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AZ ÜNNEPEK ELÉ …
Év  vége  van!  A számadás  ideje,  mit 
tettem,  mire  jutottam,  mi  van  még 
hátra.  Vannak  olyanok,  kik  ebben  a 
hátralévő rövid időben kívánják pótolni 
az elmulasztott  napokat,  hajráznak és 
hajráztatnak,  próbálják  magyarázni  a 
lehetetlent.
A hátralévő  napjaikat  dúsítja  még,  az 
év  vége  hozadéka,  az  ünnepre  való 
készülés,  a  beszerzés,  ajándékvásár-
lás,  a  család  összefogása,  az  elmu-
lasztott  évi  jó  cselekedetek  pótlása, 
temető, idős szülő látogatása, támoga-
tása, feleség-férj főztjének-munkájának 
dicsérése,  bók,  kis  kedvesség  a 
kolléganőnek, figyelmesség a barátnak 
… és ki tudja mi minden még.
Valami  közös  varázsa  van  az  óév 
utolsó  napjainak,  termelő  üzemek 
feszített  ütemben dolgoznak,  kereske-
dők  nyújtott  műszakban  árulnak,  a 
vonatok  sűrűbben  járnak,  a  hivatalok 
lemaradásukat próbálják kozmetikázni, 
a rendőrök, tűzoltók javuló statisztikák, 
jelentések  összeállításával  foglalkoz-
nak.
Az év végétől – nem mentes a Kamara 
sem.  Hat  év  lemaradását  pótolta  az 
Országos Elnökség kilenc új szabályzat 
elkészítésével, rendet tett az Országos 
Kamara gazdálkodásában,  tervezhető-
vé  váltak  a  nemzetközi  kapcsolatok, 
rendezett  viszonyok látszanak alakulni 
a  MÉSZ-szel,  elhalt  az  ágyúszó  a 
Budapesti  és  az  Országos  Kamara 
között. 
Békés építőmunka lett a meghatározó. 
Köszönhető,  az  Országos  Elnökség 
maga  választotta  munkastílusának  és 
az Elnök integráló képességének. Egy 
év alatt a kamara életében a szakma-
gyakorlás  feltételeinek  megteremtésé-
ben több történt, mint megalakulásunk 
óta. A november végi küldöttértekezlet 
jólesően  nyugtázza  az  elvégzett 
munkát, és további feladatul szabta az 
EU  csatlakozásból  eredő  kamarai 
feladatokra való felkészülés elindítását, 
a nyugodt átmenet biztosítása érdeké-
ben.
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 
Elnöksége  és  titkársága  is  tette  a 
dolgát, csúcsrajáratás nélkül

egyenletesen dolgozott. A meghirdetett 
programjaink  látogatottsága  az  előző 
évek átlagát mutatta. Ettől eltérő volt a 
"Terveztük 2001-ben" c. Katona József 
Könyvtárban  az  Építészeti  Világnap 
alkalmából  megrendezett  kiállítás.  A 
látogatók  száma,  a  visszajelzések 
igazolták,  hogy  szükség  van  az  ilyen 
típusú kiállításokra. A rendezvénynek jó 
visszhangja  volt  a  helyi  sajtóban, 
rádióban,  ezért  úgy  gondolom, 
folytatnunk kell kialakított keretek között 
a kamara szervezésében – szponzorok 
támogatásával. 
Az  év  vége  a  visszatekintésen  túl 
lehetőséget  ad  a szakma helyzetének 
megítélésére  is.  Bács-Kiskunban  úgy 
értékelem,  nincs  okunk  panaszra.  A 
megbízói  igény  folyamatos,  kamarai 
tagságunk  képes  az  elvárásoknak 
eleget tenni. Jóllehet ez nem azt jelenti, 
hogy a megyén belül nincsenek kisebb 
feszültség  gócok  -  munka-ellátottsági 
gondok. 
A  Kamara  felé  jövő  önkormányzati 
jelzések tagságunk fegyelmét, törvény-
tisztelő magatartását dicsérik. Elmond-
hatjuk kollégális a kapcsolat az I. fokú 
építési  hatóságokkal,  közös munkát  a 
probléma  megoldás,  a  segítőkészség 
jellemzi. 

Kedves Kollégáim!
Az  év  végi  szösszenet  nem  nyújt 
lehetőséget, de célja sem a teljes körű 
visszatekintésnek.  Csak  arra  töreked-
tem,  hogy  éreztessem  az  Óév  utolsó 
napjainak  hangulatát,  és  azt  a 
mindannyiunkban ott lévő érzést, ez az 
év  így,  vagy  úgy,  milyen  gyorsan 
elröpült.  A  mérleget  mindenki  maga 
vonja  meg,  elégedetlenségét,  vagy 
elégedettségét a saját mércéje szerint 
szabja. 
Én  azt  kívánom,  hogy  az  értékelés 
kedvező, lelki békét teremtő, és további 
erőt adó legyen.
Ebben a reményben kívánok magunk-
nak  Boldog  Karácsonyt,  egészséges, 
alkotói sikerekben gazdag Új Évet.

