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Tisztelt Kollégák!
Kedves Barátaim!
Örömmel ajánlom elsőnek, szándé-
kaink szerint kéthavonta megjelenő 
lapunkat, az „ÉL”-t. Célunk ezzel az 
volt, hogy a tagság ne csak a kamara 
legszűkebb belső életéről —  hírlevél 
formájában — kapjon informá-ciót, 
hanem tudásunk, időnk, magunk 
szabta korlátai között bővebben, a 
szakma egészéről próbáljunk eligazí-
tást adni, mégha a teljesség igénye 
nélkül is.
A lapban — a híreken kívül — fel 
kívánjuk hívni a figyelmet a legfrissebb 
szakmai publikációkra, könyvekre, 
pályázatokra, jogszabályokra, próbak-
ént vállalkozunk a szakmát érintő 
aktuális társművészeti produkciók 
bemutatására is.
A vállalás, vagy a megvalósításhoz, 
rohanó, pénzkereső világunkban már-
már megszállottság, és olyan fokú 
szakma szeretet kell, amivel kevesen 
rendelkezünk. Tiszteletdíj, titkárnő, 
technikai személyzet nélkül, bízva a 
kollégák — szerkesztést segítő vissza-
jelzéseiben — a közösségért már 
bizonyítottan tenni tudó VAS TIBOR 
kollégánk vállalkozott a Főszerkesztői 
teendők ellátására.
Vas Tibor nem ismeretlen előttünk, 23 
éve dolgozik a szakmában. Fiatalon, az 
ő összeállításában jelent meg Bács-
Kiskun Megye Népi Építészetéből I., II. 
kötet, részt vállalt műemléki kiadványok 
szerkesztéséből, több sikeres építész 
kiállítás paraváncipelője–szögelője–
ragasztója–RENDEZŐJE! Induló la-
punk főszerkesztője több, a megye 
települései arculatát formáló épületet is 
magáénak mondhat. Ő maga által is 
kedvelt munkái: Kecskeméti Pénzügy-
őrség, Csongrádi utcai Üzletház, a 
bajai Városháza felújítása. A felsorolás 
nem lehet teljes, csupán csak 
illusztráció egy gazdag, negyed-
százados szakmai tevékenységről, 
amelyből sokoldalúságát bizonyítandó-
an nem maradhat ki az sem, hogy Tibor 
elvégzi a ELTE Természettudományi 
Kar, Geofizikus és Csillagász Szakán.
Építész – Csillagász! Ritka párosítás. 
Építeni és fürkészni a végtelent. Ebbe a 

széles, befogadni mindig kész 
gondolatvilágba fér bele újságunk 
szerkesztése is.
A Szerkesztő Bizottság nevében 
ezúton kívánok eredményes munkát és 
az „ÉL” szerkesztését segítő, széles 
körű támogatottságot.

Borbély Lajos elnök

Kedves Építész Kolléga!
Bízva abban, hogy kezdeményezésünk 
életképes lesz, örömmel fogadtam a 
felkérést a szerkesztésre, remélve, 
hogy nemcsak a cím kezdőbetűiről lesz 
majd elmondható, hogy "ÉL".
De!... De nem a lap megírását, hanem 
annak szerkesztését vállaltam. 
Gondolok itt arra, hogy a megyei 
kamara tagjait érintő aktuális hírek, 
események közlésén túl szakmai-, 
szakmagyakorlási FÓRUM szeretnénk 
lenni. Tudom, hogy bőven van mit 
elmondanunk egymásnak. Éppen ezért 
várom minden kolléga másokkal 
történő megosztásra szánt gondolatait, 
melyek építész hivatásunkhoz 
kapcsolódnak, nyilvánosságra hozata-
luk pedig mindannyiunk épülését 
szolgálná. Mindenkit bátorítok (és 
kérek!), hogy 1/2 vagy 3/4 oldal 
megírása nem rabol el sok időt a napi 
munkából, de fontos tudnunk arról, 
milyen építészettel kapcsolatos 
események történnek a megye 
különböző városaiban, mit gondolunk 
szakmánkról, annak körülményeiről, 
hatásáról. Ennek egyetlen eszköze ma 
is a gondolatok cseréje. Mindannyian 
rohanunk megbízások, munkák, meg-
bízók és (néha) a pénzük után. Sokan 
vagyunk — 275 tagot számlál megyei 
kamaránk —, sokan nehezen elér-
hetők, szétszóródva dolgozunk. Az élő 
szóra így kevés lehetőség nyílik. Nem 
építészeti kritikákra gondolok elsősor-
ban (bár néha ez is szükséges), hanem 
a szakmagyakorlást szükebben vagy 
tágabban érintő kérdésekre: kedvező 
vagy akár kedvezőtlen tapasztalatokra, 
tanulságokra, javaslatokra, vélemé-
nyekre, hírekre stb.
Nem célunk terjedelmes lapot 
létrehozni — pénz-, idő- és energia 
igényes vállakozás lenne. Próbáljuk 
meg ezt a keretet tartalmasan kitölteni. 

