VASI ÉPÍTÉSZ

´´ ´´ 2018
BÁLI LÉHUTO

35 ÉVES A MŰSZAKI BÁL
Az első Műszaki Bál 35 évvel ezelőtt,
1983. februárjában került megrendezésre
az újonnan épült Írottkő Szállodában,
Kőszegen.

2018. FEBRUÁR 10. SZOMBAT
12 órától a szállás elfoglalása (Hotel Írottkő)
utána városnézés, ismerkedés Kőszeg építészeti, táji és gasztronómiai értékeivel

19 óra: megnyitó - LORIGO Táncsport Egyesület táncosainak nyitótánca
Művészeti vezető: Faludiné Lovas Henriette
Születésnapi pohárköszöntő
19.50: Vacsora svédasztal (ital rendelés alapján)
21 óra: Tánc, vigalom – a zenét szolgáltatja a
CABO WABO PARTY BAND
22 óra: Peresznyei tamburások horvát műsora
22.25: Tánc, vigalom
23.30: ATARU TAIKO japán dobszínház bemutatója
23.55: Születésnapi tűzijáték bent és kint
00.10: Éjféli büfé
Zene, tánc hajnali 4-ig
2018. FEBRUÁR 11. VASÁRNAP
Bőséges svédasztalos reggeli: 9 órától 11
óráig
Szálloda elhagyása: 12 óráig
VACSORAMENÜ
Előétel: Malaccsászár polentával, almás cékla ágyon
Levesek: Rókagombás sütőtökös burgonya
krémleves, kakukkfűvel, tejföllel
Ököruszály leves
Főételek: Borjúpaprikás
Süllő pofa roston, kapros öntettel
Sült kacsamell narancsos vinaigrettel
Bundázott, májjal töltött karaj
Rántott gomba, karfiol
Köretek: Párolt jázmin rizs
Steak burgonya
Pappardelle tészta (fokhagymásan, zöld pesto-val)
Tojásos házi galuska
Desszertek: Rumos barackkompót túró
krém
mel
Tiramisu
Farsangi szalagos fánk házi lekvárral
Sajtbüfé
Éjféli büfé: Korhelyleves
Hideg csülöksült, vegyes körettel
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K Ö S Z Ö N T Ő

Áb rahám Ferenc

Tisztelt bálozó Vendégeink,
kedves Olvasóink, Tagtársaink!

Nagy öröm számunkra, hogy a szervező munkánk és a hívó szavunk nem volt hiába, és sok év
után ismét telt házban köszönthetjük a bál résztvevőit. A 35-ik születésnap egy ember életében
is nagy esemény. A rendezvényünk életben maradását ennyi éven át csak a hűséges és a visszatérő, az újakat meghívó vendégek tették lehetővé. Ezért először köszönetet szeretnék mondani
mindenkinek, aki részvételével támogatja a 35
évvel ezelőtt elkezdett munkát.
A Vas Megyei Építész Kamara a 35 évvel ezelőtt
prosperáló építőipari szakmai szervezetek örökét
18 év óta felvállalva folyamatosan azon dolgozik,
hogy az építészet alkotó tevékenységének alapját jelentő értő, óvó társadalmi hátteret létrehozza, és a műszaki szakmák egységét megőrizze.
Sokat emlegetjük a fehér asztal melletti, a vélemények, ismeretek szakmai hovatartozás nélküli,
elfogulatlan cseréjének, megvitatásának fontosságát. Ma mindezt egy, az épített örökségünk
kincsét jelentő helyszínen, Kőszeg városában, a
mai kor építészei, műszaki szakemberei által létrehozott Írottkő Szállodában tehetjük.
A Vas Megyei Műszaki Bál 35 éves lett. Úgy
gondolom, az épített környezet létrehozásán
dolgozó építészek, mérnökök, műszaki, építőipari szakemberek és barátaik, az építészet
iránt érdeklődők számára egy efféle, egésznapos
program kiváló lehetőséget nyújt az ismeretek
bővítésén túl a kikapcsolódásra, új barátságok,
ismeretségek létrehozására.
Változatos és sűrű programmal készültünk az
ünnepre. Reméljük, hogy a 35-ik születésnapi bál
mindenki számára emlékezetes marad, a szervezőknek erőt ad a folytatásra, s hírével bővíti az
érdeklődők körét.
Jó szórakozást, gondtalan kikapcsolódást kívánok minden kedves vendégünknek, a szervezők,
az Írottkő Szálloda dolgozói, a programok résztvevői nevében is!
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VICCEK
AlbiK A