Borbély Lajos

KÖSZÖNTŐ:

Tisztelt Kollegák!
Kedves Ünnepeltek!
Elnökségünk nevében engedjétek meg, 
hogy az év végét kihasználva köszönt-
selek benneteket 2002. évben betöltött 
60. és 70. életévetek alkalmából.
A  jeles  korfordulót  kísérje  további 
nyugodt  alkotó  derű,  jó  egészség, 
családotok  szeretete  és  a  kollegák, 
barátok, a mérnök társadalom munkáját 
értékelni tudók megbecsülése.

az Elnökség nevében
őszinte tisztelettel

Borbély Lajos elnök

Ünnepeltjeink:
(60. év)
Dr. Bajzik László
Bötkösné Molnár Erzsébet
Gáspár Imre Elemér
Dr. Majer Antalné Bozsó Irén
Sikari Kovács Béla
Szanyi Miklós
(70. év)
Király József
Krizsik László

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

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

Küldöttközgyűlés: 2002. 11. 29.
Az Országos Építészkamara elnöksége 
2002.  november  29-re  évi  küldött-
közgyűlést  hívott  össze.  Az  esemény 
helyszíne  a  Budapesti  Műszaki 
Egyetem díszterme volt.
A  küldöttközgyűlésen  kb.  270  küldött 
jelent  meg.  Megyei  kamaránkat 
képviselő  megjenet  küldöttek:  Borbély 
Lajos,  Boros  Pál,  Dóka  József,  Éber  
András,  Farkas  Gábor,  Gáspár  Imre 
Elemér,  Markolt  László,  Öveges 
László,  Vas  Tibor,  Vásárhelyi  Dániel  
Részvételünk tehát 100 %-os volt.
Kiadott napirend:
1. A MÉK elnökének évközi beszámo-

lója.
2. A  Felügyelő  Bizottság  elnökének 

évközi beszámolója.
3. Alapszabály módosítás előterjeszté-

se, szavazás
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4. Díjszámítási szabályzatok előterjesz-
tése, szavazás
– Építészeti alkotások és szolgáltatá-

sok díjszámítási szabályzata
– Belsőépítészeti szerzői alkotások 

díjszámítás szabályzata
– Táj- és kertépítészeti szolgáltatá-

sok és díjszámítás szabályzat
– Terület- és településtervezési szol-

gáltatások honorárium számítási 
szabályzata

5. Névjegyzéki szabályzat előterjeszté-
se, szavazás

6. Pénzügyi  szabályzat  előterjesztése, 
szavazás

7. Etikai-Fegyelmi  szabályzat  módosí-
tás előterjesztése, szavazás

8. Magyar Építész Kamara kht. alapítá-
sának előterjesztése, szavazás

9. 2003. évi kamarai tagdíj meghatáro-
zásának előterjesztése, szavazás

10. Zárszó
A napirendi  pontok  előtt  a  jelenlévők 
vetített  képes  előadást  láthattak  a 
2002.  évi  Velencei  Építészeti  Bienná-
léról,  melyet  Sulyok  Miklós  a  kiállítás 
kurátora tartott.
A küldöttek az egyes napirendi pontok 
megtárgyalása-megvitatása  után  azo-
kat  (a  8.  pont  kivételével)  sorra 
egyetértőleg jóváhagyták, elfogadták. A 
8. napirendi pontban szereplő kht. -ről 
való döntést elnapolták.
(A  kiadott  küldöttgyűlési  szöveges 
anyag  a  megyei  küldötteknél  teljes 
terjedelemben megtekinthető.)

Vasti

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

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

Elnökségi ülés: 2002. 09. 19.
Az  Elnökség  2002.  szeptember  19-i 
ülésén az alábbi kérdésekről tárgyalt. 
• A Bács-Kiskun  Megyei  Közgyűlés 

Elnöke  a  Duna  folyón  levonult 
árvíz  okozott  kárfelmérési  és kár-
enyhítési  feladatok  megszervezé-
se  és  irányítása  céljából  megyei 
helyreállítási  és  újjáépítési  bizott-
ságot hozott létre, melynek tagja a 
Megyei  Építész  Kamara  képvise-
lője  is.  Az  Elnökség  a  kamaránk 
képviseletével  Vásárhelyi  Dániel 
alelnök urat bízta meg. 

• Kulcsár  Attila  úr,  a  Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Megyei  Építész 
Kamara elnöke kérte, hogy október 
11-12-én  kb.  19  fős  kamarai 
építész csoportjuknak szervezzünk 
programot. Az Elnökség a program 
megszervezésével  Vásárhelyi 
Dánielt bízta meg. 

• Az  Elnökség  elhatározta,  hogy  a 
tagság részére megküldi  az Alsó-
Dunavölgyi  Környezet  Felügyelő-
ség összeállítását TERVEZÉS ÉS 
LÉTESÍTÉS ESETÉN BETARTAN-
DÓ  ÁLTALÁNOS  KÖRNYEZET-
VÉDELMI KÖVETELMÉNYEK -ről.

• Vas Tibor tájékoztatta az Elnöksé-
get  az  Építészeti  Világnap  alkal-
mából  megnyíló kiállítás és fórum 
szervezésének állásáról. 

• Az Elnökség Tagfelvételi Bizottság 
javaslata alapján tagsági  ügyekről 
döntött.

Az  Elnökség   tagsági  ügyekkel 
kapcsolatos határozatai:

• Könyves  Mihály  okl.  építész-
mérnököt É2 jogosultsággal  tagjai 
sorába  felvette.  Tagsági  száma: 
03-0311

• Nitschmann Corinna Ágnes  okl. 
építészmérnököt É2 jogosultsággal 
tagjai  sorába  felvette.  Tagsági 
száma: 03-0309

• Tóth  László  okl.  üzemmérnököt 
É3  jogosultsággal  tagjai  sorába 
felvette. Tagsági száma: 03-0306

• Sasné Demeter Teresa Johanna 
okl.  építészmérnököt  É2  jogosult-
sággal  tagjai  sorába  felvette. 
Tagsági száma: 03-0308

• Sándorfi  Róbert  építészmérnök, 
mérnök  tanárt  É3  jogosultsággal 
tagjai  sorába  felvette.  Tagsági 
száma: 03-0310

