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E-mail: janos@krizsanyikkft.hu

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a | telefon: 06-88/423-888
fax: 06-88/424-883 | e-mail: titkarsag@veszprember.hu

www.veszprember.hu
építőipari fővállalkozás | generál kivitelezés | műszaki szakértés
beruházások szervezése, teljes körű lebonyolítása | műszaki ellenőrzés, tervellenőri tevékenység
közbeszerzési eljárások lebonyolítása | közbeszerzési tanácsadás | projektmenedzseri tevékenység

Kunkovács László:
Pásztoremberek

Mednyánszky Miklós:
Vályogházak

„Könyvem ötvenévi terepmunka eredménye.
Szemléletem már a kezdeteknél kialakult, azóta
művelem a fényképezve kutatást, a gyakorlati
vizuális antropológiát.”
A távoli pusztákon élők mindennapjai csak úgy
tárulnak fel, ha szinte köztük él az ember. A
szerző a megörökített élethelyzeteket nem befolyásolta. A magyar Alföld pásztorkultúrája
sztyeppei típusú, a párhuzamokért Kunkovács
László sorra látogatta Ázsia részben ma is nomadizáló népeit, messze túl azon a körön, ahol
eleink jártak. A kötetben szereplő közel 600
fotó 1967 és 2012 között készült.
Megjelenés: 2013 | Cser kiadó| 368 oldal

A gazdag képanyaggal illusztrált könyv hasznos
műszaki ismereteket nyújt a vályogházak építéséről,
szerkezeteiről, hibáiról és azok korszerűsítésének,
átalakításának lehetőségeiről.
Megjelenés: 2005 | Terc kiadó | 160 oldal

Reischl Gábor:
Mezőgazdaság
és Építészet
A könyv részletesen tárgyalja a birtok épületeit, az állattartás, a növénytermesztés, a tárolás,
a kiszolgálóépületek legfontosabb technológiai,
funkcionális, szerkezeti ismérveit. Külön fejezet foglalkozik a porták, tanyák, és a lakóház építésével.
A hiánypótló, irodalmi idézetekkel és tervekkel
gazdagított munka két évvel a szerző halála után
jelent meg Csontos Györgyi szerkesztésében.

VeszprémBer Zrt.

Új kapolcsi telephelyünkön kibővült kapacitással,
egyedi kötélháló gyártó technológiával állunk rendelkezésükre.

Játszható terek...
...kaland, élmény, kihívás...

Ilona-malom Műhely Bt.
H-8294 Kapolcs Kültelek 1. tel: +36 70 941 1143
muhely@ilonamalom.| hu www.ilonamalom.hu

Megjelenés: 2010 | Terc kiadó | 236 oldal

MMA konferenciafüzet 9.

Kós Károlyemlékkonferencia

MMA konferenciafüzet 8.

Bánffy Miklósemlékkonferencia
A Magyar Művészeti Akadémia gróf Bánffy Miklós
tiszteletére tartott emlékkonferenciát 2013
decemberében a Duna Palotában. Történészek,
irodalomtörténészek, színházi szakemberek mutatják be Bánffy életművének sokoldalúságát
és elemzik szerepét, munkásságát.
Megjelenés: 2014 | MMA | 276 oldal

Országépítő 2014|03

A konferencia-előadásokból szerkesztett kötet
Kós Károly építész munkásságát, hatását tárja
elénk. A szerzők építészek, irodalom- és színháztörténészek, de előadás mutatja be a sztánai
örökségvédelmi tábort, vagy a Kós Károly Egyesülés vándoriskoláját is. A 2013. december
13-án, a Duna Palota Széchenyi Termében megrendezett konferenciára a Magyar Művészeti
Akadémia és Budapest Főváros Levéltára közös
rendezvényeként került sor.
Megjelenés: 2014 | MMA | 146 oldal, illusztrált
Szerkeszti és lektorálja: Dévényi Sándor
Felelős szerkesztő: Cseresnyés Márk

MMA konferencia-kiadvány

Az ötvösművészet,
az építőművészet
társművészete
A Magyar Művészeti Akadémia 2013. szeptember 12-én ötvösművészeti konferenciát tartott
Pesthidegkúton, a Klebersberg Kultúrkúriában.
Ezzel egy időben, egy helyen a Magyar
Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége is
megrendezte a IX. Ötvösművészeti Biennálét.
A konferencia Az ötvösművészet, az építőművészet társművészete címet viselte, jelezve a két
művészeti ág szoros kapcsolatát, egymásra utaltságát. A színes képekkel illusztrált konferenciakiadvány az itt elhangzó előadásokat tartalmazza.
Megjelenés: 2013 | MMA | 80 oldal
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