- Miért kellett ilyen fiatalon meghalnom? - reklamál az iparos lelke a mennyei ítélőszék előtt.
- Hogyhogy fiatalon? - néz rá csodálkozva a
jegyzőkönyv-vezető angyal - hiszen a megrendelőidnek felszámított munkaórák szerint 237
éves vagy!

- Jó napot kívánok! Az álláshirdetésre jöttem.
Szakképzett lakatos vagyok. Milyen fizetést
tudnának adni?
- Egyelőre száznegyven forintos órabért, de később ez még emelkedhet.
- Köszönöm, akkor majd később jövök!

Az iskolában a tanító megkérdezi a gyerekeket,
hogy kinek az apukája hasonlít valamelyik híres emberre. Az egyik nebuló büszkén mondja:
- Az én apukám Mátyás királyra hasonlít.
- Miért?
- Mert olyan igazságos.
Erre megszólal egy másik gyerek is:
- Az én apukám Dugovics Tituszra hasonlít.
- Miért?
- Mert vállalatigazgató volt, és amikor lebukott,
tíz embert rántott magával.

Érdekes karácsonyunk volt idén. Elszámoltuk
a lakás belmagasságát, és a túlméretes fenyőt
csak fektetve tudtuk feldíszíteni. Elalvás előtt,
az ágyból nézve egész pofás volt.

Tolvajok építkeznek
- Hogy haladsz a házépítéssel? - kérdi az egyik
tolvaj a másikat.
- Téglát már szereztem. Cementet, homokot
és meszet is. De, hogy kőműveseket honnan
lopok?!

Sikertelen randik egysoros magyarázatai:
A tűzoltó: Nem éreztem a tüzet.
Ha eljő a vég...
A vegyész: Hiányzott a kémia.
A kertész fűbe harap.
A focista: Nem passzoltunk egymáshoz.
A hegesztő: Nem volt meg a szikra.
A zenésznek elhúzzák a nótáját.
A kórboncnok: Élőben egészen más.
Az órásnak lejár az ideje.
A matematikus: Nem jött be a számításom.
A vasutas vakvágányra fut.
Az ügyvéd: Nem az esetem.
A bányász felhozza az utolsó kocsi szenet.
A táncos: Valahogy nem fogott meg.
A filmrendezőnek vége, csapó.
A liftkezelő: Nem voltunk egy szinten.
A postás kihozza az utolsó levelét.
A nőgyógyász: Olyan ürességet éreztem.
A rendszergazda lefagy.
A rádióamatőr: Nem voltunk egy hullámhos�A szabót elvágják.
szon.
A kőművest leépítik.
A programozó: Hiányzott a kompatibilitás köztünk.
A horgász: Több kifogásom is volt ellene.
Két részeg kőműves beszélget munka közben. A vadász: Kiderült, hogy eléggé mellélőttem
Az egyikük hangosan kezdi szidni a főnöküket, vele.
mire a másik így szól:
-Sssshhh! Halkabban! Itt még a falnak is füle
van!
Egy építkezésen az egyik munkás szaladgál az
-Óóóó, ha rajtam múlik még hasa is lesz.
üres talicskával, kérdi a főnök:
- Te Gazsi, mit rohangálsz azzal az üres talicskával?
„Józan életű kőműves brigád munkát keres! - Jáj, draga főnik úr, há’ ákkorá itt a hájtás, hogy
Mottónk: Ha megáll, fal, ha leborul, járda. Va- nincsen idő megpákólni!
lamire jó lesz.”