• Rubus  Anikó  okl.  magasépítési 
üzemmérnök,  műszaki  tanárt  É3 
jogosultsággal  tagjai  sorába  fel-
vette. Tagsági száma: 03-0307

Csizmás Ferenc

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

Elnökségi ülés: 2002. 11. 21.
Az  Elnökség  2002.  november  21-i 
ülésén az alábbi kérdésekről tárgyalt:
• Az Elnökség elfogadásra alkalmas-

nak találja a MÉK 2002. november 
29-i  Küldöttgyűlésén  megtárgya-
lásra  kerülő  szabályzatok  terve-
zetét: 
MÉK Alapszabály módosítása
MÉK  Pénzügyi  és  Gazdálkodási 
Szabályzat
MÉK  Etikai-  Fegyelmi  Szabályzat 
módosítása
MÉK Díjszámítási Szabályzatok
MÉK Névjegyzéki Szabályzatok

Az  Elnökség  elismerését  kívánja 
kifejezni az Országos Elnökségnek 
a szabályzatok létrehozásáért vég-
zett munkájáért. 

• Az  Elnökség  ez  évtől  kezdődően 
az  Építész  Lap  utolsó  számában 
köszönti a folyó évben 60-ik, illetve 
70-ik életévüket betöltő kollegákat, 
és  évzáró  elnökségi  ülésére 
meghívja. 

• A Megyei  Mérnöki  Kamara  irodát 
vásárol. Az Elnökség felhatalmazta 
az  Elnököt,  hogy  tárgyaljon  a 
Megyei  Mérnöki  Kamarával,  az 
esetleges közös iroda vásárlásról, 
illetve működtetésről. 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei 
Építész Kamara küldöttsége 2002. 
október  11-12-én  látogatást  tett 
megyénkben.  Kulcsár  Attila  elnök 
úr köszönetét fejezte ki Vásárhelyi 
Dániel  elnök úrnak szervezéséért, 
idegenvezetéséért  és  Farkas 
Gábor DLA építész úrnak műterem 
látogatásért. 

Az  Elnökség  tagsági  ügyekkel 
kapcsolatos határozatai:

• Selb  Edina okl.  építész-terve-
zőművészt É2 jogosultsággal tagjai 
sorába felvette. Tagsági szám: É2 
03-0312. 

• Kapantzián  Ákos építészmérnö-
köt É3 jogosultsággal tagjai sorába 
felvette.  Tagsági  szám:  É3-03-
0313.

• Palkovits Gábor  építészmérnököt 
É3  jogosultsággal  tagjai  sorába 
felvette.  Tagsági  szám:  03-03-
0314.

• Briglovics  Tibor okl.  magasépítő 
üzemmérnök  tagsági  viszonyát 
2003.  január  1.  hatállyal 
helyreállítja.

Csizmás Ferenc

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

§ § §
-----------------------------------------------------------
A  Belügyminisztérium  Építésügyi 
Hivatala elkészíttette és megküldte a 

TERVEZÉSI SEGÉDLET AZ 
AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT 

KÖRNYEZET MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
című kiadványt. A segédlet célja, hogy 
a  jogszabályi  előírásokon  túlmenően 
részletes  információkkal,  adatokkal 
segítse  az  épített  környezet 
megvalósításában  résztvevőket,  az 
akadályok  nélküli  épített  környezet 
létrehozásában.
A BM Építésügyi  Hivatala  megbízásá-
ból  felmérjük,  hogy  a  tagság részéről 
milyen  igény  van  a  kiadványra,  ezért 
kérem,  hogy  akinek  szüksége  van  a 
segédletre, 2003. január 15-ig a Megyei 
Kamara  Titkárságára  telefonon,  vagy 
írásban  jelentse  be.  Az  igényfelmérés 
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birtokában születik döntés arról, hogy a 
kiadványt  ingyenesen,  vagy  térítés 
ellenében bocsátják az érintett szakem-
berek részére. 
A kiadvány  tervezését,  szerkesztését, 
nyomdai  előkészítését  végző  Épített 
Környezetért  Alapítvány  honlapjáról 
(www.labor5.hu)  pdf  formátumban 
letölthető a szerzők két  másik írása a 
témáról:  az  Akadálymentes  Építészet 
és az Akadálymentesítés és Adaptáció, 
valamint további kiadványok is.

Csizmás Ferenc

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

Felhívás
-----------------------------------------------------------

REGISZTRÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA!
A kamarai tagok többségénél a tervezői 
névjegyzéki  bejegyzés  érvényessége 
2002.  december  31-én  lejár.  Erről  az 
érdekelteket  levélben  és  az  Építész 
Lap előző számában is értesítettük. 
Eddig az érintettek közül számosan 
nem kérték a bejegyzés megújítását.
Ezért  kérem,  hogy  regisztrációját 
ellenőrizze,  és  hiánya  esetén  a 
névjegyzéki bejegyzés megújításáról 
gondoskodjon !
A  2003.  évi  Hivatalos  Tervezői  és 
Szakértői  Névjegyzékben  kizárólag  a 
2003.  január  15-ig  megújított,  illetve 
2002. év után is érvényes bejegyzéssel 
rendelkező tagjainkat jelentetjük meg. 

