltve Tokaj főépítészi posztját, Bodonyinak módja volt
a gyakorlatban is alkalmazni az 1980-as
évek elején megfogalmazott urbanisztikai elveit. A könyv részletesen elemzi az
építész iskolateremtő tevékenységét, az
általa vezetett Miskolci Építész Műhely
időszakát 1978–1990 között, bemutatja
a korszak építészeti tervezésének társadalmi viszonyait, az ÉSZAKTERV miskolci
tervezőiroda jellemzőit.
A kötetben az egyetemi tervektől a főműveken át a megvalósulatlan tervekig
és a településrendezési elképzelésekig
gazdag képi és rajzi anyag, valamint a
tervező tömör leírásai és a szerző elemzései világítják meg Bodonyi Csaba építészetét és filozófiáját.
Terjedelem: 208 oldal
Kiadó: MMA Kiadó
Kiadás éve: 2019

„ AZ EGYESÜLÉSNEK FIATA LN A K K ELL M A RA D N I A ,
HOGY FŐNIXMADÁRKÉNT
ÚJRA ÉS ÚJRA SZÜLESSEN, ÉS ÁLLANDÓAN
V Á LTO Z Ó A L A K B A N É S
FORMÁBAN TELJESÍTSE
F E L A D A T Á T: F E N N T A R T S A
ÉS MEGÚJÍTSA AZ ÉPÍTÉS Z E T E M B E R- N Y E LV É T,
AZT A VI L ÁG B ESZÉD ET,
M E LY B E N A Z O T T H O N
OT TH O NT J ELENT, A SZENT
TÉR SZENT TER ET, ÉS AZ
ÉPÍTÉSZET AZ ARCHÉK
T E K T O N I K Á J ÁT J E L E N T S E .”
Makovecz Imre

Nyitórendezvény
Várhatóan ez év szeptember végén az
óbudai Róka-hegy bányaudvarának természeti környezetében egy aktuális
munkák bemutatásával kezdődő kiállítás
és megnyitó, ahol az Egyesülés tagsága
valamiféle jelet is szeretne hagyni a bányaudvarban. Meghívottak lesznek: az
Egyesülés valahai, jelenlegi, és reményeink szerint jövőbeli tagsága, és az Egyesüléssel kapcsolatban állt, álló emberek.

Kiállítássorozat
A Héttorony Fesztivál 11 helyszínéhez
kapcsolódó kamarakiállítások és előadások az Egyesülés elmúlt 30 évéről,
és lehetséges jövőjéről.
Várható helyszínek:
Makó, Kakasd − faluház, Lendva –
kulturális központ, Szigetvár, Neszmély
– iskola, Csenger – iskola, Százhalombatta – szabadtéri kiállítás, Zalaszentlászló − faluház, Szabadka – zsinagóga,
Kassa, Csíkszereda.

Zárórendezvény
Budai Vígadó, november 20.
A szervezés alatt lévő programnak megfelelően egész napos zárókonferencia és
kiállítás, összekapcsolódva az esti Héttorony Fesztivál zenei programjával, az
Egyesülés által meghívott neves hazai és
külföldi előadók részvételével.
3+1: Egy, a kiállításhoz és
zárórendezvényhez kapcsolódó jel
állítása a Budai Vigadó előtt.

A szervezőbizottság vezetői: Buella Mónika, Csernyus Lőrinc, Jánosi János, Zsigmond László

„...de szeretnék három olyan tényezőre figyelmeztetni, ami ezt az Egyesülést veszélyezteti. Veszélyezteti kívülről és belülről.
Mert minden létező élő szervezet ki van téve a megmerevedés, a kanonizálódás, a pusztulás veszélyének. A világon semmi
sem örök, a kérdés csak az, hogy egy ilyen organizmusnak milyen az életritmusa. ...Az egyik ilyen veszély tehát az, hogy
a társaság kanonizálódik, ami ismétléseket jelent, a megújulás készségének bizonyos mértékű elhalását. A másik dolog,
amire figyelmeztetni szeretnék, az a forrásterület szem elől tévesztése. Az eredeti célkitűzés szó szerint úgy szólt, hogy a
szabad szellemi élet intézményes formája legyen. Na mármost, azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy az eszme megvalósításának és formába öntésének iszonyatos munkája közepette elveszítjük a forrást. És azok a fiatalok, akik ezt a forrást
valami bonyolult és dadogó formában tőlünk kapták meg, már nem lesznek képesek maguk is továbbadni az utánunk jövőknek, mert önmaguk nem képesek arra, vagy nem tartják fontosnak, hogy a forrást magukba fogadják. Nem is könnyű dolog
ez, irtózatosan nehéz, sok lemondással, belső erőfeszítéssel jár, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez fontos feladat, talán
a legfontosabb, azért kell ezt ismételgetnem, mert nekünk, öregeknek már nincs sok időnk hátra, és azután teljesen magatokra lesztek hagyatva, és a forrást addig meg kell találnotok, mert különben nagy baj lesz. A harmadik veszélyforrás a külső világ, a globalizálódás. Valószínűleg mi magunk sem vesszük észre, hogy ez a hatás milyen mélységig hatolt már belénk.
Irtózatos erőről van szó, amellyel szembeszállni csak irtózatos belső erő képes. Thomas Mann a Mario és a varázslóban
nagyon pontosan leírja, hogy nem elég valamit nem akarni, valami mást akarni kell, mert különben a varázslónak vége.
Ez fontos dolog.” Kampis Miklós, 2019. június.
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