A sokszorosítási lehetőségek szeré-
nyek, de a szövegen túl rajzokat, 
fekete-fehér rajzokat, grafikákat (akár 
karikatúrát), fotókat is szívesen látunk. 
A lapban a szűken vett szakmai 
tájékoztatást szinesíteni szeretnénk az 
építészettel rokon területekről szárma-
zó hírekkel, ajánlásokkal, ismertetőkkel 
(képzőművészetre, "nem megfagyott" 
zenére, természettudo-mányra stb. 
gondolunk itt elsősorban). Továbbá 
lehetőséget kívánunk adni rövid (4-5 
soros), szakmával kapcsolatos hirdeté-
sek közlésére is.
Remélem, hogy a mindennapi munkát 
segítő és szinesítő kiadványt indítunk 
el. A 6B -s vagy akár "egeres" álmodo-
záson túl pedig nemcsak sikeres 
munkát kívánok minden kollégának, 
hanem azt is, hogy esetenként vesse 
papírra gondolatait és ossza meg 
velünk.

Vas Tibor
-------------------------------------------------------------

A Területi Kamara Hírei
-------------------------------------------------------------

Elnökségi ülés: 2002. 01. 31.
Az Elnökség 2002. január 31-én ülést 
tartott, több kérdésről tárgyalt. 

- Az Építész Lap szerkesztésére 
felkért Vas Tibor építész 
elkészítette a mutatványszámot és 
javaslatot tett a lap arculatára és 
tartalmára. Az Elnökség a 
tájékoztatót elfogadta és határozott 
az első szám februári 
megjelenéséről. 

- Az Elnökség Tagfelvételi Bizottság 
javaslata alapján 8 fő 
tagfelvételéről döntött. 

Az Elnökség a kamara tagjai közé 
felvette: 
• Albrecht Zsuzsanna Eszter okl. 

építészmérnököt, tervezői névjegy-
zéki száma:  É2 03-0298

• Kocsis Anikó magasépítő mérnö-
köt, tervezői névjegyzéki száma:  
É3-03-0303

• Kollár György építészmérnököt, 
tervezői névjegyzéki száma:      
É3-03-0299
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• Molnár Mónika magasépítő mér-
nököt, tervezői névjegyzéki száma:  
É3-03-0301

• Palásti Szilvia építészmérnököt, 
tervezői névjegyzéki száma:      
É3-03-0300

• Polyák Zoltán magasépítő 
mérnököt, tervezői névjegyzéki 
száma:  É3-03-0302

• Priznitz László magasépítő üzem-
mérnököt, tervezői névjegyzéki 
száma:  É3-03-0224

• Suhajda Eszter okl. építész-
mérnököt tervezői névjegyzéki 
száma:  É2-03-0297

-  Borbély Lajos elnök tájékoztatta az 
Elnökséget a Területi Elnökök Testü-
letének 2002. január 22-i tanácsko-
zásáról és határozott a MÉK 2002. 
február 15-i Küldöttgyűlési feladatokról. 
A MÉK Alapszabályának módosítása 
miatt döntött a küldöttekről és 
pótküldöttekről.