Csizmás Ferenc

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

Hírek - Események
-----------------------------------------------------------
A
MAGYAR ÉPÍTÉSZEK  SZÖVETSÉGE 
2002.  október  9-én  tartotta  meg éves 
Közgyűlését.
A  Közgyűlés  ünnepi  jelleggel  került 
megrendezésre  a  Nemzeti  Múzeum 
dísztermében ahol Lechner Ödön és 23 
társa 100 évvel ezelőtt  megalapította a 
Magyar  Építőművészek  Szövetségét. 
Ünneplésre  és  megemlékezésre  okot 
adott  az  is,  hogy  a  szövetséget  50 
évvel  ezelőtt  alapították  újjá  a  II. 
világháború utáni szünetelést követően.
A  közgyűlésen  Weiler  Árpád  MÉSZ 
elnök  emlékezett  meg  az  elődökről, 
majd  az  újjáalapítók  jelen  lévő  tagjait 
köszöntötte.
A  köszöntések  után  Makovecz  Imre 
Kossuth-díjas  építész  mondott 
beszédet  „Tiszteletadás  a  MÉSZ  100 
évének” címmel.
Az  ünnepi  program  után  Dr.  Keserű 
Katalin  művészettörténész  tartott  elő-
adást Lechner Ödön munkásságáról.

A  szünet  utáni  hivatalos  program  az 
elnöki  beszámolóval  folytatódott,  majd 
a Közgyűlés egyhangúlag megszavazta 
a szövetség nevének megváltozását. 
Az  u.n.  „kvázi”  kamara  megalakulása 
idején  a  Szövetség  elnevezése  meg-
változott, majd a szétválás után Magyar 
Építészek  Szövetsége  elnevezéssel 
működött tovább.
Az alapító elődökre való emlékezés és 
az  irántuk  érzett  tisztelet  sugallta  azt, 
hogy ismét az eredeti névvel, MAGYAR 
ÉPÍTŐMŰVÉSZEK  SZÖVETSÉGE 
elnevezéssel  működjék  az  építészet 
ügyéért  tenni  akaró  építészek 
szervezete, szövetsége.
A  közgyűlés  befejezése  után  a 
résztvevők  átvonultak  a  Szövetség 
Ötpacsirta  utcai  székházába,  ahol  az 
udvarban Weiler Árpáddal lelepleztük a 
Lechner  Ödön  portréját  ábrázoló 
emléktáblát.

Farkas Gábor D.L.A.
MÉSZ alelnök

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

ÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁS
az Építészeti Világnap alkalmából

Október  első  hetében  rendeztük  meg 
az Építészeti Világnap -hoz kapcsolódó 
kiállításunkat  Kecskeméten,  a  Megyei 
Könyvtár  nagytermében. Mivel  a 
kiállítással  kapcsolatos  korábbi 
felhívásra  (lásd  Építész  Lap  2002/2.) 
nem jelentkezett senki. Így az Elnökség 
javaslatának megfelelően, a kiállításon 
bemutattuk  a  szakmát  reprezentáló 
múlt  évi  jelentősebb  terveket, 
alkotásokat: Így a Kecskeméti Főiskola 
díjnyertes  pályaművét;  továbbá felkér-
tünk több irodát (7. Dimenzió, Építész-
műhely  Kft,  Épterv,  Farkas  &  Guha, 
Fazekas Építész Iroda), hogy vegyenek 

részt a kiállításon, természetesen nem 
kizárva a még jelentkezőket sem.

A  kiállítás  otóber  1-én  (kedden)  fél 
ötkor  nyílt  meg  Dr.  Csatári  Bálint 
gondolataival.

Remélem,  hogy  az  elkövetkezendő 
években  is  lesz  ennyi  energia  a 
kollégákban és a támogatókban, és az 
idei  esemény  kezdete  az  Építészeti 
Világnap  alkalmából  rendezett 
kiállításokból.

Vasti
-----------------------------------------------------------

Pályázatok
-----------------------------------------------------------
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"TERCA TÉGLABURKOLATOK" 
pályázat

A  Wienerberger  Téglaipari  Rt.  2001 
szeptemberében "TERCA TÉGLABUR-
KOLATOK" címmel pályázatot hirdetett, 
amelyre  a  kiíró  által  gyártott,  illetve 
forgalmazott  homlokzati  burkoló-  és 
klinkertéglákkal készült épületek enge-
délyezési  terveivel,  és  az  épületek 
fotóival  lehet  pályázni.  A  pályázat 
harmadik  ütemére 2003.  szeptember 
18-ig várják a pályázati anyagokat két 
kategóriában: 
I. min. 80 m2 homlokzaton burkolt 

családi ház 
II. több  mint  kétlakásos  lakóház, 

illetve iroda vagy középület 
Bíráló bizottság tagjai:
Dévényi Sándor, Pammer Stella, Bojár 
Iván András, Csanády Pál, László Tibor
Pályázati díjak:

• Hosszú  hétvége  (4  nap  ezen 
belül  3 éjszaka) Hollandiában 2 
fõ  részére.  Teljes  ellátás 
biztosított,  utazás  repülõvel,  a 
Vista  Utazási  Központ 
szervezésében. 

• Hewlett Packard vl 800 tervezõi 
gép 21'' monitorral. 

• Hewlett Packard deskjet 1220 c 
nyomtató. 

