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HÍREK
Főépítészi konferencia,
2019
Huszadik alkalommal került átadásra az
Év főépítésze díj. Évente két kategóriában
adományozható elismerés: Az Év főépítésze díjat aktív főépítész, míg a Főépítészi életműdíjat a szakmáját hosszú ideje
gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult
kiváló főépítész kapja.
A díjakat Tihanyban, 2019. szeptember
5-én a XXIV. Országos Főépítészi Konferencián ünnepélyes keretek között adta át
Tósoki Imre, Tihany község polgármestere,
Bujdosó Judit, Tihany község főépítésze,
és Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi
Kollégium elnöke. A 2019. évi díjazottak:

Főépítészi életműdíj
Turi Attila, okl. építészmérnök, Budakalász Város és több település volt főépítésze. Összesen 26 éves főépítészi munkásságáért, melynek során szakmai
irányításával, kitartó véleményezésével,
tanácsaival a hagyományos településkép
megújult, a közterületeket rendezték, a
lakóterületek harmonikusan fejlődtek,
miközben megőrizték és továbbgondolták a város építészeti örökségét. Saját
tervezési munkáival példát mutatott, és
meghatározta a településképi követelmények elvárt magas színvonalát. Fontos számára a hely szelleme, a település
kulturális történetének folyamatossága,
a múlt és a jövő összekötése.
Kiemelkedő közösségi tevékenysége is: a
pilisi régió összefogásának elősegítése, az
újjáépítések főépítészi irányítása (a beregi árvíz, illetve a vörösiszap-katasztrófa után), egyetemi oktatói tevékenysége,
építész közéleti aktivitása, fiatal építészeket továbbképző vándoriskolai munkája.

Év főépítésze díj
L. Balogh Krisztina, okl. építészmérnök,
Kaposvár Megyei Jogú Város és Csurgó Város volt főépítésze. Tizenkét éves
eredményes és meghatározó munkájáért,
a városi beruházások magas színvonalú
megvalósításában, az építészeti értékek
megismertetésében, az egyéni stílusú és
eredményes kommunikációban példát
mutató tevékenységéért.
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Az értékvédelem és a műemlékvédelem
területén kiemelkedő szakmai munkát
végzett, ezt könyvekben, folyóiratokban
és előadások során mutatta be a városi
közönségnek, így széles körben ismertette meg az építészeti értékeket és a főépítészi szolgálatot.

Év főépítésze díj
Tényi András, okl. építészmérnök, Nagykőrös Város főépítésze. Tizenhat éves
főépítészi munkásságáért, melynek meghatározó szerepe van abban, hogy Nagykőrös Város ezen időszakban jelentősen
megújult, épített környezete egyre szebb
és értékesebb lett.
Magas színvonalon végzett szakmai tevékenysége, aktív szakmai és közösségi
szervezőmunkájának eredménye megmutatkozik a város kapott elismeréseiben is.
A település építészeti értékeinek köztudatba íródását a lakosság érdemi bevonásával és az egyetemi hallgatók közreműködésével példaértékűen végzi.

Ég és föld között II.
– Előadás-sorozat
a Makovecz Központ
és Archívumban
„Apám fél mondatai erős hangulatként
maradtak meg bennem, és formálták az
életemet. Mondatok, amik a csillagos
égről szóltak, egy tájról, egy fáról, vagy
arról, hogy ő hogyan evett gyerekkorában aludttejet friss kenyérrel... Ezek az
emlékek inspiráltak arra, hogy olyan embereket hívjak a Makovecz Házba, akik
jó eséllyel ugyanerről a világról fognak
nekünk beszélni.” (Makovecz Anna)
Az előadások időpontjai:
2019. október 16. (sze.) 18:00 óra
Mezei Mihály, biodinamikus tanácsadó:
Gazdálkodás ég és föld között II.
2019. november 14. (cs.) 18:00 óra
Herczeg Ágnes tájépítész:
Tájban élünk II.
2019. december 04. (sze.) 18:00 óra
Ambrus Lajos író, szerkesztő:
A kert és az irodalom

Helyszín: Makovecz Központ és Archívum
1125 Budapest, Városkúti út 2.
Információ és regisztráció: A rendezvényeinkre a belépés ingyenes, de a befogadóképességre való tekintettel regisztrációhoz kötött, az office@makovecz.hu
e-mail címen, vagy a (+36) 30 314 4879-es
telefonszámon.

