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A választási ciklusidő lejárta előtt az ÉTE elnöksége előrehozott tisztségviselő választást
kezdeményezett. A Tisztújító Küldöttközgyűlést 2008. május 27-én a „Pesti Konferencia
Központ”-ban tartottuk. A nagy érdeklődéssel várt küldöttközgyűlésen a szavazati joggal
bíró küldöttek 63%-a volt jelen. A küldöttközgyűlés első részében a 2007. évi
gazdálkodás helyzetét, a 2008. évi gazdálkodási tervet, Alapszabály módosítást, valamint
az elnökségnek és a bizottságoknak az elmúlt ciklusban végzett munkájáról szóló
beszámolókat vitatták meg a küldöttek. Takácsy Gyula Elnök megnyitóját követően az
írásban kiküldött napirendek elfogadására, majd Dr. Pallos Zoltán ügyvédnek levezető
elnökké történő megválasztására került sor.
A 2007. évi gazdasági beszámoló, a 2007. évi közhasznúsági jelentés és a 2008. évi
gazdálkodási tervet László László főtitkár terjesztette elő és az írásban kiküldött
előterjesztésekhez szóbeli kiegészítést fűzött. A 2007. évi eredmények gondok
ismertetésénél hangsúlyozta, hogy az egyre nehezedő körülmények között a bevételeket
és kiadásokat oly mértékben visszafogottan tervezték, hogy az már a működőképesség
rovására történt. A bevételek csökkenésének egyik alapvető okát az egyesületi tagok
aktivitásának hiányára vezette vissza. (Ma már alig van „alulról” szervezett bevételes
rendezvény és a tagdíjbefizetési arány is egyre romlik!) Ugyanakkor a külső
körülmények, így pl. a pályázati lehetőségek folyamatos szűkülése is kedvezőtlenül hat
és bizonytalanságot okoz a tervszerű gazdálkodásban. Mindezek ellenére – elsősorban a
titkárság erőfeszítéseinek köszönhetően – a 2007. év gazdálkodása a jóváhagyott terv
szerint alakult. A 2008. évi gazdálkodási terv előterjesztéséhez fűzött szóbeli
kiegészítésben a főtitkár hangsúlyozta, hogy az előző évek terveihez hasonlóan az
adottságokhoz alkalmazkodva költségtakarékos „szintentartó” tervet készítettek.
Ábrahám Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy bár
mérlegen kívüli kötelezettségek nincsenek az Egyesület gazdasági helyzete mélyponton
van. Kérte az új Elnökséget, hogy feladatai között kiemelten kezelje a gazdasági helyzet
helyreállítását. Ezt követően a küldöttközgyűlés az előterjesztéseket egyhangúlag
elfogadta.

Az Alapszabály módosító napirend előterjesztője László László főtitkár hangsúlyozta a
módosítások szükségességét, melynek célja elsősorban az Elnökség mozgásterének
bővítése, a Társelnöki cím és a Tanácsadói Testület létrehozásával, valamint a Főtitkári
és a Regionális Alelnöki pozíciók megerősítésével. A hozzászólások (Bank Lajos, dr.
Jancsó Gábor) egyetértettek a javaslattal. Bank Lajos az Alapszabálynak „monitoring”
Bizottsággal történő kiegészítését javasolta. Az Alapszabály módosító előterjesztést a
javasolt kiegészítéssel a küldöttek elfogadták.
