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VASI ÉPÍTÉSZ

TAGDÍJREFORM SZÜKSÉGES
Áb rahám Ferenc
a Vas Megyei Építész Kamara elnöke

A Magyar Építész Kamara (MÉK) az
Alapszabály alapján a decemberi
küldöttértekezletet megelőzően a 2020-as
költségvetés összeállításához szükséges
2020. évi tagdíj, és az aktuális feladatok
egyeztetése érdekében összehívta a
Területi Elnökök Testületét. A szakmai
találkozóra október 2-án és 3-án
Nyíregyházán került sor a Sóstó Park
Hotelben. A vendéglátók köszöntése,
majd a megyei építészek elmúlt tíz év
munkáinak tablóiból rendezett kiállítás
méltatása után Hajnóczy Péter, a MÉK
elnöke megnyitotta az ülést.

Tájékoztatást kaptunk a minisztériumi kapcsolatokról, az Állami Számvevőszék vizsgálatáról,
a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének Szakmai egyeztetés
konferenciájáról, a jogosultsági változásokról, a
gazdasági helyzetről. Ezt követően megtekintettük a Pangea Hotelt, és előadást hallhattunk
a Nyíregyházi Állatparkról.
A vacsora előtt még kialakult egy nagy vita
a tagdíjról – másnap folytatódott. Az elmúlt
évek állami, pályázati formájú támogatásainak
elapadása várható. A kamarák gazdálkodása
ennek pótlására minimum 15-25 ezer forintos
tagdíjemelést igényel, különben több kamara
működése – elsősorban a kisebb taglétszámúaké – ellehetetlenül. Ez az előző évtizedben
meg nem történt, hiányzó tagdíjemelések
következménye. A területi kamarák és a MÉK
számításokat végeznek, december elején a
küldöttértekezlet előtt döntenek.
Este, vacsora előtt a Szatmári Pálinka Lovagrend tagjainak közreműködésével pálinkakóstoló volt. Másnap a tagdíjreform mottójával
Tutervai Mátyás MÉK alelnök, Győr megyei elnök a kamara stratégiáját, jövőképét elemezte,
elsősorban az oktatás jelenlegi helyzetének
tükrében. Ez érinti a jogosultsági feltételeket, A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei építészek munkáit bemutató tablók
gyakorlati időt, szervezeti rendet egyaránt.
Kérdezte, hogy ismerjük-e tagjainkat, tagjaink A mozgalmas értekezlet, s a nekünk hosszúnak hogy miért nem aktívabbak tagtársaink, miért
lehetőségeit, igényeit.
tűnő utazás után bennem felmerülő kérdés, nem zajlanak eszmecserék a Thököly utcában…?
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PANKOTAY MARIETTA KAPTA
A 2019. ÉVI RAUSCHER MIKSA-DÍJAT
Áb rahám Ferenc
a Vas Megyei Építész Kamara elnöke
A Vas Megyei Építész Kamara az ezévi építészet
világnapja alkalmából tagságunk számára
több szakmai programot biztosított, és biztosít a
következő hetekben.
Ennek a sorozatnak részeként került sor kamaránk nagytermében október 10-én a rendkívüli
ünnepi taggyűlésre. A regisztráció és az elnöki
köszöntő után Ábrahám Ferenc elnök az ünnep
jelentőségét, az építészek, az építészet felelősségét elemző beszámolóját hallgathatták meg
a jelenlévők. Az UIA, az Építészek Nemzetközi
Szövetsége idén a lakásépítés kérdését állítja az
ünnep fókuszába. Ez az a terület, ahol még a megyénkben élő tagtársaink részvétele sem meg- Pankotay Marietta és Ábrahám Ferenc
kerülhető a legkisebb településen sem. Ezért a
munkánk iránt érzett felelősségvállalás minden- A program zárásaként a kamaránk által szervezett, gánk rövid, vetítéssel színesített beszámolót. Az esenél fontosabb.
sikeres felvidéki útról tartott Mangliár László kollé- mény állófogadással, kötetlen beszélgetéssel zárult.
Az ünnepi taggyűlés keretében került sor a 2019.
évi Rauscher Miksa-díj átadására. Az elnökség
ezévben a rangos kitüntetést Pankotay Mariettának, kamaránk titkári teendőit 2003 és 2018 közötti időszakban ellátó építész munkatársunknak
ítélte. Az elismerés átadása után ezt az alkalmat
ragadtuk meg, hogy Mariettának a többéves,
áldozatkész és kitartó munkáját megköszönjük,
elbúcsúzzunk tőle.
Portschy Tamás szervezte az Építész Klubot

