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A VÁNDORISKOLA idei felvételi vizsgájára szeptember 3-án,
a Magyar Mûvészeti Akadémián került sor. A pályatervek ismer-
tetése és portfólió bemutatása alapján a mesterekbõl álló zsûri
döntött Albert Virág, Arnóczki Imre Balázs, Lukács Árpád és
Tóth Péter felvételérõl. Ezt követte négy vándoriskolás diplo-
mavédése. Benyó Géza, Erhardt Gábor, Bártfai Szabó Gábor és
Tóthfalusi Gábor diplomamunkáját a zsûri a Vándoriskola sike-
res elvégzését igazoló oklevél kiadására elfogadta.

A FÓTI TEMPLOM ÉS A ROMANTIKA ÉPÍTÉSZETE cím-
mel a fóti templom felszentelésének 150. évfordulója alkalmá-
ból tudományos konferenciát rendez a Magyar Építészeti Mú-
zeum. A Petõfi Irodalmi Múzeumban október 6-án reggel 9
órától 18 óráig folyamatosan hangzanak el a legjelesebb szak-
értõk elõadásai, másnap a konferencia Fóton folytatódik hely-
színi vezetésekkel és újabb elõadásokkal. (talákozó az Újpest,
Városkapu metrómegállónál lévõ távolsági buszmegállónál 8.15-
kor). A részletes programról felvilágosítást ad Buda Attila (30/
5884365) vagy Ritoók Pál (20/2373437).

A BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. kerületi Önkormányzat kép-
viselõtestülete jóváhagyta a kerület új Városrendezési és Építési
Szabályzatát. (A Szabályzat kivonatos ismertetése megjelent a
Hegyvidék c. helyi lap augusztus 10-i számának mellékleteként.)
A példértékû, a kerület épített értékeit teljes részletességgel
feltáró és a fejlesztési lehetõségeket a megszokottnál részle-
tesebben kidolgozó szabályzat három tervezõcsoport kétéves
munkájának eredményeképpen készült el a kerületi fõépítész,
Nagy Ervin irányításával.

NAGYVÁRAD 900 ÉVES építészeti örökségét mutatja be a
noran kiadó most megjelent kötete: Péter I. Zoltán munkája,
amely korszakonként ismerteti a város legjelentõsebb épüle-
teinek levéltári kutatásokon alapuló történetét. A képen a Vágó
József és László tervezte nagyváradi Darvas-La Roche-ház ello-
pott ólomüveg ablakának részlete látható.

HÍREK

AXEL MENGES KIADÁSÁBAN Stuttgartban októberben jele-
nik meg a Makovecz Imre válogatott építészeti tárgyú írásait és
terveinek és épületeinek gazdag gyûjteményét bemutató Ar-
chitecture as Philosophy címû, angol nyelvû album. A kötetet
szerkesztette Gerle János, tervezte Makovecz Benjamin.

NEGYVENEDIK kötetéhez érkezett a Városháza kiadásában
megjelenõ A mi Budapestünk címû könyvsorozat. A jubileumi
kiadvány Ferkai András: Lakótelepek címû tanulmánya, amely
a MÁVAG kolóniától a káposztásmegyeri lakóteleig kíséri nyo-
mon – egy-egy példát részletesebben elemezve – a budapesti
telepszerû beépítések 80 évét. A sorozat, amelynek tagjai egy-
szerre több nyelven jelennek meg, a város számos lokálpatrió-
tája, jelenlegi és egykori kultúrájának nyitott szemû és fülû ked-
velõje mellett a turistának is hasznos olvasmánnyal szolgál.

A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazok-
nak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Alapítvány mû-
ködésére, így többek között az Országépítõ kiadására ajánlották
fel. Az APEH tájékoztatása szerint az összeg idén 59 924 forint.
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