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2011/2A Kós Károly Alapítvány a Vándorisko-
lával együttműködve pályázatot adott 
be az NKA-hoz. A katasztrófák utáni 
újjáépítés témáját kiállítás és konfe-
rencia formájában szeretnénk bemu-
tatni az érdeklődő közönségnek és a 
szak mának is. A pályázatot pozitívan 
bírálták el, és megkaptuk a támoga-
tást. A Vándoriskola végzett és aktív 
építészei munkacsapatokat felállítva 
három magyarországi helyszínt jártak 
végig, anyagot gyűjtve a kiállításhoz. 
Két külföldi esetről is részletes tájékoz-
tatást kaptak, ez is feldolgozásra került. 
Alapos előkészítés és rosta után elké-
szült 60 darab kiállítási tabló a hozzá 
tartozó installációval, ami lehetővé 
teszi a szabadtéren történő bemuta-
tást is.

A kiállítás bemutatja a beregi újjáépí-
tést, a borsodi (elsősorban felsőzsolcai) 
épületeket és a vörösiszap által sújtott 
Kolontár és Devecser új lakóépületeit. 

Olaszországból a Stava-völgyi pusztí-
tás utáni újjáépítést és New Orleans 
újjáépítését a Katrina hurrikán pusztí-
tása után.

A ki állítás július végén indul útjára. 
A Szent István Bazilika altemplomából 
Nyíregyháza, Debrecen, Pusztaszer, 
Győr, Sopron, Pécs , Miskolc után ok-
tóber elején Devecserben, majd pedig 
a tervezett konferencián kerül a láto-
gatók elé. A további őszi és téli időszak-
ban más települések kiállítóhelyein 
tervezzük a tablók bemutatását.

Előkészítés alatt van a konferencia 
is, a megbeszélésektől, egyeztetések-
től további támogatást várunk. Remé-
nyeink szerint nemzetközi kitekintésű, 
kétnapos rendezvényt szervezhetünk 
október 7. és 9. között, aminek talán a 
BME aulája és díszterme adhat helyet. 
Tervezzük, hogy 9-én buszos kirándu-
láson tudjuk Ko lontárt és Devecsert 
bemutatni az érdeklődőknek.

A konferencia fő célja a katasztrófa-
helyzetben történő összefogás, tár sa-
dalmi segítségnyújtás és a helyreállítás, 
újjá építés tapasztalatait a résztvevők 
segít ségével bemutatni és megvitatni. 
Elő adókat kérünk fel a katasztrófavé-
delem, a karitatív szerve zetek, a kor-
mányzat képviselőiből, a külföldi ese-
tek bemutatására, az újjáépítések 
tervező építészei, kivitelezői köréből. 
Szeretnénk bemutatni a Kós Károly 
Egyesülés részvételét és szerepét a 
három magyarországi újjáépítés ben, 
kiemelve a társadalmi együttműkö-
dés különböző formáit, valamint az 
építészeten túlmutató tapasztalatokat 
és tartalmakat. Ajánlásokat is szeret-
nénk megfogalmazni a katasztrófavé-
delem és újjáépítés törvényi-jogi ke-
reteinek összefüggésében, valamint 
az ingatlanok biztosítási rendszerét 
érintően.
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 a címlapon: újonnan épült devecseri utca (dénes György felvétele)
 a borító 2. oldalán: stava-völgyi felvételek (Fondazione stava, 1985)
 a borító 3. oldalán: somogyi-tóth péter (Greenpeace) felvétele
 a hátoldalon: devecseri utcakép (dénes György felvétele)
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