A kötetlen beszélgetésre mindig van igény

BIENNÁLÉ SZENTGOTTHÁRDON
G ombás Mónik a

Az építészet világnapja alkalmából szervezett
kamarai programsorozathoz kapcsolódóan a
2018. évi Vasi Építészeti Biennálé vándorkiállítása ezúttal a Szentgotthárdi Színház alulájában látható. A vasi építészek, belsőépítészek
és tájépítészek munkáit bemutató fotókiállítást
Kiss Gábor, Szentgotthárd főépítésze nyitotta
meg október 8-án.
Megyejáró tablósorozat
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FELVIDÉKI KIRÁNDULÁS
Tak ács And rás
a Vas Megyei Építész Kamara alelnöke

A csicsmányi bolgárok
faházaikra fehér mintákat
festettek.

Trencsén várához kb. 1 millió
lépcső vezet fel.

1. NAP

Bajmóc romantikus
kastélyában egy
mogorva és szótlan
felügyelő kísért minket.

Egy "félelmetes"
mérnöki szerkezet - a
bajmóci kilátó.

A garamszegi evangélikus
fatemplomot már csak
félhomályban láthattuk.
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Este Besztercebánya városnézéssel,
vacsora és sörözés.
szállás: Hotel Lux

E Z

T Ö R T É N T

Utazás a Magas-Tátra alatt.
A késmárki evangélikus
fatemplomban 1500 fő
számára van ülőhely.

2. NAP

A lőcsei fehér asszonyGéczy Júlianna
sgraffitós háza.

Templombelső a fa
szószékkel és az oltárral.

A lőcsei városháza háttérben a
Szent-Jakab templommal.
Itt készült a Fekete város című film is.

A templom főoltára Pál mester alkotása.

A híres szégyenketrec
kipróbálható.

Közép-Európa legnagyobbja Szepes vára.

A feljutás könnyebb
volt, mint a séta a várban.

Este Kassa városnézéssel,
vacsora és sörözés.
szállás: Hotel Congress
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A kassai Szent Erzsébet székesegyház
Rákóczi fejedelem végső nyughelye.

A gótikus székesegyház boltozata.

A Dobsinai jégbarlanghoz csak a
medvék és mókusok
tudnak könnyen feljutni, de
azért nekünk is sikerült.

Márai szobor Kassán
korán reggel.

Kassai tömbbelső - üzletház.

3. NAP
Szecessziós stílusú
Andrássy mauzóleum
Krasznahorkaváralján.

Az Andrássyak tulajdona volt ez a vadászkastély Betléren.
Itt játszódott az 1890 című krimisorozat is.

Újjáépül Krasznahorka
büszke vára.
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Este Rozsnyó városnézéssel,
vacsora és sörözés.
szállás: Hotel Kras

E Z
Alsósztregova - Madách kastély
Ahol az Ember tragédiája született.

Kékkő vára fél évezreden keresztül
a Balassiak ősi fészke volt.

Kiállítási kép - Az ember tragédiája.

A komáromi városháza
előtérben a Klapka szoborral.

4. NAP

Szentháromság szobor
és a Bauhaus - Komárom.

T Ö R T É N T

Amiket ettünk...

...és amiket ittunk.

