támogatás nélkül mûködik, maga a torony is felújításra szorul,
ez a város egyik legszebb korai vasbeton szerkezete. A parkok
gondozása, karbantartása, õrzése egyes részek látványos kiemelése dacára is szemléletváltozást igényel, korántsem tekinthetõ
a szigeten általánosnak. Vonatkozik ez az utak karbantartására,
az ízléstelen bódék cseréjére, szemétgyûjtésre, közvécék létesítésére, a hiányzó szobrok pótlására. Több épület áll üresen,
kihasználatlanul vagy nem a közpark funkció szolgálatában. A
közlekedést a szigeten elláthatnák környezetkímélõ elektromos
buszok, s szigorítani kellene a parkolás rendjét. A régi térképen
feltûnnek a partot kísérõ vizitaxi állomások, ennek a közlekedési
formának a felelevenítése, ahogy a sûrûbb dunai kishajóforgalom
is alighanem jól szolgálhatná a budapesti idegenforgalmat.
Végül az utolsó, idõszerûséget jelentõ szempont a vita az
óbudai hajógyári sziget beéépítésérõl. A mindkét szigetet érintõ
Árpád-híd révén közvetlenül kapcsolódhat egymáshoz a két

sziget. A hajógyárin most az eddig többször hangoztatott közfunkció helyett sûrû beépítettséggel valósulna meg az Álomsziget projekt tervei szerint az európai Las Vegas szórakoztatóközpont. Ez Budapest utolsó összefüggõ belterületi zöldfelületét
hasznosítja egy szûk érdekcsoport elképzelései szerint kizárva
a területrõl az átlagpolgárokat. Tervezett forgalmával lehetetlenné tenné Óbuda közlekedését, számtalan környezeti problémát okozva. A terület szabályozási terve nem vette figyelembe
a környezeti hatástanulmány ajánlásait, sem civil szakértõk
részletesen kidolgozott állásfoglalásait. Áldemokratikus megoldásként egy eleve borítékolható eredményû népszavazástól
tették függõvé az építkezés sorsát, amely egyébként Európa
egyik legjelentõsebb római kori leletegyüttese helyén létesülne,
vagyis ha betartják a mûemlékvédelmi törvény elõírásait, nyilvánvalóan csak töredékeiben épülhetne meg. Tragikus tünete
Budapest városfejlõdésnek nevezett folyamatának.

HÍREK, BESZÁMOLÓK
A SZENTENDREI SKANZEN ÚJ KIÁLLÍTÁSA Május 27-én
ünnepélyes keretek között megnyílt az ország központi népi
építészeti gyûjteménye, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új
állandó kiállítása a FELFÖLDI MEZÕVÁROS tájegység. A
Skanzen hetedik tájegysége hazánk északi régiójának életmódját, lakáskultúráját mutatja be, melyre a 18-19. században a
jellegzetes kõépítkezésen kívül a bortermelés, borkereskedelem és céhes kisipari tevékenység volt jellemzõ. Az eredeti
vagy másolatként felépült múzeumi házak Mádról, Tokajról,
Erdõbényébõl, Tállyából, Hejcérõl és Gyöngyösrõl származnak.
ÉPÍTÉSZETI FESZTIVÁL Július 1-2. Az Építészeti Fesztivált
két évvel ezelõtt elsõsorban a népi építészet értékeire és tanulságaira nyitott, érdeklõdõ emberek számára hoztuk létre. A
rendezvény külön értéke, hogy maguk a múzeum munkatársai
(ácsok, kõmûvesek, építészek, muzeológusok, restaurátorok)
állnak a gerendák, szalmakötegek mögé, és a népi építészeti
technikák bemutatásával és ismertetésével adják át tudásukat,
tapasztalataikat, a terepmunkák alkalmával szerzett élményeiket az érdeklõdõknek. Az építészeti szakkiállításon hagyomá-