Küldöttek: 
Borbély Lajos okl. építészmérnök 
Kecskemét
Boros Pál okl. építészmérnök 
Kecskemét
Dóka József okl. építészmérnök 
Kiskunhalas
Éber András okl. építészmérnök,   
Baja
Farkas Gábor okl. építészmérnök 
Kecskemét
Gáspár Imre Elemér okl. építészmér-
nök ,Baja
Markolt László okl. építészmérnök 
Kecskemét
Öveges László okl. építészmérnök 
Kecskemét
Vas Tibor okl. építészmérnök 
Kecskemét
Vásárhelyi Dániel okl. építészmérnök 
Kecskemét

Pótküldöttek:
Marton Tibor okl. építészmérnök 
Kecskemét
Paksi Csaba okl. építészmérnök 
Kecskemét

A MÉK Alapszabály 12. §. 1/f pontja 
úgy módosult, hogy a területi kamarák 
a küldöttgyűlésre „ - 2002. január 1-től 
30 fő után (plusz a ”megkezdett” 30 fő 
után) egy választott küldöttet” 
(korábban 20 fő után egy küldöttet) 
delegálnak. 

A MÉK Elnökség ajánlása alapján a 12 
küldött névsorát a legutolsó 
választáson kapott szavazatok 
sorrendjében állapította meg az 
Elnökség 272 fő után 10 küldött, 2  fő  
pótküldött lett. Az „átsorolás” a 

küldöttek mandátumának eredeti 
határidejét (lejártát) nem befolyásolja.

Csizmás Ferenc

-------------------------------------------------------------

Az Országos Kamara Hírei
-------------------------------------------------------------

Küldöttközgyűlés: 2002. 02. 15.
Az Országos Építészkamara elnöksége 
2002. február 15-re évi rendes 
küldöttgyűlést hívott össze. Az 
esemény helyszíne a Budapesti 
Műszaki Egyetem díszterme volt.
A küldöttközgyűlésen 247 küldött jelent 
meg. Megyei kamaránkat képviselő 
megjenet küldöttek: Borbély Lajos, 
Boros Pál, Dóka József, Farkas Gábor, 
Markolt László, Öveges László, Vas 
Tibor, Vásárhelyi Dániel, Paksi Csaba 
Részvételünk tehát 90 %-os volt.
Kiadott napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. 2000. és 2001. évek pénzügyi 
elszámolása (tájékoztató)
– könyvvizsgálói jelentés 2000. évről 
(tájékoztató)

– könyvvizsgálói jelentés 2001. évről 
(tájékoztató)

3. Felügyelő Bizottsági beszámoló
4. Etikai-Fegyelmi Bizottsági beszá-
moló
– szavazás a beszámolókról

5. A MÉK működési irányelvei és 
feladatai 2002. évben

6. 2002. évi költségvetés tervezete
7. Felügyelő Bizottsági véleménye a 
2002. évi költségvetés tervezetről.
– szavazás a a 2002. évi 
költségvetés tervezetről

8. Tervpályázati kiírás.
9. Zárszó.
A napirendi pontok előtt Turányi Gábor 
osztotta meg gondolatait az 
építészetről a jelenlévőkkel (s a 
Kamarai Közlöny jóvoltából majd 
minden kamarai taggal is)
A küldöttek az egyes megtárgyalása-
megvitatása után azokat sorra 
egyetértőleg jóváhagyták, elfogadták.
(A kiadott küldöttgyűlési szöveges 
anyag a megyei küldötteknél teljes 
terjedelemben megtekinthető.)

Vasti

-------------------------------------------------------------

§  §  §
-------------------------------------------------------------

Aktuális jogszabály változások

• 109/2001. (XII.27.) FVM rendelet az 
építészeti-műszaki tervezési jogosult-
ság részletes szabályairól szóló 

32/1997. (XI.19.) KTM rendelet 
módosításáról
(Magyar Közlöny 2001/106. szám)
A technikusok a korábbi tervezési 
tevékenységüket 2002. december 
31-ig változatlan körben, ezt követő-
en jogszabályban meghatározott 
körben folytathatják.

• 1/2002. (I.7.) FVM-GM-KöViM 
együttes rendelet az építőipari 
kivitelezési, valamint a felelős 
műszaki vezetői tevékenység 
gyakorlásának részletes szakmai 
szabályairól és az építési naplóról 
szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM 
KöViM együttes rendelet módosítá-
sáról (Magyar Közlöny 2002/1. szám)

• 2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűz-
védelmi és a polgári védelem műsza-
ki követelményeinek megállapításáról 
(Magyar Közlöny 2002/9. szám)
A rendelet mellékletét a Magyar 
Közlöny 9. számának II. kötete 
tartalmazza, melyet az előfizetők 
kérésre megkapnak, egyébként 
megvásárolható Budapest VIII. 
Somogyi Béla u. 6. (tel/fax: 267-
2780) szám alatti közlöny boltban. A 
példány ára: 8.204,- Ft. A 
megrendelés faxon is feladható. 