Az avatásakor hatalmas
indulatokat kiváltó
Szent István szobor
Komáromban.
Felvidéki túránk során a 4 nap alatt több mint 1.300 km-t tettünk
meg. Naponta 15.000-20.000 lépés közötti távolságot gyalogoltunk és 18
helyszínt kerestünk fel.
Résztvevők.
A Vas Megyei Építész Kamara a kirándulást hagyományteremtő jelleggel
szervezte. A túra teljes ár személyenként 68.000 Ft volt utazással,
szállással, reggelivel, idegenvezetővel és biztosítással együtt. Az árból a
kamarai tagok részére kamaránk 50 %-os kedvezményt biztosított.
Köszönjük a Ventoura Utazási Irodának a kirándulás megszervezését. Külön
köszönjük Kiss János munkáját, aki több volt mint idegenvezető. Köszönet a
két sofőrnek - Csabinak és Joe-nak - akik olyan helyeken jártak néha a
busszal, ahová autóval sem mernénk menni.
És elsősorban külön köszönet minden résztvevőnek, akik, ha kellett
fegyelmezettek voltak, ha kellett gyorsak voltak, és ha kellett, ha nem,
vidámak voltak.
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MEGVALÓSULT SZOMBATHELY
TELJES ÁRVÍZI VÉDETTSÉGE
Dér i Lajos
a Vas Megyei Mérnöki Kamara alelnöke

Október 8-án az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság beruházói konzorciuma
ünnepélyes keretek között átvette az
elkészült dozmati árvízcsúcs-csökkentő
víztározót a Szabadics Zrt.-Meliorációs Kft.
fővállalkozói konzorciumtól.

Az 1965-ös rendkívüli árhullám – melyet az
évszázad árvízének is nevezünk – Szombathely térségét sem kímélte. Az esemény után
több tanulmány is készült a térség árvízvédelmére, melyekből a Sorok-Perint patakon
és az Arany-patakon, kapacitásbővítő mederrendezés valósult meg a ’70-es években. Ennek egyik látható eredménye a Szombathely
belterületén végigvonuló, láthatóan „unalmas”
meder. A vízügyi szakemberek már akkor meg-

Elődeink vízépítő mérnöki munkája feltárás közben
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állapították, hogy a teljes biztonságot a Gyöngyös-patakon Szombathely fölött, valamint az
Arany-patakon Dozmat térségében építendő
árvízcsúcs-csökkentő tározó jelentené. Az akkori megállapítást azóta több modellvizsgálat
is alátámasztotta.
A rendkívüli árvíz után 45 év telt el, amikor 2010-ben elkészült a lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő víztározó. Az öt millió maximális térfogatú tározó a Gyöngyös patakon
érkező 1% valószínűségű (statisztikailag 100
évente egyszer előforduló) 120 m3/s mértékadó vízhozamot 50 m3/s-ra csökkenti. Alig
telt el tíz év azóta az átadás óta, és már el is
készült az 1,1 millió m3 hasznos térfogatú árvízcsúcs-csökkentő tározó. A 65,2 m3/s mértékadó árvízhozam tározása 44,1 ha elöntését
jelenti, melyből 7,2 ha állandó vízborítású.
A közel 37 ha területen „békeidőben” tovább
folyik a jelenlegi mezőgazdasági művelés, és a

terület az árvíz mértékének megfelelően kerül
pár napig elöntésre. A mértékadó vízhozamot
a tározó 21,5 m3/s-os vízhozamra „redukálja”,
mivel az alatta kiépített – és a beruházás során
helyenként kibővített – Arany-patak meder ezt
a mértéket tudja kiöntés nélkül elvezetni.
A víztározó legfontosabb létesítményei a völgy
zárógát és az állandó vizű tározó Arany-patakkal párhuzamos oldaltöltése. Ezek megépítéséhez szükséges anyag megfelelő minőségben
és mennyiségben rendelkezésre állt a tározótérben, így alakult ki az állandó vízű tározótér,
melynek folyamatos vízpótlásához a tározó
felső szakaszán az Arany-patak medrében
egy ökológiailag átjárható duzzasztó épült.
A tározó alkalmas a nyári csapadékszegényes
időszakban a szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó vízpótlására.
Azt gondolom, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
minden kivitelező „rémálma”, ha az építés