A leköszönő elnökség nevében Takácsy Gyula elnök ismertette az elmúlt ciklusban
végzett munkát és a fokozatosan nehezedő körülmények között elért eredményeket. A
sikeres rendezvények közül kiemelte az Alpár Ignác 150 éves születésnapja
megünneplésének 2005. évi eseményeit, köztük a Magyar Tudományos Akadémián
megrendezett konferenciát, a Nemzetközi Gázkonferenciákat, valamint az építésügy és az
építészet aktuális témaköreivel foglalkozó a Nemzetközi Építőipari Szakkiállításhoz
kapcsolódó Construma konferenciákat. Sikeresnek tartotta az elmúlt években a Kárpát
medence területén (Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján) szervezett szakmai
tanulmányutakat. Az eredmények mellett kritikusan értékelte a működés és gazdálkodás
helyzetét, majd a következőképpen foglalta össze az elmúlt években végzett munkát: „Az
elmúlt ciklusban végzett egyesületi munkával – az elért eredmények ellenére –
összességében nem lehetünk elégedettek, ami természetesen vonatkozik az Elnökségre, a
szervezeti egységekre és általában az ÉTE tajgaira. Az Elnökség a vállalt és kitűzött
célokat erejéhez mérten teljesítette. Megállapítható azonban, hogy a kedvezőtlen és sok
vonatkozásban egyre romló külső hatások (pályázati lehetőségek beszűkülése, állami
megbízások csökkenése, stb.) mellett az aktivitás nem volt kielégítő, illetve a társadalmi
munka iránti érdeklődés, a korábban jellemző szakmai tettrekészség csökkent.
Szerencsére van egy kisebb létszámú és lelkesen dolgozó tagság, akiket önzetlen
munkájukért minden dicséret megillet.” Takácsy Gyula elnök végül megköszönte a
tagság és a szervezeti egységek támogatását és az Elnökség nevében kérte az Elnökség
lemondásának elfogadását. Az elnökségi beszámolót vita követte, végül a küldöttek az
elmúlt ciklus munkájáról szóló írásbeli beszámolót, valamint az Elnökség lemondását
elfogadták.
Az Elnökség beszámolójának elfogadása után a Bizottságok is beszámoltak munkájukról.
A Felügyelő Bizottság elnöke Ábrahám Ferenc kritikusan értékelte az elmúlt ciklusban
végzett munkát. „Nem került sor az Elnökség programjában elhatározott gazdasági
háttérrel is rendelkező elnökségi tagok bevonására. A megválasztott elnökségi tagok
munkájuk ellenére nem tudták kellő eréjjel képviselni Egyesületünket. A megkezdődött
térvesztés, a fizető és aktív taglétszám csökkenése és az elöregedés vezetett oda, hogy
folyamatos vészjelzéseket és ezt tükröző, a megoldást sürgető határozatokat kellet az
Elnökség asztalára letennünk. Sajnos ezekre vagy késve, vagy egyáltalán nem kaptunk
érdemi választ. Az elnökség tagjainak munkája mellett ki kell emelnünk a Főtitkár és az
erősen minimalizált munkaidejű titkárság erőfeszítéseit., melyeknek köszönhetjük, hogy
még van Egyesület”. Majd összefogásra szólította fel a tagságot, hangsúlyozva, hogy „az
Egyesület léte és jövője valamennyiünk kezében van”.
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Az FB beszámolóját követően a Díjbizottság és az Etikai Bizottság is tájékoztatást adott a
végzett munkáról, majd a küldöttek elismeréssel fogadták el a három bizottság
tevékenységét.
A Küldöttközgyűlés második szakaszában a tisztségviselők megválasztására került sor.
Semmelweis Ferenc a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a Bizottság munkájának
szempontjait és az Elnökségre vonatkozó követelményeket,
–
a leendő Elnökség adjon garanciát az ÉTE működésének biztosítására;
– tegye ismét vonzóvá a jogi és egyéni tagság számára az Egyesületet;
– állítsa helyre a tudományos életben korábban megszerzett és kiérdemelt
elismerést;
– a jelöltek legyenek alkalmasak a kapcsolatrendszer helyreállítására, a szakmai
értékek megóvására, és a szakma érdekeinek érvényesítésére, majd javaslatot tett
az ÉTE elnöki tisztségének betöltésére és felkérte Gerencsér László urat a
HÉROSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját programjának ismertetésére.
Az elnöki székfoglaló program főbb elemei:
– érdemi szerepvállalás az építőipar egészét érintő szabályozási környezet,
szerződési rendszerek, díjszabások kialakításában és alkalmazásuk általánossá
tételének elérésében;
– az Egyesület külső és belső együttműködésének, kapcsolatrendszerének
fejlesztése;
– a szakmai fejlődési, továbbképzési lehetőségek biztosítása;
– szerepvállalás a hazai építéstudományi, oktatási háttér fejlesztésében, az építészeti
kultúra kialakításában.
