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A KóS KÁRoLY EGYESüLéS öRöKöS TAGjAI: kálmán István • kampis miklós • makovecz Imre • céGEK: archevil kft. • aXIs építész Iroda kft. • BaU-
system építőipari szolgáltató és kereskedelmi kft. • BeötHy & kIss építésztervező és Geodéta mérnökiroda kft. • BodonyI építész kft. • Csíky és társa 
Beruházás-szervező kkt. • déVényI és társa építész kft. • Hadas mŰterem építész és művészeti kft. • komáry építő kft. • kör építész stÚdIÓ kft. • 
kőszeGHy építészet kereskedelmi és szolgáltató Bt. • kVadrUm építész kft. • makona építész tervező és Vállalkozó kft. • mediterrán kerámia kereske-
delmi és szolgáltató kft. • mérmŰ 87 építészeti és Geodéziai kft. • opeion kft. • paGony táj- és kertépítész kft. • paralel építésziroda kft. • sáros és 
társa építésziroda Bt. • táJraJz tájépítész Bt. • tónus építész és mérnöki tervező kft. • trilit kft. • trIskell épülettervező Ipari kereskedelmi és szolgáltató 
kft. • UnIteF-83 műszaki tervező és Fejlesztő zrt. • Vándorépítész tervező és szolgáltató kft. • EGYéNI TAGoK: Balogh levente • Bogos ernő • Csémy olivér 

• ekler károly • eszenyi ákos/Felvidéki építész műhely kft. • esztány Győző • Farkas miklós/pallér 2. kft. • Frisch mihály • Gerle János • Hayde tibor/nrzst. kft. 
• litkei tamás György/pm design kft. • litomericzky nándor • müller Csaba • papp Vilmos • TÁMoGATóK: Bonex építőipari kft. • Compart stúdió kft. • 
arker's stúdió kft. • Farkas építésziroda • Felületkémia kft. • Forma rt. • Hadas mŰterem építész és művészeti kft. 

a kós károly egyesülés folyóirata • megjelenik negyedévenként • kiadja az egyesülés nevében a kós károly ala pít vány; 1034 Bp., kecske utca 25., bank-
számlaszám: 10402166-21629530-00000000 • Felelős kiadó: dévényi sándor és zsigmond lászló • Főszerkesztő: makovecz Imre • Felelős szerkesztő: 
kőszeghy attila; viewsanddetails@gmail.com; telefon: 30-4883-079 • lapterv és tipográfia: makovecz Benjamin; makoveczb@mail.datanet.hu • nyomás: 
progresso print kft., Budapest. • Issn 0866-0069 • a lap előfizethető átutalással, vagy az alapítványtól igényelt csekken, illetve személyesen • szerkesz-
tőségi ügyintézés, szervezés, előfizetés, régi példányok árusítása: artbureau kft. 1065 Bp., nagymező u. 4. I/128. telefon/fax: 322-0677; e-mail: haabkatalin@
gmail.com • egy szám ára: 750 Ft. előfizetési díj a 2011. évre 2800 Ft. külföldi előfizetőinknek a postaköltséget is felszámítjuk. • meGVásárolHatÓ: Budapest 
Galéria, 1056 Budapest, szabadsajtó út 52. • d2k (1066. Bp., Ó u. 19.), • Ur könyvkiadó ker. és tipográfiai stúdió kft. (1122 Bp., Városmajor utca 28.) • éghaj-
lat könyves kávézó (1117 Bp., karinthy Frigyes út 9.) • Fehérlófia könyvesbolt (1084 Bp., József u. 8.) • Fok-ta Bt. Budapesti teleki téka, 1088 Budapest, 
Bródy sándor u. 45. • FUGa Budapesti építészeti központ, 1052 Budapest, petőfi sándor u. 5 • Gondolat könyvesház, 1053 Bp., károlyi mihály u 16. • Heltai 
Gáspár könyvesbolt (1054 Bp., alkotmány utca 2.) • írók Boltja, parnasszus kiadó kft. (1061 Bp., andrássy út 45.) • kós károly alapítvány/artbureau kft. 
(1065 Bp., nagymező utca 4.) • líra és lant zrt. szakkönyváruház (1065 Bp., nagymező u. 43.) • litea könyvesbolt és teá zó (1014 Bp., Hess andrás tér 4.) • 
lord extra kft. könyvesboltja (6800 Hódmezővásárhely, andrássy út 5-7.) • lyra könyvesház (2600 Vác, piac utca 1.) • magyar építőművészek szövetsé-
ge (1088 Bp., ötpacsirta utca 2.) • püski kiadó kft. (1122 Bp., krisztina krt. 26.) rádai könyvesház (1092 Bp., ráday utca 27.) • szkItIa nagykereskedés (1062 
Bp., szondi út 60.) • Vince kiadó műcsarnok könyvesboltja (1146 Bp., dózsa György út 37.) • Honlap: www.orszagepito.hu

HÍREK
Váczi piroska phd. művészettörténész 
irányításával megalakult a Magyar Ipa-
ri örökség Munkacsoport. alapító ta-
gok: lovassy klára okl. közlekedésmér-
nök, sedlmayr Judit művészettörténész, 
Börcsök Gizella okl. építészmérnök, Var-
ga piroska okl. építészmérnök, tuzson 
Balázs okl. gépészmérnök, sebestyén 
József okl. építészmérnök, lugosi ágnes 
okl. építészmérnök, kőszeghy attila 
ph.d. építőmérnök • elérhetőség: piroska.
vaczi@gmail.com és t4terv@gmail.com

az Ópusztaszeri nemzeti történeti em-
lékpark SZER díjának 2011 évi kitüntetett-
je csete György építészmérnök és 
Papp Lajos szívsebész. az ezüst íjas pe-
csétgyűrű a szobori Búcsú napján került 
átadásra. az elismerést azok kapják, akik 
a hazaszeretet, hűség példaképei, és a 
magyarság összetartozását hirdetik éle-
tükkel. a díjakat tokovics tamás, az em-
lékpark vezetője adta át a monostor 
romjai között, a dr. kiss-rigó lászló 
szeged-csanádi megyéspüspök által 
celebrált ünnepi szentmise keretében. 

Vándorkiállítás • a Vándoriskola építé-
szei és tájépítészei az nka és a kós károly 

alapítvány által támogatott vándorkiál-
lításon mutatták be a katasztrófahelyze-
tekben aktív szerepet vállalt tervező és 
kivitelező szakemberek, köztük a ván-
doriskola hallgatói áldozatos munkájá-
nak eredményét.

Az Art Deco valódi kezdetei című cikk vi-
lágkiállítás-képeit Gál Vilmos történész,  
a mn múzeum főmuzeológusa, a Világ
kiállító magyarok – huszonkét világkiállí

tás magyar sikerei c. 2008-ban megjelent 
könyv anyagából a Holnap lapkiadó 
hozzájárulásával bocsátotta szerkesztő-
ségünk rendelkezésére.  

Vándoriskolai felvételi 2011 • a kós 
károly egyesülés Vándoriskolájába 2011-
ben három magyar és egy olasz építész 
nyert felvételt. Gratulálunk. az Ország
építő 2011/4 száma bemutatja a felvételt 
nyert jelentkezőket. 
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