É P Í T E T T

K Ö R N Y E Z E T Ü N K

Állandó vízű árvízcsúcs-csökkentő tározó látványképe a jövőből

Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítményei madártávlatból

során régészeti lelőhelyre bukkan, mivel a
feltárás nem tartozik a beruházás gyorsító
tényezői közé. Erre természetesen itt is lehetett számítani, hiszen tudott volt, hogy
a Savariát a bozsoki források vízével ellátó
római kori vízvezeték a beruházás területén
húzódik. A régészeti feltárások során egy
késő neolit kori (Kr. e. 5000-4600) település
házai mellett kőeszközök készítésére alkalmas tárgyak kerültek elő. A római korban
egy villagazdasághoz tartozó objektumok
voltak a tározó helyén. A római kori vízvezeték 200 m szakaszát helyszínrajzilag sikerült
azonosítani, melyből 70 m feltárásra is került.
A késő Árpád-korból egy település, valamint
vaskohászati tevékenység létesítményei váltak ismertté.
Ez év júliusa óta tart az állandó vizű tározótér
feltöltése, mely valószínűleg tavaszig éri el a
fényképen bemutatott üzemvízszintet. A két
tározó üzembe helyezése után a Sorok-Perint
patak Szombathely belterületi szakaszának
funkciója jelentősen megváltozik, mivel az
árvíz a korábbinál lényegesen alacsonyabb
szinten vonul le. Lehetőség nyílik a 2011-ben
készült revitalizációs tanulmányterv javaslatainak megvalósítására, melynek a célja a víz és
vízpart bevonása a város életébe, az itt lakók
és ide látogatók vízhez „csalogatása” közösségi terek, víz közeli sétányok, kerékpárutak
létesítésével, növénytelepítéssel. A projekt
megvalósításában – igény esetén – a vízügyi
szakemberek, a városrendezők és építészek
együttműködésére lesz szükség.

Vízkivételi műtárgy és természetközeli duzzasztó bukó

Leeresztő műtárgy és az oldaltöltés árapasztója
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KINEK ÉPÜL A VÁROS?
Por t schy Tamás
a Savaria Urbanisztikai
Nyári Egyetem Tanácsának tagja
Fél é vszázad alatt sok témát tűzött
napirendre a S avaria Urbanisz tikai
N yári Egyetem – ami fontos és aktuális
–, de idén úgy döntött az egyetem
tanácsa, hogy visszatérünk az egyik
alapkérdéshez. A z elsődleges feladat
ugyanis azon emberek igényeivel
foglalkozni, ak ik lakják , ha sználják a
településeket.

Az egyes országok, tájegységek organikusan
létrejött vagy tervezett települései a környezetük adottságaiból fakadóan, a jellemző funkcióik miatt, de főként lakóik életmódja, tradíciói
következtében eltérők. Erdélyi utazásom alkalmával tapasztaltam – közel ötven évvel ezelőtt
–, hogy a magyarok, a románok és a németek
lakta szomszédos falvaik más szerkezetűek
voltak, különböző típusú házakkal épültek be.
Ma már az egyre inkább keveredő lakosság, az
építészeti divathullámok hatására mindenütt
tapasztalható a települések karaktervesztése,
amelyet valamilyen módon kezelni kellene.
Nem hagyható ki a tervezés során tehát a
helyi emberek jellegzetes életmódjának, hagyományainak, szokásainak a megismerése,
ha kerülni kívánjuk, hogy uniformizált környezetbe kényszerítsük őket. Gyakran felmerül az
integráció vagy szegregáció kérdése is, aminek
figyelmen kívül hagyásával komoly konfliktushelyzeteket idézhetünk elő. Manapság egyre
gyakoribb az is, hogy a befektetők igyekeznek
érdekeiknek érvényt szerezni, nem törődve
egyéb szempontokkal, és alakítják át ezzel a
városainkat. Nagy a felelőssége a döntéshozóknak, de a tervezőknek is a helyes megoldások megkeresésében.
A településrendezési tervezés során a társadalmi részvétel a partnerségi egyeztetések,
a tervek kötelező nyilvánossága formájában
ugyan biztosított, de meggyőződésem, hogy
ez nem elég. Ahhoz, hogy az fejlesztések tervezése, megvalósulása során minél nagyobb
legyen az elfogadottság, sokkal szélesebb körű,