• 2/2002. (I.7.) FVM rendelet egyes 
építésügyi jogszabályok módosításá-
ról (Magyar Közlöny 2002/2. szám)

- a 45/1997. (XII.29.) KTM rendelet az 
építészeti–műszaki tervdokumen-
tációk tartalmi követelményeiről; 
a 2. §. új (4) bekezdéssel egészült ki;
az 5. §. 11. pontja helyébe új 11. pont 
lépett.

- 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az 
egyes építményekkel, építési mun-
kákkal és építési tevékenységgel 
kapcsolatos építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról
az 1. §. (2) bek. b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lépett: „nem 
terjed ki a rendelet hatálya a távköz-
lési építményekre, az antennák, 
antennatartó szerkezetek, valamint 
az azokhoz tartozó műtárgyak 
kivételével;
a 17. §. új h) ponttal egészült ki;
a 2. sz. melléklet a rendelet szerint 
módosult.

Csizmás Ferenc

-------------------------------------------------------------

Ok tatás -  Képzés
-------------------------------------------------------------

A MTESZ ismételten megszervezi az 
építési műszaki ellenőr szakvizsgára 
történő felkészítő tanfolyamot. A 
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kamaránkhoz levélben eljuttatott 
felhívást az alábbiakban közöljük:

Tisztelt Kolléga/Kolléganő!
A MTESZ Oktatási Központ részéről 
kecskeméti tanfolyami és 
vizsgahellyel ismételten 
megszervezzük az építési műszaki 
ellenőr I. és II. szakvizsgára 
felkészítő tanfolyamot a Bács-Kiskun 
megyei kollégák részére.
Mellékelten megküldjük az FVM által 
képzési helyként elfogadott MTESZ 
Képzési Központ Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kihelyezett Intézete 
által összeállított jelentkezési lapot 
(átvehető a BKK megyei Építész 
Kamara Titkárságán), melyet kérünk 
kitöltve a kibocsájtónak megküldeni 
2002. április 15-ig a végzettséget 
igazoló oklevél közjegyzővel hitelesí-
tett másolatának mellékelésével.
A képzési hely a végzettséget igazoló 
oklevél másolat és a rendelkezésre 
bocsájtott FVM lista alapján eldönti a 
tanfolyamra történő bejelentkezés 
elfogadhatóságát. Ezt követően kell a 
15.000 Ft/fő regisztrációs díjat 
befizetni a később megküldött 
csekken. A regisztrációs díj 
beszámításra kerül a tanfolyam díjban.
A tanfolyam díja 115.000 Ft/fő. A 
vizsgadíj az első választott szakon 
30.000 Ft/fő, minden további szakon 
15.000 Ft/fő. A tanfolyam minimum 25 
elfogadott fő bejelentkezése esetén 
lesz megtartva Kecskeméten a 
Tudomány és Technika Házában.
A teljes tanfolyamdíj különbözetét a 
jelentkezés elfogadása után kérjük a 
kereskedelmi és Hitelbank Rt. 
kecskeméti fiókjához a MTESZ Bács-
Kiskun megyei Szervezet 10200098-
25710294 bankszámlájára a tanfolyam 
kezdéséig befizetni. A befizetést 
igazoló dokumentum (csekk, átutalás 
stb.) másolatát a tanfolyam kezdésekor 
kell átadni.
A tanfolyam tervezett kezdési 
időpontja 2002. április 25. A 
tanfolyam csütörtöki és szombati 
napokon lesz megtartva a Tudomány 
és Technika Háza (Kecskemét, 
Rákóczi út 2.) földszinti tárgyaló (REK) 
bemutatótermében, későbbiekben 
átadott órarend szerint.