Az elnökségi program ismertetése, megvitatása után a Jelölő Bizottság elnöke
előterjesztette a javasolt Elnökség tisztségviselőit, a Felügyelő,- Etikai,- és Díjbizottság
tagjait. Ezt követően titkos szavazásra került sor, melynek végeredménye:
Elnök:
Gerencsér László
Főtitkár:
László László
Társelnökök: dr. Becker Gábor, Bitay Zoltán, dr. Hajdú Miklós,
dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Varga Mihály, Vermesi Sándor
Alelnökök: Bálint Péter, Bittmann Ernő, Korcsmár István, Kovács Sándor,
dr. Magyar Zoltán, Pappné Tombácz Ildikó, dr. Sámsondi Kis György
Felügyelő Bizottság: Ábrahám Ferenc, dr. Bozsó Ferencné, ifj. Meszléry Celesztin,
dr. Nacsa János, dr. Nemes Géza
Etikai Bizottság: Déry Tamás, Diószeghy Miklós, Makkainé Hoksza Éva,
Szabados Béla, Tóti Magda
Díjbizottság: Heincz Mihály, Kajtár Lajos, Matus János, Mezei László,
Mikolás Tibor DLA, Mura Mészáros József, dr. Nagy Pál,
Pongrácz Lajos, dr. Preisich Katalin, Szerencsés Gyula
Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvi összefoglalóját készítette: László László főtitkár
_______________________________________________________________________
Megjegyzés: Gerencsér László elnök úrnak a tisztségviselő választó küldöttközgyűlésen
előterjesztett programjához a szervezeti egységek vezetőitől 2008. május 29.-én keltezett
levelünkben június 20-ig kiegészítéseket, javaslatokat kértünk. Az elnöki ÉTE program
komplexitása és véglegesítése érdekében ismételten kérjük a javaslatokat.
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EMLÉKEZTETŐ/JEGYZŐKÖNYV
a 2008. június 4.-i elnökségi ülésről
Jelen vannak: Gerencsér László (elnök), dr. Becker Gábor, Bitay Zoltán, dr. Hajdú
Miklós, dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, Bittmann Ernő, Korcsmár István, dr. Magyar
Zoltán, Pappné Tombácz Ildikó, László László (főtitkár)
Távolmaradását jelezte: Varga Mihály, Kovács Sándor, dr. Sámsondi Kiss György
A 2008. május 27-én megválasztott Elnökség első alakuló ülésén Gerencsér László elnök
ismertette elképzeléseit az Egyesület előtt álló legfontosabb teendőkkel kapcsolatban:
1. Meg kell erősíteni az ÉTE gazdasági helyzetét, ennek érdekében növelni kell a
tagdíj bevételeket és a piacvezető cégek támogatását.
2. Ki kell dolgozni a bevételek növelését célzó konferencia szervezés módszereit.
3. A szervezeti egységekkel, bizottságokkal rendszeres és érdemi kapcsolat
kialakítása szükséges, az információ cseréhez vissza kell állítani a Hírmondó havi
megjelenését.
4. Nagyobb működési-gazdálkodási önállóságot kell biztosítani a regionális szervezeti
egységeknek, a tagdíjbevételek egy részének helyben hagyásával.
5. Szélesebb körű és érdemi kapcsolatrendszert kell kialakítani az építésügyben érintett
állami és szakmai szervezetekkel.
6. Az alapszabály módosítással az SZMSZ és az Etikai Kódex készítésével rendezni
kell a jogszerű működés feltétel rendszerét.
7. A fiatalítás és az oktatási programokhoz való csatlakozás érdekében javaslatot kell
kidolgozni.
8. Vizsgálni kell a különböző nemzetközi szakmai szervezetekbe való bekapcsolódás
szükségességét és lehetőségeit.