alaposabb, mélyebbre ható, több szempontot
figyelembe vevő elemzéseket kell végezni, a
lakosságot sokkal jobban be kell vonni. Ezzel
biztosítható, hogy inkább sajátjuknak érezzék
a településüket, környezetüket, így jobban
részt vegyenek az egyes célok létrehozásában,
és vigyázzanak is rá.
Ezek megvitatására, a sikeres városépítési, várostervezési folyamatok megismerésére gyűltek össze idén augusztusban Szombathelyen
az urbanisztikával, annak elemzésével foglalkozó szakemberek, tervezők, érdeklődők, közöttük kamaránk több tagja is.
Az 52. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és
9. Tervező Tábor első napján Városlakók és városhasználók címmel foglalkoztunk a fő téma
szereplőivel kapcsolatos kérdésekkel. A protokolláris megnyitó után prof. dr. Szirmai Viktória
szociológus a modern nagyvárosok lakóiról, a
társadalmi befogadás és a kirekesztés dilemmáiról tartott előadást. Őt egy rendhagyó, de
aktuális témaként a magyar cigányság történetével, települési kultúrájával is foglalkozó
múltidézéssel Rostás-Farkas György magyar cigány író, költő követte. Prof. dr. Hörcher Ferenc
eszmetörténész, filozófus az önkormányzatiság elvével kapcsolatos gondolatait osztotta
meg a hallgatósággal.
A második nap témája a közösségi tervezés
volt. Egyre többen felismerik, hogy a jó tervek-

A cáki pincesor a kirándulás egyik megállóhelye volt
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hez elengedhetetlen, hogy az épület, de főként
egy település tervezése során a leendő használók, így város, városrész esetében a lakók,
már a kezdetektől aktív részvétellel bevonásra
kerüljenek. Dr. Pósfai Zsuzsanna PhD. kutató a
lakhatási szegénység problémáival foglalkozott előadásában. Prof. dr. Dull Andrea környezetpszichológus egyetemi tanár a városlakók
környezeti igényeit elemezte a környezetpszichológus szemével. Dr. Zelenák Fruzsina PhD.
tájépítész a budapesti lakótelepek szabadtéri
minőségével, a helykötődés összefüggéseivel
kapcsolatos vizsgálódásai eredményéről számolt be. Ronyecz Zsófia okl. tájépítészmérnök
válaszokat keresett a Kinek épül a város? Kivel
épül a város? kérdésekre.
A harmadik napon a jövőkép megalkotásához igyekeztek hozzájárulni az előadók. Ennek keretében Dr. habil. Kocsis János Balázs
PhD. egyetemi docens a városvezetés és a
várostervezés társadalmi tendenciáiról tartott
előadást, az agglomerációs települések fókuszba helyezésével. Berndt Mihály szakértő
korunk egyik jelentős problémájával, a város
akusztikai minőségével foglalkozott Csend –
hang – zaj címmel. Rápli Pál okl. építészmérnök, okl. városépítés-városgazdasági szakmérnök – kamaránk tagja – a szombathelyi
Huszárlaktanya melletti terület fejlesztésével
kapcsolatos elképzeléseket mutatta be. Kuslits

E Z
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Bük megújuló főtere – Elsődleges feladat azon emberek igényeivel foglalkozni, akik lakják, használják a településeket