Milyen mosogatógépe van Kőműves KeleKannibálok
mennek?
Mit mond három kannibál, amikor lezuhan egy - Beépített.
repülőgép?
- Remélem német, mert annak jó zamatos a
húsa!
- Remélem olasz, mert annak jó zsíros a húsa!
- Mit mondott Kőműves Kelemen a fi- Remélem egy magyar kőműves, mert annak ának, amikor az meg akart házasodni?
jó nagy a mája!
- Kell az asszony a házba fiam.
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Miben különbözik egymástól a teve és a kőműves?
Abban, hogy a teve napokig képes dolgozni
anélkül, hogy inna.

Egy kisfiú kérdezi a bátyjától:
- Mondd, miért pont villanyszerelőnek tanulsz?
Mit csinál egy villanyszerelő?
- Mindenféle elektromossággal kapcsolatos
problémát meg tud oldani. - feleli az idősebb.
- És mik azok az elektromos problémák?
- Hát minden, ami kalapáccsal nem javítható.

H U M O R
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A KEZDETEK...
Áb rahám Ferenc
ÉTE Szombathelyi Csoport akkori titkára

A 80-as évek az építőipar számára
a prosperálás, a szellemi és anyagi
felszabadulás időszaka volt. A mindenkori
politika úgy csinált, mintha szüksége
lenne a szakmai szervezetek véleményére,
folyamatos munkaellátottságot
biztosított az építészek, mérnökök
számára tanulmányok, szakmai
vélemények, javaslatok elkészíttetésével.

Az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Szombathelyi Csoportja, a MTESZ Vas Megyei Szervezetével, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a
Magyar Építőművész Szövetség szakmai támogatásával és a Tudományos Ismeretterjesztő
Társaság nagyközönség felé való közvetítésével folyamatosan építészeti és szakmai programokat szervezett. Virágzott az Építész Klub,
ennek keretében nyugati, akkor még nehezen
elérhető szakmai társasutakat is rendszeresen
szerveztünk.
A rendezvények és lehetőségek létrejöttében
Fazakas Péter megyei főépítész, és jómagam,
az ÉTE megyei vezetőiként kaptunk lehetőséget a szakma iránt érdeklődők számára minél
több program kialakításához.
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Az 1979-ben megnyílt Írottkő Szálloda, melynek építész tervezője Fazakas Péter volt, kiváló
és különleges keretet kínált egy egésznapos
szakmai program és ennek keretében a fehér
asztal melletti találkozó megszervezésére. Az
ötlet Péter fejéből pattant ki, és támogatásra
talált az akkori üzemeltető, a Vas Megyei Vendéglátó Vállalat vezetői, és a szálloda első igazgatója, Sárdi József részéről. A rendezvények
szervezésének eszmei és anyagi támogatását
az akkor még erős, megyei építőipar, a VASITERV, VASÉP, TANÉP tudta biztosítani.

A gondolatot tett követte, és 1982. évi szervezés és előkészületek után 1983. februárjában megnyitotta kapuit az első Vas Megyei
Műszaki Bál a kőszegi Írottkő Szállodában. A
szálloda belső átriumos kialakítása kiváló teret biztosít a bálok számára a város szívében.
A szálloda személyzete a mai napig partner a
kívánságaink teljesítésében. Az általunk ös�szeállított menü (az emlékezetes disznópörzsölővel elkészített sült fagylalt, Sárdi Jóska és
a szakácsok megizzasztására), a zenekar és a
programok megszervezése (bálkirály - és bálkirálynő-választás, sztriptíztáncos) lehetőséget adott egy különleges, 24 órás rendezvény
létrehozására.
A bálok 1983-tól 1989-ig minden évben megrendezésre kerültek, telt házzal, általában a
Strucc szálloda kapacitásának igénybevételével is. Ekkor alakult ki az a szakmai és szakmánk iránt érdeklődő vendégkör, törzsközönség, amely nagy része ma is a résztvevője a
báloknak. Építészeken, mérnökökön kívül orvosok, jogászok, közgazdászok, idősebbek és
fiatalabbak voltak a vendégeink.
Aztán jött a rendszerváltás, és a megyei építőipar atomjaira hullott szét. A bál egy időre
elvesztette támogatóit, közönségét és a szervező erőt.
……. Filmszakadás …….