9. A szakmai folyóiratok színvonalának növelése céljából a szerkesztőségek személyiés anyagi-, technikai bázisát meg kell erősíteni (szerkesztőbizottság átalakítása,
reklám bevételek növelése, stb.)
10. Létre kell hozni az Elnökség Tanácsadó Testületét, az Elnökség kijelölt tagjaiból és
külső szaktekintélyekből.
Gerencsér László Elnök által javasolt teendők ismertetése után a jelenlévő elnökségi tagok
hozzászólásai, javaslatai és feladatvállalásai következtek.
Az emlékeztetőt összeállította: László László ügyvezető
ÉTE TAGOK FIGYLEMÉBE
1. A tagdíjbefizetések ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az ÉTE Tagok egy része
előírás szerinti március 31.-i határidőre nem teljesítette tagdíjbefizetési kötelezettségét,
ezért nem áll módunkban kiküldeni a választott folyóiratot és a hírlevelet. A folyamatos
kapcsolattartás és együttműködés érdekében kérjük a tagdíjak mielőbbi rendezését.
2. Az adatnyilvántartás folyamatos frissítése céljából kérjük a változások (lakáscím,
telefonszám, e-mail cím, munkahely, iskolai végzettség) bejelentését.
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3. Az ÉTE vezetése és tagjai közötti információ csere jobbítása érdekében 2008.
szeptembertől visszatérünk a hagyományos Hírmondó havi megjelentetésének
gyakorlatához. A Hírmondóban közlésre szánt programokat, tájékoztatókat az előző havi
Hírmondóban közölt időpontig (előző hónap 5. napjáig!) kérjük a titkárságra, lehetőleg
elektronikus formában (info@eptud.org) megküldeni. Kérjük, hogy az írásos anyagok
terjedelme lehetőleg a 8-10 sort ne haladja meg. Rendezvények esetén a téma megjelölése
mellett a helyszín, időpont, előadók és a szervező megnevezését is kérjük.
4. Tájékoztatjuk Tagtársainkat, hogy a titkárság személyi állományában 2008. június 15től változás történt. Új munkatársunk Dérné Ficze Judit főelőadó, akinek feladata
elsősorban a számítógépes levelezés, és adatnyilvántartás, az internetes honlap
naprakészen tartása, valamint a Hírmondó szerkesztése. Dr. Szántó Imréné főelőadó
feladata továbbra is az Elnökséggel, a Bizottságokkal a Szervezeti egységek és a Jogi
tagokkal történő kapcsolattartás, a testületi ülések, programok előkészítése, valamint az
anyagi, technikai feltételek biztosítása. (Elérhetőségünk tel/fax: 201-8416, e-mail:
info@eptud.org)
Titkárság

PROGRAMOK
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Helyszín: Bp., IV. Ives út (az új M0-s Duna-híd pesti hídfőjénél. Az ÚjpestVároskapu végállomásról induló 122-es busszal 6 megálló + 500m séta)
Időpont:
2008. július 22. (kedd) 14 óra
Téma:
Ramada Resort – Aquaworld Budapest épülő szálloda és élményfürdő
komplexum megtekintése
Előadó:
Ráta András tervező, Henyecz Krisztina marketing és PR menedzser
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107 (Kérjük a kedves kollégákat, hogy aki tud,
hozzon magával sisakot!)
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Helyszín: Bp., IX. Közraktár út 30-32. (Petőfi híd pesti hídfőnél)
Időpont:
2008. augusztus 14. (csütörtök) 14 óra
Téma:
River Park Irodaház szerkezetépítés helyszíne megtekintése
Előadó:
Varga Gábor főépítésvezető, GÉV Kft.
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107
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PROGRAM ELŐZETES
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI SZAKOSZTÁLY
Helyszín: Bp. V., Dorottya u. 6.
Időpont:
2008. szeptember 2. (kedd) 14 óra
Téma:
A Palazzo Dorottya felújított és átalakított épületegyüttesének megtekintése
a befejező munkák időszakában
Előadó:
Nemeshegyi Balázs főépítésvezető, Swietelsky Építő Kft.