Tibor okl. építészmérnök érdekes előadást
tartott jellegzetes, főként brit városok keletkezésével kapcsolatosan. Zsigmond László
Veresegyház főépítésze városának egységes
építészeti szemlélet alapján történő fejlesztéséről, településrendezéséről és az asszociatív
együttműködésről számolt be. Az idei előadások fontosabb elemeinek összefoglalását és az
oklevelek átadását követően, a nap zárásaként
Gerő László építész, Szombathely szülöttének
emléktábláját koszorúztuk meg születése 110.
évfordulója alkalmából, majd megtekintettük
Osskó Judit portréfilmjét.
A nyári egyetem idei előadásai megerősítették
bennem, hogy a településtervezés rendkívül szerteágazó ismereteket igényel minden
résztvevőtől. Elengedhetetlennek tartom a
„hagyományos” vizsgálatok, elemzések mellett
a szociológia és a környezeti pszichológia alkalmazását, amelyet szerintem tananyagként a
településtervezők, de akár az építészek egyetemi oktatásába is indokolt lenne bevenni.
A negyedik napon, a szakmai kirándulás során
két különleges adottságú, Vas megyei kisvárosban jártunk, de utunk során a műemlék Cáki
pincesornál is megálltunk. Kőszeg műemlékekben gazdag gyönyörű történelmi városmagja kedvelt turisztikai látványosság, de a
régi épületek, közterületek, közművek fenntartása, felújítása sok gonddal jár. A közelmúltban
és jelenleg is történtek, zajlanak beruházások,
épület – és térfelújítások, ám a város problémái nem igazán enyhülnek. A lakosság öregszik, kevés a munkahely, sok a használaton
kívüli és eladásra kínált ingatlan. Básthy Béla
alpolgármester kalauzolásával megtekintettük
a pályázati források segítségével végrehajtott,
és még folyamatban lévő felújításokat, átépítéseket, közöttük a felújított Sgraffitós-házat
és a Zwinger-Öregtornyot. Egészen más jellegű Bük város helyzete. Dr. Németh Sándor
polgármester fogadta a résztvevőket, majd
megnyitotta a Vasi Építészeti Biennálét, a Vas

Megyei Építész Kamara vándorkiállítását. Ezt
követően tájékoztatást adott a város településszerkezetének sajátosságairól, a gazdaság
és fürdőturizmus pozitív és negatív hatásairól,
a folyamatban lévő, valamint tervezett fejlesztésekről. Egy séta keretében megtekintettük a
korszerűsített városháza körül átalakuló teret,
a buszos városnézésen pedig végig jártuk a
várost alkotó Felső -, Közép – és Alsóbük, valamint Bük-fürdő településrészeket. A kirándulás
a gyógyfürdő Mátis és Egri Tervező Kft. által
tervezett, új építményeinek megtekintésével,
majd fürdéssel zárult.
A tervező tábor a diákok elfoglaltsága miatt
idén augusztus utolsó napján kezdődött. A hét
egyetemi hallgató Bük városkapuinak szebbé
tételére tett javaslatot. A megérkezés helye kiemelten fontos, mert egy idegen számára az
első benyomás egy településről meghatározó
és maradandó emlék. Lényeges tehát, hogy a
bentről nézve peremterületnek számító város-

részek legalább olyan rendezettek legyenek,
mit a központi rész. Továbbá valami egyediség,
karakteres elem is megjelenjen, amely alapján
jól beazonosítható a hely. Bük esetében mind
a négy irányból eltérő arculat fogadja az érkezőt, ezért még ehhez is alkalmazkodni kell. Az
érkezési helyet egyben információs pontként
is kell kezelni, ahol a vendég tájékozódhat,
hogy, mit, merre talál, továbbá megpihenhet,
mielőtt a végcélját eléri. Itt lehet rendezett
módon elhelyezni azokat a reklámtáblákat is,
amelyek most az utcaképben zavarólag hatnak. A tervek kidolgozása október végére történik meg.
A hallgatóságtól érkezett visszajelzések alapján ez a szemeszter is sikeres volt, így várják,
hogy 2020-ban is megrendezésre kerüljön a
nagy múltra visszatekintő rendezvénysorozat,
amely Vas megyei tagjaink számára kitűnő
lehetőség az információszerzés és a szakmai
fejlődés tekintetében.

Kőszeg az Alpokalja gyöngyszeme, de az óváros fenntartása nem kis feladat
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HUNGARIA NOSTRA
Pintér G ábor
a szerkesztőbizottság elnöke

Július 24-e és 27-e között rendezték meg a Hungaria Nostra, azaz a Város – és
Faluvédők Szövetsége XXXVIII. Országos Találkozó és Szakmai Konferenciáját.
A házigazda Debreceni Városvédő és – szépítő Egyesület nagyon lelkes és aktív
tagsággal rendelkezik, annak idején a városközpontfelújításával kapcsolatban is
megalapozott kritikával éltek. A találkozó érkezési napján a résztvevők ingyenesen
tekinthették meg Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának fényfestéssel kiemelt szakszerű
bemutatóját. Az este népi mesterségek bemutatójával, táncházzal és közös vacsorával
zárult. A legérdekesebb Molnár József kovácsmester bemutatója volt, aki teljesen
kézi kovácsolással készít a moderntől a műemléki szerkezetekig kapukat, kerítéseket.
Legnagyobb referenciája a németországi Tholey-i bencés kolostorának díszkapuja.