V I S S Z AT E K I N TŐ ( 1983 - 1989. )
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KŐSZEG – HOTEL ÍROTTKŐ
Fazak as Péter
Ybl Miklós-díjas építész, belsőépítész

Nem tudom, miér t vonzódom
ösztönösen nagy kedv vel az
idegenforgalmi, vendéglátó
létesítmények ter vezéséhez. Talán
azér t, mivel nem is olyan távoli őseimet
Szombathely elismer t vendéglőseként
tar tották számon, vagy mer t egyetemi
ter veim is éttermek , szállodák
voltak , vagy mivel első jelentősebb
feladataimat e témakörből kaptam a
ter vezőirodában. A zt hiszem, mindez
nem is lényeges! A fontos az, hogy
szeretem e házak programját formálni,
alakítani és e funkciókra a végtelen
térből egy darabot kihasítani.
Ma így néz ki a hotel, amely 1979-ben nyílt meg, helyén egykoron kávézó volt

Kőszeg már régóta igényelt egy színvonalas
városi szállodát. A határsáv megszűnése, a bel
– és külföldi idegenforgalom növekedése indokolta ezt. Eredetileg az volt az elképzelés, hogy
a város határában a Kőszegi-hegység lábánál
épüljön fel egy motel, éttermi egység nélkül.
Ilyen „félmegoldás” már volt egy a városban
(Szabó-hegy, Expressz-szálló) és ennek tapasztalatai egyértelműen negatívak voltak.
Célunk az volt, hogy a városközpontban időközben épülő étterem, söröző, konyha egység mellé telepítsük a szállodát, és ha ütemes
megvalósítással is, de komplex megoldást
kapjunk.
Az építési területen egy a K. u. K. időkben kedvelt volt „casinó”, utóbb ún. „Elit” étterem állt.
Ez előtt azonban emeletes épület, állítólag
malom működött itt. A szabályozási terv és az
OMF illetékeseivel történt konzultáció alapján
a beépített vonalat tartani kellett, ami azt jelentette, hogy a kb. 30,0 x 30,0 méter alapterületet
kellett beépíteni. Ha figyelembe vesszük a 100
ágy igényt, és azt, hogy étterem, konyha már
épült, igen csak „laza” program jelentkezett, viszonylag nagy alapterületen. Ekkor gondoltam
először John Portman amerikai építészre és a
kezdetben idegen gondolat (középső nagy

csarnok, galériás szállodai szobaelhelyezés)
egyre barátságosabb lett!
A szálloda központi csarnoka a város gyalogosterének része. A keret nélküli edzett üvegfalon
át, mint egy akvárium élete, úgy figyelhető
meg a mozgás a hallban.
Örültem, hogy e nálunk még szokatlan megoldással egyetértettek a város és a beruházó
illetékesei is. Szerencsés dolog volt az is, hogy
a szállodavezető személye már a tervkészítés
során ismert volt, és így igen jó összehangban sikerült a terveket, majd az épületet elkészíteni.
Az épület körítőfalai km téglából készültek.
Ezt az indokolta, hogy a téren a történelmi
kor hangulatát megőrző házak anyaga is az.
Vitatott volt az ún. vendégpillérek léte, illetve
nemléte. Megtartásukat két dologgal indokoltam: az egyik az, hogy az épület szerkezeti
rendszerére akartam utalni, a másik, ami döntő számomra, hogy keskeny, tagozott épületek határolják az É-i térfalat, nem akartam
kontrasztot teremteni. Ezt a megosztott homlokzati rendszert akartam az épület külsejével
tartani.
(Kivonat a Magyar Építőművészet 1981. évi 1.
számából)

Balogh Péter széljegyzete:
Először az Írottkő Étterem és Söröző épült meg
a Kossuth Lajos utcában, amely 1977-ben nyílt
meg. A Hotel Írottkő 1979-ben nyílt meg, helyén
egykor kávézó volt.
A háromszintes szálloda 52 szobával rendelkezik,
100 vendéget tud fogadni. A földszinten IBUSZ
Kirendeltség és Intertourist is található.
A kivitelező a VASÉP, építésvezetője Bigher Antal volt,
aki a vállalat kőszegi építésvezetőségét irányította.