Minden nyertes 
• Egy évre szóló elõfizetést kap az 

Alaprajz címõ folyóiratra 
A pályázatról felvilágosítás és nyilatko-
zat  kérhetõ  az  1/464-7040  telefon-
számon Minkó Marianntól.  A pályázati 
kiírás, valamint a nyilatkozat letölt-hetõ 
formában  a  www.wienerberger.hu 
oldalon is megtalálható !
-----------------------------------------------------------

Építészeti pályázat Dublin 
dokknegyedbeli rakpartjának 

fejlesztésére, a Landmark Tower és a 
U2 stúdiójának épületére

Nyílt, nemzetközi pályázat 
Beadási határidõ: 2003. február 28
Regisztrációs díj: 100 EUR
Díjazás: 12.000 EUR, illetve megbízás
A  nemzetközi  pályázat  célja  Dublin 
dokknegyedének  világszínvonalú  vá-
rosrésszé való  átalakítása. A terület  a 
lakosoknak magas színvonalú munka-
helyet,  lakóhelyet,  oktatási,  és  egyéb 
kényelmi funkciót biztosít majd.
A  területfejlesztés  része  ezenkívül  a 
folyómenti  ún.  Liffey  Campshires 
helyreállítása és átalakítása közösségi 
használatra.
A  dokknegyed  átalakításánál  olyan 
magas  színvonalú  terveket  várnak, 
amelyek a víz jelenlétére építenek és a 

városi  környezetet  is  ennek 
figyelembevételével  alakítják  ki.  A 
dokknegyedben  felépítendõ  új  épület 
egy  karcsú  magas  pontház,  amely 
legfeljebb  négyszintes  emelvényrõl 
indul.  Az  épületnél  meghatározott  a 
kiírásban  szereplõ  szélesség-
magasság  arány.  Az  elsõ  két  szinten 
éttermet  és  bárt,  míg  a  további 
szinteken  irodákat  kell  elhelyezni, 
illetve irodákat és lakásokat vegyesen. 
Lakóegységek esetén ügyelni kell azok 
méret-  és  típusbeli  variálására, 
elsõsorban a fiatalok és a fiatal párok, 
valamint  nyugdíjasként  a  központba 
költözni kívánók életmódját tartva szem 
elõtt.  A felsõ  két  szint  a  U2 együttes 
hangstúdiójának  befogadására  is 
alkalmas kell legyen.
A  különleges  helyszín  átalakítására 
olyan  pályaműveket  várnak,  amelyek 
jellegzetes  építészeti  megoldásaikkal 
karaktert adnak a pályázati  területnek, 
és világítótoronyként felhívják a figyel-
met  magára  Dublinra  és  a  dokkne-
gyedre  is.  A pályázat  egyfordulós,  az 
elbíráló  zsűri  a  Royal  Institute  of 
Architects  of  Ireland  (Ír  Építészek 
Királyi  Intézete)  delegáltjából,  a  U2 
együttes  egy  tagjából,  Dublin  fõépí-
tészébõl,  a  pályázat  kiíróinak  két 
képviselõjébõl,  valamint  a  pályázati 
igazgató által felkért két tagból áll majd.
A pályaműveket 2db felkasírozott A1-es 
lapon  kell  beküldeni,  egyiken  a  terv-
rajzokkal,  a  másikon  a  perspektivikus 
ábrázolásokkal. Mellékelni kell továbbá 
1  db  A4-es  lapon  egy  rövid  leírást, 
azonban  ez  semmilyen  rajzot  nem 
tartalmazhat.  A leíráshoz  csatolni  kell 
100 EUR-t, vagy az arról szóló csekket. 
A pályázati  anyagon  név  nem  szere-
pelhet,  a  szerzõk  nevét  és  adatait  a 
külön borítékban a letölthetõ pályázati 
adatlapon kell ismertetni.
Beadás: 2003. február 28
A pályázók 2003. január 17.-ig levélben 
vagy  faxon  további  információt  kér-
hetnek  a  pályázati  titkárságon.  A 
kérdéseket  2003.  január  31.-ig  a 
www.dublindocklands.ie  weboldalon  is 
közzéteszik.
-----------------------------------------------------------

Corvin-Szigony 
környezetalakítási nyilvános 

tervezési ötletpályázat
A  tervezési  ötletpályázat  tárgya  a 
Corvin  –  Szigony  Projekt  területére  a 
közösségi  céloknak  megfelelõ  építé-
szeti  karakter  megkeresése,  elsõsor-
ban  az  újonnan  kialakításra  kerülõ 
közterület  térbeli  struktúráinak  meg-
tervezése  és  a  már  meglévõ,  de 
megújuló  városi  környezet  kialakí-
tásának elõsegítése. 

A  Józsefvárosi  Önkormányzat  által 
elfogadott  kerületi  szabályozási  terv 
biztosítja  a  terület  emberséges, barát-
ságos,  jövõbeni  szerepének megfelelõ 
kialakításának kereteit. A pályázat célja 
a  meglévõ  környezetet  átértékelõ 
szabályozási  terv  érzékeny  építészeti 
gondolatokkal történõ kifejtése. A Kiírók 
a pályázat díjazott tervei alapján kíván-
nak a Projekt megvalósításában részt-
vevõknek építészeti iránymutatást adni. 
A  tervpályázati  kiírást  30.000,-  Ft 
összegért, a Rév8 Rt. (1083 Budapest, 
Práter  utca  22.  Tel:  210-98-50) 
2002.11.07-tõl munkaidõben árusítja. 
Beadási határidõ: 2003. február 10.

Az Építész Fórum alapján 
összeállította: Vasti

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

Szakkönyv
-----------------------------------------------------------

Hazai építészeti kalauzokat ajánlanánk, 
Az első 2001-ben jelent meg, a Vertigo 
gondozásában ("Oktogon Könyvek  1") 
A  másik  kettő  egymás  kiegészítői: 
1997-es  kiadással  a  budapesti 
építészeti kalauz. és folytatása a vidéki 
építészeti  kalauz,  mely  napjainban 
jelent meg. Mindkettőt a 6 Bt jelentette 
meg.
Tartalmas,  átfogó  munkák,  jól  átte-
kinthetőek.  Minden  kolléga  könyves-
polcán hasznosak.