A második nap a rendezvény megnyitójával
kezdődött, amelyen többek között köszöntőt
mondott dr. Papp László, Debrecen polgármestere és Füleki Zsolt, a Miniszterelnökség
építészeti és építésügyi helyettes államtitkára.
A protokoll után megkezdődött a munka, először együttes ülés kezdődött, majd délután városnézés következett, melynek része volt a Csete György által tervezett tégláskerti református

templom megtekintése is. Késő délután kezdetét vette VFSZ ünnepi – nyilvános – közgyűlése a Református Kollégium Oratóriumában,
amely egyben megemlékezés volt a 170 évvel
korábbi országgyűlésre, amikor Debrecen volt
Magyarország fővárosa. A napot a nagyerdei
Víztorony melletti rendezvénytéren elfogyasztott vacsora zárta, ahol a jó hangulatot a Debrecen Dixieland Jazz Band biztosította.
A debreceni csata emlékműve

A megnyitó
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A Víztorony szerkezete

A harmadik nap ugyancsak közös tanácskozással kezdődött, majd érdeklődésük szerint szekciókra oszlottak a résztvevők, képző – és iparművészet, népi építészet, várak, kastélyok kúriák és ifjúsági témákban lehetett előadásokat
hallgatni. Az ünnepélyes estére a bemelegítés
a Nagytemplomban megtartott orgona hang-

verseny volt. Ezután következett a Podmaniczky-díjak átadása. Nagy meglepetésünkre és
örömünkre Bődi Lívia, a Szombathelyi Szépítő
Egyesület elnöke is részesült az elismerésben.
(Erről cikkünk a lap utolsó oldalán olvasható.)
A hazautazás napján a résztvevők több kirándulási célpont közül választhattak. Mi a

Tholey bencés kolostor kapuja

Az egyetem esti kivilágításban

Hortobágyot választottuk, ahol a szokásos
látnivalók mellett egy kevésbé ismert emlékhelyet is megtekintettünk: az 1849. augusztus 2-án történt debreceni csatáét, amely
a magyar és orosz csapatok között zajlott,
utóbbiak győzelmével.
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ARANYDIPLOMÁSOK
G ombás M ónik a

Pankotay Marietta
1945-ben született Wald im Pinzgauban.
1969 és 1989 között a Vas Megyei Tervező
Vállalatnál (VASITERV) tervezőként, majd vezető tervezőként dolgozott.
Ezen időtartam alatt – a teljesség igénye
nélkül – a következő terveket készítette:
irodaházak, biztosító székház, iskolák, kollégiumok, gyermeküdülők, lakóházak, művészlakások, MÁV szolgálati lakások, kultúrházak,
posta, orvosi rendelők, gyárépületeke, természetvédelmi központ, családi házak, műemlék épületek, templomok felmérése, átalakítása, felújítása stb.
Áthelyezéssel 1989-től 2005-ig Szombathely
Város Tanács VB Műszaki Osztályán, jogfolytonosan a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztályán, majd a Városüzemeltetési Osztály

Pankotay Marietta hatodik generációs Brenner-leszármazott
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Főépítészi Irodáján folytatta a munkát. Ezen
időszak alatt a Műszaki Osztály csoportvezető főmérnöke, műszaki főtanácsosa, műszaki
osztályvezetője, végül 1995-től a Főépítészi
Iroda városrendezési, illetve városfejlesztési
referense volt. Ezzel egyidejűleg Szombathely főépítészének helyettese lett, s el kellett
látnia a város helyi védelem alatt lévő épületeire, valamint területére eső ingatlanjaira vonatkozóan az építési engedélyezéssel
kapcsolatban a tervek szakmai véleményezését. 1998 és 2011 között négy órában Bük
nagyközség, majd város főépítészi teendőit
is ellátta.
2005-től 2018-ig a Vas Megyei Építész Kamara
titkára volt, ezen idő alatt, 2003-tól 2014-ig a
Vas Megyei Mérnöki Kamara titkári feladatait
is ő végezte.