nyos, bontott és újrafelhasználható építõanyagokkal, környezettudatos technológiákkal foglalkozó cégekkel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk, valamint (népi) építészeti témájú
könyveket lehet vásárolni. Filmen mutatjuk be, hogyan jön létre
egy új tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A népi
építészeti mûhely keretében lehet vályogot vetni és földfalat
készíteni, tetõt fedni zsindellyel, szalmával, gerendát bárdolni,
sövényfalú és boronafalú házat összeállítani, de el lehet sajátítani
a régi bútorok felújításának fortélyait is. A családi programnak
szánt kétnapos fesztivál játszóházzal várja a gyerekeket, akik
természetes alapanyagokból egyszerûbb építmények – magasles, függõhíd, tutaj, kunyhó – makettjeit készíthetik el. Mivel
az alapvetõ építési technikákat a gasztronómiában is alkalmazzák, ezen a napon rakott ételekbõl lehet néhányat megkóstolni.
FELHÍVJUK azon régi elõfizetõink figyelmét, akik még nem
fizettek elõ a 2006-os számokra, hogy az idei elsõ számot emlékeztetõként küldtük, a továbbiakban csak a befizetés ellenében
postázzuk a számokat. Az évi elõfizetés díja 1800 forint. Csekk,
illetve számla kérhetõ a 322-0677-es telefonszámon.
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SZÉKELYFÖLDI KALÁKÁK 2006
A 2001 óta szervezõdõ Székelyföldi Fürdõépítõ Kalákák története új fejezethez érkezett. A kezdeményezés mára mozgalommá nõtte ki magát. A kaláka jó híre elterjedt, s egyre több falu
közössége keresi az együttmûködési lehetõséget. Idén öt kaláka kerül megrendezésre, s az eddigi gyakorlattal ellentétben
nemcsak Csíszékben, hanem Udvarhelyszékben is kalákázunk.
Az idei elsõ kaláka már meg is valósult. A munka melletti esti
programok szervezõdnek: mûhelybeszélgetések, elõadások,
kiállítások,táncház.
A Kaláka mozgalom összefogását, a magyarországi szervezés feladatát az Ars Topia Alapítvány (pagony2@enternet.hu)
és a CSTTE (cstte@nextra.ro) végzi. További információk:
karonka@yahoo.com, valamint www. arstopia.hu és www.
erdelyfalu.tk
Az idei munkák:
Csobotfalvi kaláka (május 19 hétvégétõl és 25-28.)
Az elõzõ évben megépült Kerekeger fürdõ kaláka folytatásaként megépült egy forrásház a Fingós-kútnál, fûzépítmények, filagória, táblák és további forrásfoglalásokra, források
tisztítására került sor.
Firtos kaláka (június 23-július 2.)
A kaláka Firtosváralja, Pálfalva, Énlaka közremûködésével
valósul meg. A három unitárius falu Székelyudvarhely közelében, a Firtos tetõ lábánál, 800 méter magasan fekszik, a magaslatokról egészen a Fogarasi-havasokig látni. Feladat: filagóriás
kilátó, információs táblák, túraút kijelölése, irányjelzõ tábla,
pad, asztalok, pihenõhely, tûzrakó, fûzépítmények.
Lázárfalvi kaláka (július 3-12.)
A kalákamozgalom Lázárfalván kezdõdött, a Nyírfürdõ újjáélesztésével. Most az András Alapítvány területén, a Tókert
nevû Malom-tanya táncoktató központ kiépítése a feladat.
Az ez évi kaláka több évre szóló kaláka sorozatot indít el. Elsõ
lépés a birtok rendezése. Hétforrás tisztítása, befoglalása, két
kis medence kiépítése, pallóutak, földkunyhó építése, ideiglenes mosdóhely kialakítása, padok, egyéb berendezések,
Mária-oltár és jel.
Csíksomlyói kaláka (augusztus 3-13.)
Sokak kívánsága teljesülhet, ha széleskörû összefogással
segítjük megvalósítani a ferencesek egykori gyógyfürdõjét,
a Barátok feredõjét. Feladat: a régi fürdõhely újjáélesztése. A
zarándokhelynél zárt tükörfürdõ kialakítása. Lábfürdõ, fûzépítmények, pallóutak, kerítés, kapu, szakrális jelek, táblák, képek
készítése. A kaláka során elkészítjük kertépítészeti javaslatainkat a terület rendezésére a kegytemplomtól a forrásig, fürdõig.
Homoródkarácsonyfalvai kaláka (aug. 30- szept. 8.)
A kaláka az egykor híres Dungó fürdõ újjáélesztésére vállalkozik. A külsõ forrásra egy deszkabélésû borvízmedence épülne
öltözõ-vetkezõ kabinokkal, filagória asztallal és padokkal,
szemetessel, budival, információs táblákkal és szakrális jelekkel.
A TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY a határokon túli magyar
épített örökség emlékeinek megmentésére támogatókat keres.
Eddigi munkájuk eredménye közel 300 mûemlék állagmegóvása és 20 mûemlék teljes restaurálása. Bõvebb információk
találhatók a www.epitettoroksegunk.hu honlapon. Az adományok
a 11742001-20057107 számlaszámra fizethetõk be. Az Alapítvány telefonszáma: 391-5721.