Szervező: Alex Ágnes tel.: 20/9415107
ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET MŰEMLÉKI SZAKCSOPORT
(több társrendezővel)
Helyszín: Örökségvédelmi Hivatal Bp. I. Táncsics M. u. 1.
Időpont:
2008. szeptember 9.
Téma:
Pogány Frigyes 100 éves születésnapi emlékülés
Szervező: Vizy László 06-30-360-2400
SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
Helyszín: BME Díszterem 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. em.
Időpont:
2008. szeptember 12-13. (péntek-szombat)
Téma:
VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás (várhatóan kreditpontos)
Szervező: Tóth-Asztalos Réka Tel/fax.: 201-9360, email: info@szte.org.hu

HÍREK, INFORMÁCIÓK
TANULMÁNYÚT ÉSZAK-ERDÉLYBEN
Kolozsvártól északra eső régiójában
Erdélyi utazásaink sorát, az ÉTE titkárság kiváló szervezésének köszönhetően, április 17.
és 22. között ismét egy érdekes és látványokban gazdag úttal gyarapíthattuk.
A Királyhágó elhagyása után körsétát tettünk Kolozsváron: Főtér, Szt. Mihály templom,
Bánffy palota, Megyeháza, Evangélikus templom, Opera, Biazini fogadó: (1847
októberében itt szállt meg Petőfi ifjú feleségével.) Bonchidán megnéztük a XVIII. sz.-i
Bánffy kastély helyreállítását. Szamosújváron Martinuzzi György 1540-51-ben épített
kastélya később börtön lett, ahol Rózsa Sándor is raboskodott; majd a II. világháború után
néha súlyos évtizedekre ide zárták a „rendszeridegen elemeket”, köztük számos magyart
is. A barokk örmény székesegyház (1748-1804) féltve őrzött büszkesége Rubens
tanítványának oltárképe, mely körülbelül 50 évi hányattatás után került vissza eredeti
helyére. Szék román-gót református templomában tartották az első erdélyi protestáns
zsinatot (1555). Maradandó értéket képvisel a székiek jellegzetes népviselete és panziójuk
vendégszeretete is emlékezetes marad. Dés a Nagy- és a Kis-Szamos találkozásánál
épült 38.000 fős város. A késő gótikus csarnoktemplomának színes, díszesen faragott kő
szószékét 1752-ben készítették a 72 m-es tornyát négy fiatorony díszíti. Bethlen
városában 1438-tól kezdve a Bethlen családnak több kastélya volt, melyekben ma iskolák
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és irodák működnek. Szeretfalva: a II. világháború alatt visszacsatolt Észak-Erdélyben a
határok a Maros völgyét elvágták. A Székelyföld megközelítése érdekében igen nehéz
hegyi vasútépítést jelentett a Dédával összekötő vonal megvalósítása. Besztercét II. Géza
alapította, és hosszú időn át főleg szászok lakták. A lassan megújuló városközpont sokkal
kisebb ugyan a nagyszebeninél, de őrzi a szász hagyományokat. Főterének
jellegzetessége a teret szegélyező XV.-XVI. sz.-i lábasházak és a 74 m magas tornyú,
gótikus evangélikus templom, szép gótikus szószékkel és reneszánsz padokkal. Vonzó
épületeinek egyike a megyei múzeum és az Aranyműves ház (Ezt néhol ezüstműves
háznak titulálják.) Naszód 10.000 lakosú kisváros textil- és bútoriparral. A KeletiKárpátok hó fedte csúcsaiban gyönyörködve érkeztünk Borsafüredre a Radnaihavasokhoz. Innen lifttel értük el a sípályákat, ahonnan a több mint 2000 m magas
csúcsok között, szikrázó napsütésben élveztük a hó fedte táj szépségét. A település szép
kis fatemplomában éppen ortodox húsvéti szertartást. A harmadik nap az Iza-folyó
mellett haladva csodáltuk meg – Dragomérfalván, Rozálián és Barcánfalván – a
szebbnél szebb fatemplomokat. (talán itt érdemes a román elnevezéseket használni, ezt a
részt tényleg régen lakják, és nincs is igazi magyar neve a helyeknek) Ez utóbbi helyen,
régi kolostorok területén, most görögkeleti kolostoregyüttes épül a hegyoldalban.