Klein Rudolf - Lampel Éva - 
Lampel Miklós

Kortárs magyar építészeti kalauz
"A  kortárs  magyar  építészeti  kalauz 
magyarország  jelenkori  építészetének 
keresztmetszetét adja mintegy kétszáz 
alkotás  fényképével,  rajzával  és 
leírásával.  Az objektumok felkeresését 
térképek segítik. A kötet célja, hogy a 
szakembereknek,  külföldi  kultúr-
túristáknak és a magyar közönségnek 
válogatást nyújtson az ország területén 
1989 és  2000 között  épült  jellegzetes 
épületekből.  A  kiválasztás  nemcsak 
pozitív  állásfoglalást  tükröz,  hanem  a 
kötet  szerzőinek szubjektív  nézeteit  is 
tartalmazza,  valamint  kapcsolatban  áll 
az  OKTOGON  architecture  &  design 
folyóirat szemléletével, törekvéseivel. A 
szerzőket  –  Lampel  Évát  és  Lampel 
Miklóst  –,  lévén  Stockholmban  élő 
magyar építészek, nem befolyásolták a 
hazai  szakmai  köröket  gyakran  fel-
kavaró viták és kritikai állásfoglalások.
A tartalmas bevezető tanulmány szer-
zője  Klein  Rudolf  építészettörténész 
pedig kritikus szemmel ismerteti a má-
sodik  világháború  utáni  időszak  hazai 
építészetét,  beillesztve  azt  a  nemzet-
közi kontextusba.
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Az objektumok ismertetése után index 
található, amely valamennyi a kötetben 
említett tervező nevét és adott esetben 
további műveit is tartalmazza."
-----------------------------------------------------------

ÉPÍTÉSZETI KALAUZ
Budapest építészete a 

századfordulótól napjainkig
A könyv  a  századfordulótól  napjainkig 
Budapest  283  legjelentősebb  épületét 
ismerteti.  A  pontos  címen  túl 
térképmellékletek segítik megtalálni az 
egyes házakat. E kalauz nagy segítség 
mindazoknak,  akik  fővárosunk  20. 
századi építészete iránt érdeklődnek.
-----------------------------------------------------------

VIDÉKI ÉPÍTÉSZETI KALAUZ
"A  fõváros  huszadik  századi  építé-
szetét  bemutató  kiadvány  1997-ben 
jelent meg Budapest – Építészeti kala-
uz  címmel,  ennek  folytatása  a  most 
elkészült vidéki kötet. A könyv témája a 
huszadik  századi  építészet,  kezdõ 
idõpont – több okból – mégis 1887. A 
millennium  körüli  évek  szimbolikusan 
és  gyakorlatilag  is  korszakhatárnak 
tekinthetõk. 1900 elõtt világszerte meg-
jelentek  azok  az  újító  tendenciák, 
melyek a 20. század építészetét alap-
vetõen  jellemzik.  A  századvégi  sze-
cessziós épületek nélkül csonka lenne 
a huszadik század építészettörténete.
A századforduló  és  a  két  világháború 
közötti  korszak  kutatásainak  eredmé-
nyei  immár  lehetõvé  teszik,  hogy  a 
fõművek  mellett  kevésbé  ismert  alko-
tásokat  is  felsorakozzanak,  érzékel-
tetve az építészeti felfogások sokszínű-
ségét.  Ma  már  az  1945-1980  közötti 
évek építészetébõl is elég nagy bizton-
sággal ki lehet választani az értékese-
ket.  A  kortárs  építészetrõl  pedig  oly 
módon  próbáltak  kiegyensúlyozott  ké-
pet adni a szerkesztôk, hogy az összes 
lényeges irányzatból a legkülönbözõbb 
felfogást  képviselõ  épületek  közül 
válogattak.
A  könyvet  záró  idõpont  nehezebben 
határozható meg, ugyanis listára vettek 
olyan épületeket, melyek a kézirat lezá-
rásakor  (2002.  július)  még  nem 
készültek el,  de már 2000 elõtt  elkez-
dõdött  az  építésük.  Záróévnek  mégis 
2000  mondható.  A  kötet  végén  a 
mutatókban további  251 épület  adatát 
közlik (úgy mint: az épület neve, funkci-
ója,  címe,  építésze,  megépülésének 
éve), melyek a könyvben ugyan képpel 
és szöveges ismertetéssel nem szere-
pelnek,  azonban  megtekintésre  érde-
mesek.  Az  épületek  mellé  (telepü-
lésnevük  szerint)  folyamatosan  végig-
futó  számozást  rendeltek:  280-ig  a 
képpel és szöveggel ismertetett épüle-

teket,  281-531-ig  a  további  épületeket 
azonosították. 
Az épületek leírásai 
Minden épület ismertetése elõtt a cím-
ben az épület funkciója, neve, építésze 
és  megépülésének  éve  olvasható.  A 
megépülés  éveként  többnyire  a 
használatbavétel idõpontját adták meg. 
Legtöbb  esetben  a  tervezés  az  ezt 
megelõzõ  idõszakra  esett,  illetve  az 
ismertetés kitér rá, ha a terv elkészülte 
és  a  megépülés  között  hosszabb  idõ 
telt  el,  és  ez  valamilyen  szempontból 
érdekes.  Az  építész  nevénél  a  szak-
irodalom  szerinti  építész(ek)  nevét 
tüntetik  föl,  helyhiány  miatt  nem  volt 
mód  a  társtervezõk,  szakági  tervezõk 
teljes közlésére. A belsõépítészek neve 
fõcímben  többnyire  csak  ott  szerepel, 
ahol  az  épület  jelentõs  társtervezõi, 
vagy  az  ismertetés  külön  is  kitér 
szerepükre a mű egészén belül. 
Az  ismertetés  végén  az  épület  címe 
található:  település,  utca,  házszám és 
zárójelben  a  megye.  Egyes  épületek 
fényképénél az „archív” felirat arra utal, 
hogy  az  épület  jelenleg annyira  rossz 
állapotban  van,  vagy  átépített,  hogy 
régebbi  fotóját tartottuk közlésre érde-
mesnek. Néhány esetben az archív kép 
mellé  a  mostani  állapot  fotója  is 
bekerült, ami lehetõséget ad az össze-
hasonlításra."
Az Építész Fórum és a kötetek alapján 

