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aZ ÉV FőÉpíTÉSZE 2007 kitüntető díjat Szerencs 
főépítésze, Salamin Ferenc kapta. 

A pro archITEKTúra-Díj 2007-es kitüntetettjei 
között van az Anthony Gall és munkatársai által tervezett 
tokaj-hegyaljai borászati épület.

hElyrEIgaZíTÁS – Előző számunkban közöltük 
Andorka Eszter: Építészet? Festészet? Fotó? című tanulmá-
nyát a potrugál csempeművészet megújulásáról, arról, hogy 
a hagyomány egyes elemeit kortárs művészek hogyan al-
kalmazzák a modern építészetben. Szerkesztői figyelmetlen-
ség és kapkodó előkészítés, valamint a kapott képek köz-
lésre nem megfelelő minősége miatt két súlyos hiba történt, 
amelyekért olvasóink és a szerző elnézését kérjük. A tanul-
mány szövege és az azt kísérő képek nincsenek összhangban, 
több kép nem került közlésre, melyekre a szerző a szöveg-
ben hivatkozik, vagy nem az írás megfelelő helyén szerepel-
nek. Másrészt a három fejezetre tagolódó, az építészeti, 
festészeti és fotográfiai jellegű megközelítésre felosztott 
ismertetés harmadik fejezetének alcíme kimaradt a szöveg-
ből, így az olvasás közben összeolvad a második fejezettel.

a SZloVÉN ÉpíTÉSZEK második kongresszusán, 
november 9-én Ljubljanában több meghívott nemzetközi 
előadó mellett a meghívásnak eleget tenni nem tudó Ma-
kovecz Imre helyett Gerle János tartott előadást A hely és 
identitás összefüggése Makovecz Imre építészetében címmel.

Füzes András, idén felvett vándoriskolás buranói akvarellje

Az Éghajlat Könyvkiadó Magyar lÉlEK, Magyar 
ForMa címen adta ki a Makovecz Imrével, Melocco 
Miklóssal és Szörényi Leventével készült interjúkötetét.

M. Nagy SZIlVIa KIÁllíTÁSa december 8-ig tekint-
hető meg a Magyar Építőművészek Szövetségének szék-
házában. Megnyitja Csányi Vilmos akadémikus november 
27-én délután hat órakor.

KESErü KaTalIN válogatott művészettörténeti és 
építészettörténeti tanulmányait tartalmazza a Kijárat Ki-
adó A századforduló címen megjelent könyve.

a ZENaKaDÉMIa épületének századik születésnapjá-
ra adta ki az intézmény támogatásával a 6Bt. Kiadó az 
épületről szóló magyar-angol nyelvű reprezentatív albumát, 
amelyben több szerző tanulmánya olvasható Hajdú József 
felvételeinek kíséretében. A kiadónál (Budapest, V. Szerb 
utca 15.) megvásárolhatók korábbi könyveik: Budapest, 
építészeti részletek / Budapest in Detail; Vidéki építészeti 
kalauz / Provincial Architectural Guide; Pereházy Károly: Az 
európai kovácsoltvasművesség története; Ablakok a történelmi 
Magyarországon / Windows of the Historical Hungary.

KÉpEK ÉS írÁSoK címmel jelent meg az epl kiadó 
gondozásban a Makovecz Imre korábban meg nem jelent 
írásaiból és utóbbi években készített rajzaiból válogató, 
mappaformátumú kötet.

Ljubljana városmakettje vakok számára
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Karácsonyra reményt!

Élőlánc Magyarországért, Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége,

Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete,
Magyarországért Egyesület, Független Pedagógus Fórum

kapcsolat: iroda@elolanc.hu mobil.: 30/5979-001

Idén vagy száz falusi iskola kapujára került lakat. 
A következő években sokszáz intézményt fenyeget 
hasonló sors. A megszorító intézkedések több 
tízezer gyermeket hoznak hátrányos  helyzetbe: 
nekik már a tudáshoz vezető út első lépése-
inél el kell szakadniuk az otthonuktól.

A tanuláshoz való jog ebben a korban 
még mindenkit a saját lakóhelyén illet 
meg. A kisiskolákban, tudjuk, ugyan-
olyan jó, kis tanulócsoportban jobb 
teljesítmények születnek, mint másutt. 
Illyés Gyula, Móra Ferenc, Öveges 
József tanyasi iskolába jártak, s olyan 
útravalót hoztak magukkal, amiből má-
soknak is bőven jutott.

Az iskolától megfosztott falvak 
sorsa lassú halódás. Ezt tudván a 
finnek, franciák, osztrákok és más 
európai népek nemhogy nem bün-
tetik, de megkülönböztetett segít-
ségben részesítik a kistelepülések 
iskoláit. Tudják: az országnak fal-
vakra, a falunak iskolára van szük-
sége. S olcsóbb és emberségesebb, ha a diákok 
serege helyett, szükség esetén tanáraik kelnek 
útra reggelente. Nálunk a kormányzat költségha-

tékonyságról beszél, és pedagógusok ezreit eresz-
ti szélnek. Ki nem fizetett bérükből kitelik majd a 
digitális táblák, kakaóbiztos számítógépek ára, 
több tízezer gyermek mindennapi útiköltsége.
Ha a kormány nem segít, védjük meg mi magunk 

az ország település- és iskolahálózatát!
Felhívással fordulunk minden jóakaratú ember-
hez: rendezzük meg a kisiskolák karácsonyát!

A gyűjtést jövőre is folytatni szeretnénk, és 
az adományokat 2008. május elején 
osztanánk szét az iskolájuk meg-
mentésére pályázó falvak között. 

Pályázni azzal a programmal vagy 
cselekvési tervvel lehet, amit a helyi közös-

ség, a tanárok, a családok és az önkormányzat 
dolgozott ki és valósít meg az iskoláért, az ott 
folyó pedagógiai munka eredményességéért. 

Kezdeményezésünk célja a szolida-
ritás erősítése, a felelősségérzet 
mozgósítása. Az adományokat a Kós 
Károly Alapítvány fogadja a 10402166-
21629530-00000000  számlaszá-
mon, kisiskolákért jelzéssel.

Híreinkről, rendezvényeinkről minden hétfőn be-
számol a Magyar Hírlap.

Budapest, 2007. november 14.

Karácsonykor az ajándékra szánt pénz 10 %-át
adjuk a kisiskoláknak!

 Gazsó Ferenc Lezsák Sándor Lányi András
 a pályázatokat bíráló a pályázatokat bíráló  az Élőlánc Magyarországért
 bizottság társelnöke bizottság társelnöke elnökségének tagja



Szász erődtemplomok Nagyszeben környékén (Probstdorf és Schönberg) – felvételek az 1920-as évekből