Gyürüs Ferenc
1946-ban született Rum településen. 1969-ben
az oklevél kézhezvétele után a Vas Megyei Állami Építőipari Vállalatnál munkahelyi mérnökként és statikus tervezőként dolgozott. 1971
és 1988 között a Vas Megyei Tanácsi Építőipari
Vállalat építésvezetője volt, majd megbízták a
műszaki és műszakfejlesztési osztály vezetésével. 1988 és 1991 között a SZÖVTERV Vas Megyei Iroda irodavezetői, majd a SZÖVTERV Kft.
ügyvezetői feladatit látta el. 1991 és 2004 között
a Vas Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat műszaki igazgatóhelyettesének, majd igazgatójának
választották. 1973-tól 1975-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán acélszerkezeti szakmérnöki képzésben vett részt. 1994-től
igazságügyi szakértői tevékenységet végez építési és ingatlanforgalmazási szakterületen.

H Á Z U N K

TÁ J A

PODMANICZKY-DÍJAT KAPOTT BŐDI LÍVIA
G ombás Mónik a

A Város – és Faluvédők Szövetsége
országos találkozóján, Debrecenben,
a Kölcsey Központ Báltermében adták
át az idei Podmaniczky-díjakat. Az
elmúlt évekhez hasonlóan ismét lett
Vas megyei kitüntetett: 2019-ben Bődi
Lívia, a Szombathelyi Szépítő Egyesület
elnöke vehette át a rangos elismerést.
Szombathely már három díjazottal
büszkélkedhet: Rónai Károly 2017-ben,
Pintér Gábor 2018-ban kapott díjat.

Bődi Lívia 2011. március 5-én lépett be a
Szombathelyi Szépítő Egyesületbe, ugyanebben az évben a tagság vezetőségi tagnak
választotta, amely tisztséget 2015. november
24-ig töltötte be, mikor is az egyesület elnökévé választották. (Lívia a második női elnöke az
egyesületnek, de az első legfiatalabb női elnök
a 134 éves egyesület élén). 2018-ban újabb öt
évre a szervezet vezetőjének választották. Az
ifjúsági tagozatot 2012. december 5-én alapította meg, majd lett a vezetője. Ezen idő alatt
a szombathelyi fiatalok szép eredményeket értek el írásos pályázat kategóriában a szövetség
által kiírt versenyen. Új kezdeményezésként
iskolákban tart előadásokat, megismertetve a
fiatalokat az egyesület történetével, életével.
Toborozza a fiatalokat az ifjúsági tagozatba,
külön kiemelve a lehetőséget a közösségi diák
szolgálat teljesítésére és az egyesület munkájában való részvételre. Az ő kezdeményezésére
indult el a Szent Márton temetői síremlékek

Bődi Lívia és Ráday Mihály

rendbetétele, melybe az ifjúság is bevonásra
került. Ezen munkálatoknak köszönhetően hét
síremlék beültetését csinálták meg, vállalták és
végzik a gondozásukat az ifikkel együtt. Neki
köszönhetően két síremlék teljes megújulása
fejeződött be, az egyik sírhelyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította. Szintén ő indította
el a Szent Márton temetői sétákat, melyeken
mindig nagy számmal jelennek meg az érdeklődök. Az Oladi Kilátóban szervezett állagmegóvó munkálatait a helyi építőipari iskola
tanulóinak bevonásával végezték el, és az is-

kolával együttműködési megállapodást kötött.
Tevékenyen vesz részt a város civil szervezetinek munkájában, javaslataival, véleményeivel
az egyesület és a város érdekeit szolgálja. Sok
más mellett a Szombathelyi Civil Kerekasztal
titkári, a H+ Média és Kulturális Egyesület alelnöki feladatait is ellátja. Aktív, fáradhatatlan,
fiatal kora ellenére a civil szférában mindenki
megbecsülését kiváltotta. Lívia civil pályája
során Szombathely város és az egyesület életét gazdagító tevékenységet végez. Sokrétű
civil szervezeti szakmai munkáját elsősorban
Szombathely városának szolgálatába állította.
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