Kecskemét, 2002. február

Dánfy László s.k.
ügyvezető igazgató

-------------------------------------------------------------

Pályázatok
-------------------------------------------------------------

Nemzetközi ötletpályázat a Graphi-
soft Duna fölötti konferencia-
központjának megtervezésére

A Graphisoft R&D Rt, a Virtuális 
Épület™ építészeti-épületüzemeltetési 
koncepció fejlesztője, egyedülálló 
feladatot kínál az építészeknek: az első 
olyan épület megtervezését, amely 
Európa egyik legfontosabb vízi útja, 
a Duna felett helyezkedik el.
A Graphisoft Parkban létesítendő 
konferenciaközpontot a cég az építé-
szetnek kívánja szentelni, és fórumot 
teremteni kiállítások, az ArchiCAD® és 
ArchiFM® felhasználók nemzetközi 
konferenciái, továbbá más rangos 
szakmai események, a Graphisoft 
termékeit és technológiáját bemutató 
rendezvények számára.
Az Építészek Nemzetközi Szövetsége 
(UIA) által jóváhagyott nemzetközi 
ötletpályázaton minden kamarai tag 
részt vehet. A első díj 30.000 dollár; a 
második és harmadik díj 15.000 illetve 
8.000 dollár.
Regisztrálni 2001. 12. 31-től lehet.
Postára adási határidő: 2002. 05. 15.
Beérkezési határidő: 2002. 05. 31.
A neves építészekből álló zsűri 2002. 
júniusában bírálja el a beadott 
pályázatokat; a pályázati eredményeket 
2002. 07. 22-26. között a berlini UIA 
Konferencián hirdetik ki.
Részletes információ és regisztráció a 
http://www.graphideas.com/ honlapon.
-------------------------------------------------------------

Építészetkritikai pályázat, Új Magyar 
Építőművészet, 2002

Az Új Magyar Építőművészet a lap 
ünnepi, 100. évfolyamának megjelené-
se alkalmából építészetkritikai pályá-
zatot ír ki. Folytatva a nagy múltú hazai 
építészeti lap legjobb hagyományait, 
amelyet a magyar építészeti kultúra 
művelésében, a magyar építészet 
ismertségének és elismerésének érde-
kében tett, olyan még nem publikált 
írásokat várunk, melyek az építészet 
gyakorlatát és elméletét friss szemmel, 
széles kitekintéssel és igényes szakmai 
színvonalon közelítik meg. 
Pályaműveket a következő témákban 
várnak:
I.
Egy szabadon választott, az utolsó 3 
évben Magyarországon épült épületről 
írt kritika (maximális terjedelme 6-8000 
karakter)
II.

Építészetelméleti helyzetelemzés a 
kortárs hazai építészetről, különös 
tekintettel a jövő szempontjaira (maxi-
mális terjedelme 15.000 karakter)
Építészetelméleti elemzés a városi táj, 
az épített környezet mai helyzetéről és 
lehetőségeiről, egy konkrét település 
problémái és időszerű feladatai kap-
csán (max. terjedelme 15.000 karakter)
Rövid építészettörténeti elemzés egy 
1980 előtt épült épületről vagy 1980 
előtt alkotó építész pályájáról/egy mun-
kájáról/munkáinak egy csoportjáról, 
amely új adatokat illetve új szempon-
tokat hoz felszínre (maximális terje-
delme 15.000 karakter)
Gyakorlati módszereket is bemutató 
tanulmány az ökológiai szempontból 
kívánatos építészet hazai lehetősé-
geiről (maximális terjedelme 15.000 
karakter)
Beadási határidő: 2002. 05. 03. péntek.
A beadás történhet postai úton, 
személyesen vagy e-mailen az Új 
Magyar Építőművészet szerkesztő-
ségében: 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 14., e-mail cím: 
epiac@axelero.hu, telefon: 344-51-47
A zsűri 5, egyenként 100.000 Ft-os 
díjat adhat ki, fenntartva magának a 
jogot a meghirdetett témáktól esetleg 
független, szigorúan a minőséget 
kifejező csoportosításra.
Eredményhirdetés: 2002. 05 22.
Az Új Magyar Építőművészet a beérke-
zett írások közlésére az első publikáció 
jogát fenntartja.
A zsűri tagjai: Ferkai András, Gerle 
János, Simon Mariann, Kerényi József, 
Kunszt György, Meggyesi Tamás, 
Szegő György
-------------------------------------------------------------

