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2004. JANUÁR 13-ÁN a Védegylet képviselõi Persányi Miklós 
környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel találkoztak. A megbe-
szélésen a Szlovák Köztársasággal a dunai vízlépcsõ ügyében 
folytatott tárgyalások, a Horvát Köztársaság által a Drávára ter-
vezett Novo Virje-i erõmû, a Védegylet szakértõi által készített, 
a környezetvédelmi törvényre, az építési törvényre és az Orszá-
gos Településrendezési és Építési Követelményekre vonatko-
zó módosító javaslatok, valamint a fák védelmérõl szóló kor-
mányrendelet felülvizsgálatának lehetõségei kerültek napirend-
re. A felek megegyeztek abban, hogy a dunai vízlépcsõ ügyében 
a Szlovák Köztársasággal folytatott tárgyalásokon képviselt 
magyar álláspont kialakítása során a minisztérium konzultálni 
fog a civil szervezetek képviselõivel, akik a miniszter szakértõi 
testületében is szerepet kapnak. A Novo Virje-i erõmû ügyében 
a társadalmi szervezetek folytatják a konzultációt a minisztérium 
szakértõivel. A törvénymódosítási csomaggal és a fák védelmérõl 
szóló kormányrendelettel kapcsolatos kezdeményezést a min-
iszter támogatóan fogadta, és ígéretet tett, hogy a lehetséges 
területeken szorgalmazni fogják az elõrelépést. 

KÓS KÁROLY: TESTAMENTUM ÉS AGRIKULTÚRA címû 
kéziratos, 1915-ben, Sztánán készült könyve hasonmás kiadás-
ban márciusban hagyja el a váci Nalors nyomdát. A könyv 
terjesztését a Kós Károly Alapítvány végzi.

RAINER PÉTER építész-belsõépítész  szakrális és profán mun-
káit bemutató tárlata március 12 és május 2 között tekinthetõ 
meg az Esztergomi bazilika kincstárában.

MEGGYESI TAMÁS: A KÜLSÕ TÉR címû könyvét a Urbanisz-
tikai füzetek elsõ köteteként jelentette meg a Mûegyetemi Kiadó 
és az Építészmérnöki kar Urbanisztikai tanszéke.

AZ ÖKOTÁJ 31-32. száma 2003 végén jelent meg, Tradíció 
és oikosz címmel válogatott tematikus írásokat tartalmaz. A 
különösen jelentõs, idõszerû és hangsúlyosan ajánlott olvas-
mányok szerzõinek nem teljes listája: Miklóssy Endre, Baji 
Lázár Imre, Bakos József, Végh Attila, Lányi András, Jankovics 
Marcell, Douglas Cardinal.

A MIKES KIADÓ gondozásában megjelent Guzsik Tamás: A 
pálosrend építészete a középkori Magyarországon címû poszt-
humusz kötetét, Guzsik Tamás több évtizedes gyûjtõmunkájá-
nak összefoglaló eredményét munkatársai rendeztek sajtó alá.

OSSKÓ JUDIT 30 évvel ezelõtt kezdte el a Magyar Televízióban 
az Unokáink is látni fogják címû építészeti mûsort, amely ilyen 
természetû szakmai programként egyedülállóan hosszú életû a 
nemzetközi televíziózás történetében. A mûsorban sok, azóta 
elhunyt jeles építész fejtette ki nézeteit, a külföldön dolgozó 
magyar építészek tevékenységét más forrásból nem ismerhettük 
meg, a kétszáznál jóval több adás végigkísérte a társadalmi szem-
pontból idõszerû építészeti kérdések és viták történetét.

H Í R E K

KÕKÖSZÖNTÕ
(Kõ Pál: A magyar tudomány hajója címû mûvéhez)

Kõ Noé!
Kõbárkád kincseit
zúdítsd Európa asztalára!
Drágakövek azok – 
megkövesedve.

Teheted!
Megtaláltad az utat –
Értõl az Óceánig.

Gazdag ez a nép,
gyönyörû szellemiekben.
Rétegeit az Idõ
sûrítette, préselte eszemente,
bányászhatatlanná vált,
egyetlen tömbbé nemesedve.

Gyönyörû az Ékszer!

Hajó és rakománya, –
Istennek teremtõ, õsi kedve.

Áradj!
Zúdulj!
Öntsd szellemed
végre a világra,
hadd tudják, –
kõtömböd, 
óh, Ember!
utolsó menedéked.

Vadász György, 2003. XI. 10.