összeállította: Vasti
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Kitekintés  Joulupukki
-----------------------------------------------------------

VAGYIS A MIKULÁS

A Télapó,  vagyis  a  jól  ismert  jó  öreg 
Mikulás,  akit  mindenki  tömzsi,  fehér 
szakállas  emberkének  ismer,  piros, 
prémszegélyes  ruhát  visel,  szánon 
utazik és az Északi Sark közelében él. 
Ezzel  az  életstílussal  a  Télapó  sokak 
számára  esetleg  finnek  tűnhet. 
Azonban  a  "történelmi"  Mikulás  –  a 
valódi  ember  a  mitosz  mögött  –  nem 
rénszarvas  szánjáról  lenne  ismert,  és 
bizonyára  megfőne  egy  mai  tipikus 
télapó  bundában,  mert  melegebb 
éghajlaton,  pontosabban a mai Török-
ország területén élt! 
A  "valódi"  Télapó  története  a  követ-
kező:  évszázadokkal  ezelőtt  élt  egy 
szegény  parasztember.  Három  leányt 
nevelt fel, de nem volt elég pénze, hogy 
kiházasitsa  őket.  Annak  érdekében, 
hogy legalább két leánynak legyen elég 
hozománya,  a  paraszt-ember  elhatá-
rozta, hogy a legfiatalabb leányt eladja 
rabszolgának.  Egy szomorú napon az 
elkeseredett ember bejelentette elhatá-

rozását:  az  elkövetkező  reggelen  a 
legkisebb  leánynak  mennie  kell.  A 
szörnyű  hír  eljutott  a  bizonyos 
Miklóshoz  is  (aki  talán  kéményseprő 
volt,  talán  nem).  Miklós  besurrant  a 
házba, amíg azok aludtak és bűvösen 
megtöltött  egy zoknit arany pénzzel. A 
legfiatalabb  leány  így  meg-menekült. 
Mindhárom  leány  boldog  házasságot 
kötött és az egész család boldogan élt, 
míg ...
Azóta a Mikulás szorgalmasan töltögeti 
a zoknikat (csizmákat, cipőket) ajándé-
kokkal minden eljövendő Karácsonykor. 
Markus Bácsi  – aki  Finnországban az 
1930-as évek óta híres rádióriporter  – 
megalapozta  a  finn  legendát,  vagyis, 
hogy  az  ajándék  osztogató  Télapó  a 
Korvatunturi  hegyekben,  pontosan  az 
orosz  határnál  él.  Réges-rég,  még  a 
pogány  időkben,  a  finnek  hittek  egy 
gonosz  kecskebak  szellemében,  aki 
adományokat  követelt  az  év  legrövi-
debb napján. A két történet – a szent és 
a gonosz kecske – végül egybe-olvadt. 
Ez lehet az oka annak, hogy a Télapó 
finn neve  Joulupukki, aminek jelentése 
valami ilyesmi: karácsonyi bak kecske.
Mára a Mikulás is nagy üzlet lett. Sok 
nemzet  tűzte  ki  célul,  hogy  a  bőkezű 
Télapó  hazája  legyen.  De  Finnország 
tűnik  a  legerősebb  versenyzőnek 
abban,  hogy  valódi  otthona  legyen  a 
vidám  tömzsi  bácsikának.  Csupán 
Rovaniemi-től  kissé  északra  –  ponto-
san  az  Északi  Sarkkörön  –  van  egy 
postahivatal (hivatalos nevén a Télapó 
Főpostája)  ahova  eddig  több  mint 
ötmillió  levél  érkezett  a  gyerekektől  a 
Télapónak, s melyet több tucat nyelven 
írtak.  Csak  1996-ban  majdnem  egy 
millió  volt  a  levelek  száma.  Az  év 
közepén  "mindössze"  napi  100  levél 
érkezett, míg az ünnepek közeledtével 
már  átlagosan  napi  3200.  A  legtöbb 
levelet  Angliában,  Lengyelországban, 
és  Japánban adták  fel,  de  Pakisztán-
ból, Brazíliából és Kenyából is küldtek 
kívánságlistákat a gyerekek. 
Ha  a  Télapó  valóban  finn,  akkor  kell 
lennie  Web  oldalának  –  és  van  is! 
mégpedig:  www.santaclaus.posti.fi/  Itt 
lehet  e-mailt  küldeni  a  Mikulásnak  és 
esetleg  válasz is  érkezhet.  (Figyelem: 
nem ingyenes!)

Aki látogatást tett a Télapónál.
Interjú Ujfalusi Tamással.
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Vasti: Úgy  tudom,  hogy  nyáron 
Finnországban  jártál,  és  sokfelé 
barangoltatok.
Ujfalusi  Tamás:  Valóban,  idén 
augusztusban voltunk arra.
V.: Mesélnél egy kicsit bővebben?
U.T.:  Szívesen. Bátyám Helsinki-ben a 
NOKIA  cégnél  programozóként 
dolgozik. Ő szervezte az utat. Tampere 
-ben  laktam,  autót  béreltünk  és  azzal 
jártuk  az  országot.  Felmentünk 
egészen  az  Északi  Sarkkörig. 
Csodálatos  ország!  Annak  ellenére, 
hogy  az  augusztusban  is  szokatlanul 
hideg,  nagyon  nagy  élmény  volt. 
Teljesen jól éreztem magam.