2002. évi Építőipari Nívódíj Pályázat
Az építőipari kivitelezések szervezésé-
nek, irányításának és a munkavégzés 
jó minőségének elismerése, ezzel a 
színvonalas, megbízható munkát végző 
vállalkozók szakmai jó hírének alátá-
masztása a szakma együttes érdeke. 
Az Építési Vállalkozók Országos Szak-
szövetsége és az Építéstudományi 
Egyesület, illetve az Építőipari Mester-
díj Alapítvány célja elősegíteni, hogy 
érdemes legyen jó munkát végezni, 
maradandón jót, szépet, elismerésre 
méltót alkotni. A létesítmény létrehozá-
sában részt vevők jó együttműködését 
és a mesterséget magas fokon meg-
valósító kivitelezés nyilvános elismeré-
sével növelni a szakma becsületét, 
megbecsülését.
Ezt a célt hivatott szolgálni az évente a 
pályázatot elnyert kategória győzte-
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seknek átadott Építőipari Nívódíj, 
amelyet tanúsítvány és a létesítményen 
elhelyezendő bronzkeretes réztábla 
testesít meg. A Nívódíjat hirdető táblán 
a generálkivitelező mellett szerepelnek 
az építtető, a tervező, a három 
nyilatkozó vállalkozó, illetve ezek eseti 
érdemi vezetője. Legalább egy évvel 
korábban használatba vételi engedélyt 
kapott, legalább 100 MFt nettó vég-
számla értékű építménnyel pályázhat 
magyar cégbíróságon építési generál 
feladatok ellátására bejegyzett vállal-
kozó.

A bírálat fő szempontjai: a kivitelezés 
minősége, funkciónak megfelelő meg-
oldások, a kedvezően üzemeltethető-
ség, a környezetbe illeszkedés.
Öt kategóriába sorolható építménnyel 
lehet pályázni. Ezek konkrétan: köz-
épület, ipari létesítmény, többlakásos 
lakóház, műemlék helyreállítás–
rehabilitáció, mérnöki és mélyépítési 
létesítmény.
A pályázóknak az adminisztrációs és 
szervezési feladatokat ellátó Építőipari 
Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumától 
(Budapest, 1027. Fő u. 68. I. em.127/a. 
tel.: 201-8416, fax: 356-1215) kért űrlap 
kitöltésével és az ott meghatározott 
mellékletek csatolásával kell jelent-
kezniük 2002. 09 16-ig. A jelentkezés 
díja 150 eFt + 25 % áfa.
Az eredményt 2002. 12. hóban hirdetik 
ki, majd ünnepélyesen helyezik el a 
Nívódíjat hirdető táblát az építményen. 

Az Építész Fórum alapján 
összeállította: Vasti

-------------------------------------------------------------

Kitek intés ���� Z ene
-------------------------------------------------------------

Cassandra Wilson
Karrierjének némileg egyenetlen 
alakulása ellenére, Cassandra Wilson a 
90-es évek egyik legkiemelkedőbb jazz 
énekesnője. Jellegzetes, hajlékony 
hanggal megáldott, a változásoktól nem 
félő előadó. Kilenc éves korától zongo-
rázik és gitározik, majd a 70-es évek 
közepén már gazdag, változatos 
repertoárt magáénak tudó énekesnő. 
Egy éves New Orleans -i tartózkodás 
után Cassandra 1982 -ben New York -
ba költözik, ahol Dave Holland -dal és 
Abbey Lincoln -nal dolgozik. Majd, 
Steve Coleman -nal történő talál-
kozását követően, az M-Base Collec-
tive vezető szólistája. Közben együtt 
dolgozik a New Air -rel. Első szóló 
albuma (Songbook) '85 -ben készül el. 
Harmadik lemezéig hangzása Betty 
Carter -re, a nagy előképre emlékeztet. 
A további albumokat követve, ame-

lyeken főleg ősi és népzenei gyöke-
rekhez nyúl. Cassandra fokozatosan 
irányt változtat és egy akusztikus, 
blues-orientált (Blue Note) stílust alakít 
ki (Blue Light 'Til Dawn). Visszanyúlva 
az időben Cassandra magára talál, és 
a mai napig friss, kreatív módon ad elő 
"szüreti" country blues -t és népzenét. 
1997 -ben Wynton Marsalis Blood on 
the Fields c. produkciója résztvevője-
ként turnézik világszerte.
Két évvel később, 1999-es lemeze 
(Traveling Miles) tisztelgés Miles Davis 
előtt. Legújabb albuma Belly of the Sun
címen pedig 2002 elején jelent meg.