Dr. Kapy Jenő Ybl-díjas építész, egyetemi ta-
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vándorépítészek emlékezéséből válogatva

Az idei évben augusztus 11–24. között került megrendezésre a BMGE Építészmérnöki Karának Szerves építészet tantárgya
záróeseménye, a Visegrádi Építésztábor.
A tábor hagyományaihoz híven a hallgatók tervei közül közösen kiválasztott
alkotás, Geönczeöl Anna pályaműve
valósult meg az Apátkúti-patak mellett.
A hat méter átmérőjű kupola egy, az itt
élők és kirándulók pihenését szolgáló
fedett-nyitott tér lesz. Az ősz folyamán
felkerül a hiányzó, tetőt díszítő fonat.
A tábor programját esti előadások színesítették: Herczeg Ágnes tájépítésszel,
Kucsera Tamás Gergellyel, az MMA főtitkárával, Bihari Ádám, Szilágyi Szabolcs,
Csóka Balázs építészekkel, Gróf Péter
régésszel és Péterfy László szobrászművésszel találkozhattak a résztvevők.Idén
először az építőtáborhoz gyermekprogram is kapcsolódott. Az egyhetes gyermektábor ideje alatt kavicsképek készültek a patakparton, a visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola tanulóinak tervei alapján.

Év belsőépítésze díj
2019-ben húszéves a magyar belsőépítész közösség szakmai elismerése, az
Év belsőépítésze díj. A díjat Laki Péter
alapította 1998-ban magánkezdeményezésként, a magyar belsőépítészet támogatására, azzal a céllal, hogy a szakmai
zsűri döntése alapján elismerje az adott
évben megvalósult belsőépítészeti munkák közül arra legérdemesebbnek tartott
munka szakmai értékét, különlegességét.
Idén Fülöp Krisztinának ítélték az Év belsőépítésze 2017–18 díjat az Örkény Színház nézőterének és kapcsolódó közlekedési tereinek belsőépítészeti kialakításáért.

nár 2019. augusztus 19-én, 77 éves korában,
hosszú betegség után elhunyt. Búcsúztatása szeptember 17-én volt a Makoveczravatalozóban. Egykori tanítványai, végzett
búcsúzik Tőle szerkesztőségünk.

„Megszállott elhivatottsággal tanított. Nyitott volt, kísérletező kedvű, derűs kedélyű. Újszerű, összetett gondolathálóval
borította be mindannyiszor hallgatóságát, amit a legváratlanabb pillanatban oldott fel sajátos humorával.” Kovács Ágnes

„Az érdeklődő hallgatók részére a műegyetemet szellemileg meghaladó, kreatívabb és szabadabb építészképzést akart
megalkotni. Az építészet oktatását filozófiai rendszere részeként értelmezte, ahogy írta: »A tanító elsősorban gondolkodni
tanít meg, ehhez módszert ad, és csak másodsorban ad át ismereteket. Féléves feladatoknál én sohasem a végeredményen
mérem le tanítványom fejlődését, a végeredmény – úgymond – el is maradhat, de a gondolkodás folyamatainak állomásait
be kell mutatnia. A magasabb rendű képességek kifejlesztéséhez a gondolkodás igen terhes munkáját vállalni kell. (…)
Tanítvány akkor lesz valaki, ha megérett arra, és akkor jön a mester, aki rátalál. Nem a tanítvány választ, hanem fordítva,
mert tanítani csak azt a tanítványt lehet, aki be is tudja fogadni a tanítást.« Az ősi mester-tanítvány viszonyrendszerben
akart – a maga szerény és kedves módján – mester lenni, úgy, hogy magát sohasem nevezte, vagy képzelte annak. Ettől volt
és marad igazi Mester.” Pintér Balázs

„Hitvallása túlmutatott a szakmán, az építészeten, mert ő az embereket, az emberi összefüggéseket és kapcsolatukat vizsgálta. Az építészet egy nyelv és ritmus volt számára. »Csak az lesz jó építész, aki ismeri a nyelvet és jól beszéli« – mondta.”
Bán Zoltán

„Kapy Tanár Úr saját útja, mint ahogy tervezési és oktatási munkája is paradigmaváltás volt sok szempontból és sokunk
számára. Új lehetőségeket mutatott meg, új energiákat és tapasztalásokat adott. Nem véletlen, hogy az általa vezetett
tervező szakmérnöki sok alkotó, elkötelezett építészt adott a szakmának. 60 évesen azt mondta – miközben felszállt egy
hőlégballonnal a Dunakanyarban –, hogy boldog, hiszen elérkezett élete feléhez. Most sem tűnt el, inkább csak feszegeti a
lét paradigmáját, mindig itt marad közöttünk.” Bártfai-Szabó Gábor
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