Továbbindulva utunk legészakibb városába Máramarosszigetre érkeztünk. Református
temploma uralja a főteret. A várost széles utcák jellemzik, egy emeletes szépen
karbantartott házakkal.
A Zazar folyó mellett fekvő Nagybánya történelmének évszázadok óta az érckitermelés a
meghatározó tényezője. Nagy Lajos emelte városi rangra és az idők során számtalan
nevezetesség birtokolta. 1445-ben a Hunyadiaké, Szilágyi Erzsébet háza ma is látható. A
környék egyik hegyét Mátyás király nevezte el Virághegynek. A város nevezetessége az
igen látványos Ásvány Múzeum, sokáig gyönyörködtünk benne. Itt valósult meg 1896ban sok kiváló festőnk alkotó otthona, a Nagybányai Festőiskola. Érdekesség itt a piros
sisakú református templom, a Szt. István torony, a katolikus templom és a mellette lévő
igen érdekes és szép képzőművészeti kiállítás, ahol a művésztelep alkotóinak művei is
nagy számban láthatók. Mindezeket végignézve nehezen hagytuk el ezt a nagymúltú
várost.
A magyar családok vendégszeretetét több napon át élveztük Koltón. 1847. szept. 9. és
okt. 29. között az itteni Teleki kastélyban töltötte nászútját Petőfi Sándor ifjú feleségével.
Itt írta a „Szeptember végén” c. költeményét. Ma múzeum és a kertben szobruk is áll. A
község református temploma büszkén őrzi magyar emlékeit. Meglátogattuk a
Misztótfalui templomot és múzeumot, ahol Misztótfalusi Kis Miklósra (1650-1702) a
betűmetszés, öntés és nyomtatás „főmesterére” emlékeztünk. Szatmárnémeti a X. sz.-ból
származó település, mely a XIV. sz.-ban kapott városi rangot. A neoklasszikus római
katolikus püspöki székesegyház 1786-97 között épült és uralja a város szépen parkosított
főterét. A tér egyik oldalát a szecessziós stílusú (Lechner Ödön) Dácia szálló (1909)
képezi. A másik oldalon áll a Vécsey ház, ebben írták alá 1711. május elsején a szatmári
békét. A főtér közelében kerestük fel a klasszicista stílusú református templomot (17881807), mellette Kölcsey szobrával. Erdődön a régi vár egyik bástyája még áll.
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia (1828-1868) itt tartották az esküvőjüket. A Kraszna
melletti Ákoson románkori templomot láttunk. Sződemeter Kölcsey Ferenc (1790-1838)
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szülőfaluja. A templom előtt egy kisméretű szobrocska árválkodik. A görög katolikus
parókián van ugyan egy emléktábla, de az épület zárt. A magyar himnusz költőjének
emlékét – úgy véltük – a magyar államnak több odafigyeléssel és némi áldozattal kellene
megőriznie! – Következő szálláshelyünk Tasnád volt. Most kiépülő gyógyvizű fürdőhely,
új szállodával és szabadtéri melegvizű medencékkel. Jó érzés volt a román állam
megbecsülését tapasztalni Ady Endre (1877-1919) szülőfalujában Érmindszenten,
amelyet Ady Endre-falvára kereszteltek. A költő kis szülőháza jó állapotú szalmatetős
házacska, az ötvenes években leégett, de újjáépítve eredeti bútorokkal rendezték be.
Ugyanígy múzeum a család későbbi nagyobb épülete is, amit a román állam költségén
gondoznak. Nagykároly szívét a Károlyi palota uralja, amelyet hatalmas park övez. E
mellett elsétálva kerestük fel a református templomot, mely Károli Gáspár szobrát őrzi.