A könyvtár alaprajza Rovaniemiben.
Felmentünk  egészen  Rovaniemi -ig, 
ami  a  sarkkörön  fekvő  városka. 
Lappföld "kapuja".
(Rovaniemiben  van  Alvar  Aalto  híres 
könyvtárépülete.  A 20.  századi  építé-

szettel könyvekben általában szerepel,  
bizonyára  a  kollégák  közül  is  sokan 
ismerik. – szerk.)
Itt  egész  éjszaka  világos  volt,  nem 
ment le a nap.  Rovaniemi mellett lakik 
a Télapó, természetesen őt is megláto-
gattuk.
V.: Ezt ugye lehet részletesebben?
U.T.: Persze. Nos, Rovaniemi központ-
jától  pár  kilométerrel  északabbra 
húzódik  az  Északi  Sarkkör.  Itt 
alakítottákki  azt  a  "falucskát"  ahol  a 
Joulupukki –  ahogy  ők  nevezik  a 
Télapót  –  lakik.  Van  egy  főtér-szerű 
terület, ahol felfestett fehér vonal jelzi a 
sarkkör  vonalát.  (A  Föld 
forgástengelyének  bonyolult  mozgása 
– precesszió, nutáció – miatt az "igazi"  
sarkkör állandóan vándorol, tehát az itt  
felfestett vonal csak szimbólikus lehet,  
illetve földrajzi koordináta – szerk) A tér 
két  oldalán  üzletek,  elárusító  helyek, 
vendéglők  vannak,  míg  a  sarkkör 
vonalán a tér végén áll a Télapó háza. 
A  sarkkör  természetesen  átmegy  az 
épületen.  A téren  rengeteg  ajándékot 
lehet  venni,  de  az  árak,  –  hát  nem 
"diszkont".
V.: És a Télapó háza?
U.T.: Az  díjmentesen  látogatható,  be 
lehet  barangolni  az  épületet.  Ez  egy 
kétemeletes házikó, erkéllyel a tér felé. 
Természetesen mi is bejártuk. A Télapó 
egy pódium szerű helyen lévó székben 
ücsörgött  és  a  bentlévő  gyerekekkel 
beszélgetett. Előírásszerű, köldökig érő 
fehér  göndör  szakálla  volt.  Fehér 
prémmel  díszített  piros  kabátot  és 
sapkát  viselt,  ahogy  mi  is  ismerjük.  A 
csizmája  fehéres,  nyers  színű,  a 
nadrágja viszont világos szürke.
V.:Fényképeztél-e?
U.T.: Sajnos nem. Bent a házban nem 
lehetett.  Csak  a  krampuszok  fotóz-
hattak.
V.: Krampuszok?
U.T.: Igen.  Ezek  csinos  lányok,  akik 
nincsenek beöltözve.
V.:???
U.T.: (nevet)  Ruha természetesen volt 
rajtuk, de nem krampuszruha. Szóval a 
Télapó  a  gyerekeket  az  ölébe  vette, 
vagy azok mellé  állhattak,  és akkor a 
krampuszok  fotóztak  –  digitális 
fényképezőgéppel.  A  képeket  így 
azonnal meg lehetett nézni. Ha tetszett, 
akkor máris nyomtatták (persze ezt már 
borsos áron).
V.: Mit láttatok még a házban?

U.T.: Volt  egy  fotókiállítás,  ahol  híres 
embereket,  popsztárokat  (Spice  Girls 
stb) lehett látni a Télapó társaságában. 
Ez  egyfajta  vendégkönyvként 
funkcionált.
V.: És a ház körül?
U.T.: Van egy karám,  ahol  a  mágikus 
"repülő"  rénszarvasokat  csodálhatja  a 
látogató.  Szárnyuk  persze  nincs, 
legalább  is  nem  látható,  de  mindenki 
tudja,  hogy  a  megfelelő  alkalomkor 
ezek repítik a szánt. Erre sok időt nem 
vesztegettünk,  mert  a  bátyám  szerint 
rénszarvast  még  láthatunk  eleget  – 
láttunk is.
Van  ezen  kívül  a  téren  egy 
postahivatal,  kétfajta  postaládával.  Az 
egyik  normál,  mint  bárhol  máshol  a 
világon.  Bedobod  a  levelet,  és  amint 
lehet  kézbesítik.  A  másik  viszont 
speciális:  Bármikor  adod  fel  a  levelet 
vagy  képeslapot,  azt  karácsonykor 
kapja meg a címzett, a Télapó üdvözlő 
pecsétjével  ellátva.  Ha  pl. 
augusztusban jár arra valaki – mint én 
–,  küldhet  télapós  karácsonyi 
üdvözletet, ami a megfelelő időben lesz 
postázva,  "hiteles"  pecsétekkel 
feldekorálva.
V.: Gondolom nem hagytad ki?
U.T.: Persze, hogy nem.
V.: Mikor mész legközelebb?
U.T.: Amint  lehet.  Gyönyörű  ország, 
rendkívül  barátságos  emberekkel,  az 
egyik  legszebb  hely,  ahol  valaha 
jártam.  Csak  ajánlani  tudom 
mindenkinek.
V.: Köszönöm a beszélgetést.

összeállította: Vasti
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