Belső tér

8

H E LY S Z Í N Ü N K

Kilátás az egyik szobából

Metszet 1.

Madártávlatból

Általános emeleti alaprajz

Kőszeg fő tere

Kivitelező a VASÉP, építésvezető Bigher Antal volt,
ő irányította a vállalat kőszegi építésvezetőségét

Földszinti alaprajz

Metszet 2.
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...A FILM FOLYTATÓDIK... AZ ÚJKORI BÁLOK
Áb rahám Ferenc
a Vas Megyei Építész Kamara elnöke

A 90- es évek végére lezajlik a
rendszer váltás, kezdenek magukhoz
térni az építőipar szereplői.
A ter vezői piacon egyre több mikro és minivállalkozás aktivizálódik .
A szakma felerősödik , megalakulnak az
építész és mérnök kamarák . Még él az
Építész Klub, egyre többen érzik , hogy
szükség van egy olyan lehetőségre,
ahol munkától függetlenül, de mégis
egymás között beszélgethetünk ,
szórakozhatunk .
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Fiatalok egy csoportja Rápli Pál építész és
munkatársai vezényletével elkezdi a Vas
Megyei Építész Kamara és az Építész Klub
égisze alatt szervezni a szép emlékű kőszegi
Műszaki Bált.
1999-ben a Malom Söröző Építész Klub által
használt különtermében összeül a kis csapat és elemző viták (buli legyen vagy bál,
és hasonló fontos témák) után az Építész
és a Mérnöki Kamara vezetésének áldásával
megszervezik az első újkori Vas Megyei Műszaki Bált Kőszegen az Írottkő Szállóban.

A bálozó törzsközönség gyorsan aktivizálódik, és hatalmas érdeklődéssel övezve 2000
februárjában megtörténik a csoda, újra
együtt a nagy csapat.
Tényleg nagy, hiszen volt idő, amikor az Írottkőn kívül még négy szálláshelyet is le kellett
foglalnunk. Az alapítói bálok törzsközönsége
azóta is lelkesen vesz részt a rendezvényen.
Az első újkori bálon még részt vehetett Fazakas Péter ötletgazda kollégánk is.
Bizonyos színvonalbeli problámák, és viták
után 2003-2005-ig a bálnak új helyszínt ke-

K É P E K

R É G R Ő L

( 2 0 0 0. )

restünk a bükfürdői Konferencia Központban.
Az Írottkő Szálloda terének és szolgáltatási
lehetőségeinek vonzása, a városi helyszín felülmúlhatatlansága miatt 2004. óta változatlanul Kőszegen tartjuk a Vas Megyei Műszaki
Bált. A szálloda új vezetése azóta folyamatosan biztosítja a megfelelő színvonalat, és
maximálisan együttműködik a szervezőkkel.
2016-ban sajnos homok került a fogaskerekek közé. A Vas Megyei Mérnöki Kamara
kiszállt a bál szervezéséből, és létrehozta
a Vasi Mérnökbált Szombathelyen, melyet
azóta is sikeresen megrendeznek. Ezzel újra
felszínre került egy évtizedes vita, egésznapos bál Kőszegen avagy egy hagyományos
báli este?
35 év telt el, az alapítói szándék él, a viták
csak erősítették azokat, akik letették voksukat a kőszegi bál mellett. Kérdés, hogy egy
szakma két bált el tud-e tartani? Hiszek benne, hogy igen, és az építészet és a mérnöki
munka iránt elkötelezett tagjaink, az érdeklődő szimpatizánsok megőrzik ezt a hagyományt, és erősítik mellette a másikat.
Addig is mulassunk, érezze mindenki jól
magát, bármelyik bál résztvevője. Olvasóink
pedig nosztalgiázzanak a Báli Léhűtő képgalériájával.
…Folytatódik a film…????
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KÉPEK RÉGRŐL (2001-2002.)

13

14

KÉPEK RÉGRŐL (2003-2005.)
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KÉPEK RÉGRŐL (2006-2008.)

17

18

KÉPEK RÉGRŐL (2009-2011.)
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KÉPEK RÉGRŐL (2012-2015.)
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KÉPEK (2016-2017.)
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