A PERMAKULTÚRA etikai, és elvi alapokon nyugvó tervezési
rendszer a fenntartható életmód érdekében. Etikája és elvei a
természettel való együttmûködés, valamint a föld, és az azon
élõ emberek védelmének filozófiáján alapszanak. A permakultúra fenntartható emberi élõhelyek létesítésérõl szól, az
ökológiai törvényszerûségek követése által. Felhasználja a természetes ökoszisztémák változatosságát, stabilitását és rugalmasságát annak érdekében, hogy keretet és útmutatást adjon
az embereknek, hogy ezáltal megtalálják a hosszú távú, és fenntartható megoldásokat azokra a problémákra, amelyekkel
szembe kell nézniük helyi, nemzeti, és globális szinten
A permakultúra hálózat olyan emberek szövetsége, akik
szeretnék megismerni és használni a permakultúrát annak
érdekében, hogy átalakítsák élõhelyüket és környezetüket.
Szövetségünk kialakítását az alábbi keretek között szeretnénk megvalósítani: Magyarországon önálló és egyenlõre informális szervezõdésként szeretnénk mûködni, illetve az európai
permakultúra szövetségekhez szeretnénk kapcsolódni és ezek
mûködési módjait használnánk mintaként. Ezt két dolog is
indokolja: Egyrészt ily módon olyan tapasztalatokhoz, kapcsolatokhoz és támogatási formákhoz juthatunk, amelyeket más úton
nem érhetünk el. Másrészt, bár az Élõfalvak és a Palocsai Egyesület magvalósítják a permakultúra törekvéseit, azonban a permakultúra számos területe hiányzik mûködésükbõl. Ilyen
például a városi permakultúra amely a nagyvárosi életet teszi
elviselhetõbbé. Számos külföldi példát ismerünk ilyen kezdeményezésekrõl, amelyek itthon még teljesen hiányoznak.
Egyszóval a permakultúra teljes, hazánkban megvalósítható
színskálájával szeretnénk foglalkozni. Ugyanakkor szeretnénk
a lehetõ legintenzívebben együttmûködni a meglévõ, hasonló
célú szervezetekkel, részt szeretnénk venni azok találkozóin,
segíteni kívánjuk õket céljaik elérésében, további lehetõségeik
felkutatásában. Emellett szükségét érezzük önálló találkozók
szervezésének is, mivel az Élõfalu találkozók szoros programja
nem teszi lehetõvé a permakultúra módszereinek mélyebb
megismerését. Formális szövetséggé válásunk a tagok jövõbeli
igényeitõl, érdeklõdésének mértékétõl függ. Mûködésünkben
mindenki saját igényei, érdeklõdése szerint vehet részt. A szövetség ugyanakkor igyekszik mindenkinek a lehetõségek
szerint segíteni céljainak megvalósításában.
Elsõ találkozónkat a Somogyvámoson tartandó Élõfalu
találkozón szeretnénk megtartani A következõt Baji Béla
tápiószelei kísérleti területén, sátortábor formájában augusztus
végén – szeptember elején. Találkozóink alkalmával a személyes ismerkedés mellett bemutatunk permakultúrás terveket,
ismertetnénk angol nyelvû kiadványokban megjelent beszámolókat, permakultúrás kezdeményezéseket. Lehetõség lenne
némi gyakorlati foglalkozásra is. Tervezzük információs központ
kialakítását, szeretnénk hozzáférhetõvé tenni a külföldön megjelent permakultúrás kiadványokat. Létrehoznánk egy honlapot,
ahol hazai információkat, külföldi cikkfordításokat, linkeket
tennénk hozzáférhetõvé. Az Élõfalvakkal és egyetemekkel
együtt szeretnénk oktatási központokat létrehozni. Ebben a
témában szeretnénk együttmûködni Gyûrûfûvel, az Ormánság
Alapítvánnyal, a Corvinus Egyetem Kertészeti karával, és a Szent
István Egyetem debreceni karával.
Aki a fentiek alapján úgy érzi, érdeklõdik tevékenységünk
iránt, küldjön levelet az alábbi címekre: Kardosné, Szentgyörgyi
Etelka (ekar.sz@virgin.net) Baji Béla (Be-jo@axelero.hu)
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A NÉPRAJZI MÚZEUM Huszka József emlékkiállításának
anyagát összefoglaló katalógus megjelent a Múzeum kiadásában. A kivételesen gazdag képanyagot tartalmazó, nagyon
magas színvonalú kötet Tasnádi Zsuzsanna, Kerny Teréz, Fejõs
Zoltán és Sinkó Katalin tanulmányait tartalamazza, bõ jegyzeteket az egyes tárgyfotókhoz. A gondos válogatáson belül is
különösen érdekesek Huszka néprajzi gyûjtõútjain készített
felvételei, azok többszörös átdolgozásai grafikákká és festményekké. Egészen új képet rajzolnak a nemzeti építészeti stílus
keletkezésérõl és mûveinek kölcsönhatásairól a Huszka által
gyûjtött népi építészeti motívumoknak az 1890-es évektõl egészen az 1920-as évek végéig készített saját feldogozásai. A mellékelten bemutatott, 1891 körül készült kemence-terv egy suba
építészeti megjelenítésének tekinthetõ. (Lásd Pap Gábor tanulmányát e számunkban!)