Cassandra, a — nem megfagyott —
muzsikus.

Cassandra Wilson: '55. 12. 4. Jackson 
(USA).
Jellemző stílus: Vokális Jazz, Standard-
ok, Free Funk, Modern Jazz, M-Base, World 
Fusion.
Hasonló előadók: Betty Carter, Rosenna 
Vitro, Vanessa Rubin, Susannah McCorkle, 
Abbey Lincoln ...
Önálló albumok: Songbook ('85),  Point of 
View ('85),  Days Aweigh ('87),  Blue Skies 
('88),  Jumpworld ('89),  She Who Weeps 
('90),  Live ('91),  After the Beginning Again 
('91),  Dance to the Drums Again ('92),  Blue 
Light 'Til Dawn ('93),  New Moon Daughter 
('95),  Blue Moon Rendezvous ('98),  
Traveling Miles ('99),  Belly of the Sun ('02).

Vasti
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Kenneth Frampton:  A modern 
építészet kritikai története
A TERC kiadásában 2002. elején jelent 
meg a sok fotóval rajzzal illusztrált, de 
nem képeskönyv jellegű, magvas ol-
vasmánynak is tekinthető kötet, mint-
egy 500 oldalon. A TERC Kft Szak-
könyvesboltjából célszerű beszerezni, 
20% kedvezménnyel. (itt  3400,– Ft)

Részletek az ismertetőből:
"Kenneth Frampton korunk egyik 
legismertebb építészettörténésze és 
építészeti kritikusa 1930-ban Angliában 
született. Londonban az Association 
School of Architecture -ön tanult építé-
szetet. 1959-től 1965-ig tervező irodá-
ban dolgozott, miközben 1962 és 1965 
között az Architectural Design műszaki 
szerkesztője volt. Részt vett a Peter 
Eisenman által alapított és vezetett, 
New Yorkban működő Institute for 
Architecture and Urban Studies munká-
jában. Egyik alapítója és szellemi 
irányítója volt — Peter Eisenman és 
Mario Gandelsonas, Kurt W. Foster és 
Anthony Vidler társaságában — az in-
tézet fontos építészetelméleti folyóira-
tának, az 1973 és 1984 között kiadott 
Oppositions -nak....
1980-ban jelent meg első ízben össze-
foglaló-áttekintő műve a modern építé-
szet történetéről, amely hamar alap-
munkává vált, több nyelvre is lefordí-
tották. A mű újabb kiadásait Frampton 
1985-ben és 1992-ben átdolgozta, 
kibővítette; ezen alapszik a jelenlegi 
fordítás is. E könyv párjának tekinthető 
a Yukio Futagawa -val közösen kiadott, 
kétkötetes Modern Architecture című 
munkájuk....  Az 1980-as években nagy 
hatást váltott ki kritikai regionalizmus 
felfogása, amely a posztmodern egy-
oldalú modern-ellenességével szemben 
a modern mint befejezetlen program 
belső bírálatát, az egyetemes és a 
regionális tényezők kiegyensúlyozásá-
nak fontosságát fogalmazta meg....
Frampton az építészetet a kultúra olyan 
alapvető területének tekinti, mely tartós, 
sokféle feltételt egyeztető sajátossága 
folytán képes ellenállni a modern áru-
kultúra homogenizáló hatásának, 
dacolni a hely, a jelenlét fenyegető 
elvesztésével."

Vasti
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Ad ok  –  V eszek  –  Keresek
-------------------------------------------------------------

ELADÓ egy használt derékszögű vonalzó 
újszerű állapotban. Csak kevésbé pontos: 
kb 89 fokos. Mekk Elek, Kecskemét

ELCSERÉLNÉM vadonatúj, extrákkal 
felszerelt számítógépemet szinesceruzákra 
és jazz lemezekre. Jelige: "Kockafej"

KERESEM  N. Ceauşescu: Tégla voltam a 
havasokban. c. könyvének eredeti kiadását. 
Tel: 198

A fenti hirdetések senkit ne tévessze-
nek meg! Nem komolyak. De a jövőben 
a szakmagyakorlással kapcsolatos, 
rövid (kb 3–5 soros) hirdetéseket kama-
rai tagok részére díjmentesen közlünk.