FORM IM WANDEL – FORMA ALAKULÓBAN címmel rendez
belsõépítészeti kiállítást és konferenciát a Goetheanum képzõmûvészeti szekciója. Az organikus építészet huszadik századi
eredményeit összegzõ vándorkiállítás után most az organikus
bútortervezés irányzatait gyûjtik egybe és mutatják be a Goetheanumban október 14. és november 11. között. A konferenciára október 19. és 22. között kerül sor. Bõvebb információ
kérhetõ a tagungsbuero@goetheanum.ch e-mail címen.
MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK címmel nyílt kiállítás június
7-én Budán, az Ökocentrum alulájában. (II. Budakeszi út 74.) A
mesterek az Ukrán Mûvészeti Akadémia és több mûvészeti
felsõoktatási intézmény vezetõ tanárai. Dimytro Tkach úr, Ukrajna budapesti nagykövete megnyitójában kiemelte, hogy
ezzel a rendezvénnyel kezdõdött a magyar és az ukrán mûvészeti akadémiák közötti rendszeres együttmûködés, a budapesti
Képzõmûvészeti Egyetem, a kijevi és a lembergi mûvészeti
fõiskolák pedig tanulmányi kapcsolatot létesíthetnek. A megnyitó alkalmával errõl is tanácskozott Andriy Csebikin az Ukrán
és Makovecz Imre a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke.
CSETE GYÖRGY debreceni református templomának szentelésére július 8-án kerül sor.
AZ ÓVÁS! EGYESÜLET ÉS AZ OCTOGON folyóirat építészeti
pályázatot hirdetett a Budapest, VI. Király utca 40. sz. alatti Hild
József tervezete ház felújítására és hasznosítására. A hely és
tulajdonjog szerint érintett hatóságok részvétele és érdeklõdése
nélkül kiírt és lebonyolított pályázaton két elsõ díjat adott ki a
Dévényi Tamás által vezetett zsûri. Dulácska Zsolt a Civilek
Házát, Monica Batalla, Christian Molina és Nagy Péter Sándor
teamje építész kollégiumot és mûteremházat, a második díjas
Morvay Márton szállodát tervezett. A pályázat jelentõségét az
adja, hogy alternatívákat kínál a városszövetet súlyosan sértõ és
elfogadhatatlan értékpusztítással járó, hivatalosan engedélyezett
és a civilek által megállított tervhez képest. A zsûri jelentését
megkapta a fõpolgármester (a Fõvárosi Közgyûlés most napolta
el a Schneller István fõépítész által kidolgozott akciótervet BelsõErzsébetváros rehabilitációjának kezelésére, jelenleg folyik a
Dob utca 27. szám alatti klasszicista épület bontása), a VI. kerületi
polgármesternek és a KÖH elnökének. Az épület sorsa jelenleg
is bizonytalan, állagvédelme nem történt meg. A pályamunkák
megtekinthetõk az Octogon honlapján.

SAS PÉTER a levelek után Kós Károly publicisztikai írásait is
összegyûjtötte és sajtó alá rendezte. A könyv még idén megjelenik a Mundus kiadónál.

E SZÁMUNK MELLÉKLETE A Balaton-hadmûvelet címmel
a Balaton ökoszisztémájának150 éve folyó, folyamatos pusztítását mutatja be
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Budapest, Hungária Fürdõ, 1910 (fent) és 2006 (lent)
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