1529-ben született a városban, majd mint lelkész 1586-ban elkezdi fordítani a bibliát,
melyet 1590-ben Vizsolyban nyomtattak ki. Utunkat Nagyváradon fejeztük be, ahol a
városközpontban, a Sebes-Körös partján felidéztük korábbi 2005. évi tanulmányutunk
szép emlékeit.
Az utazásunk során meglátogatott területen szinte mindenhol vészesen fogyatkozik a
magyarság, de a maradók őrzik a magyarságukat: a templomokat zászlók és piros-fehérzöld virágok díszítik. Emellett sok olyan területet is bejártunk, ahol a magyarság már
régóta kisebbségben él. Máramarosba még Géza királyunk telepítette az első román
családokat, így e vidék felfedezéséhez jó helyismeret kell. Ezért is külön köszönettel
tartozunk Görög Enikőnek, kiváló és minden részletre kiterjedő, történelmi ismeretekben
gazdag idegenvezetéséért és a nyelvi akadályok leküzdésében nyújtott segítségéért.
Lejegyezte: Borostyánkőy László és Nagy Zoltán
FELHÍVÁS A 2008. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA
A színvonalas tervezés és mesterséget magas fokon megvalósító kivitelezés nyilvános
elismerésére az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi
Egyesület, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Építési
Tagozata, illetve az Építőipari Mesterdíj Alapítvány meghirdette a 2008. évi Építőipari
Nívódíj Pályázatot. A feladatot megvalósítók nevében a pályázó a létesítmény
fővállalkozója (generál kivitelezője) lehet, de elnyerés esetén a Nívódíjat hirdető táblán
mellette szerepelnek az építtető, a tervező, valamint a generálkivitelező által megnevezett
három, a kivitelezésben érdemi munkát végzett vállalkozó és mindezek a létesítmény
megvalósulását közvetlenül irányító vezetői. Pályázni a következő hét kategóriába
sorolható építménnyel lehet. Ezek: középület, irodaépület és kereskedelmi létesítmény,
sport- és szabadidős létesítmény, ipari és energetikai létesítmény, többlakásos lakóház,
műemlék helyreállítás és rehabilitáció, mérnöki és mélyépítési létesítmény
Részletes tájékoztatás és letölthető jelentkezési lap az Építőipari Mesterdíj Alapítvány
Kuratóriuma honlapján (www.mesterdij.hu) található.
Beadási határidő: 2008. szeptember 15. hétfő 16 óra.
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KÖZPONTI ÉPÍTŐK NAPJA
Az építésügyi ágazat 11 szakmai szervezete (ÉVOSZ, ÉTE, ÉFÉDOSZSZ, ÉMA, MÉK,
MÉSZ, MÉASZ, MÉgKSZ, MMK, SZTE, EMKÉSZ) egyesületünk koordinációjával
2008. május 30-án az Önkormányzati Minisztérium dísztermében tartotta az országos
Építők Napi ünnepi ülését. A himnusz elhangzása és Kassai Ferencnek a Budapesti és
Pest megyei Mérnöki Kamara elnökének megnyitó szavai után Figula Erzsébet a Pogány
Frigyes kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium hallgatója József Attila
Dunánál c. versét szavalta, amellyel megadta alapgondolatát az ünnepi ülésnek:
„ A harcot, amelyet őseink vívtak,
Békévé oldja az emlékezés,
S rendezni végre közös dolgainkat
Ez a mi munkánk, és nem is kevés.”
A program Dr. Szaló Péter szakállamtitkár az építésügy helyzetét érintő ünnepi
előadásával, Pallagi Gyula szakszervezeti elnök és Dr. Hajdú Miklós ÉTE társelnök
köszöntő szavaival folytatódott. Ezt követően kitüntetések átadására került sor.
Egyesületünk két tagja Kajtár Lajos (Építéskivitelezési szakosztály) és Szerencsés Gyula
(Csongrád megyei szervezet) Miniszteri elismerő oklevelet kapott. A kitüntetések átadása
után az építők széles tábora nevében Tolnay Tibor az ÉVOSZ elnöke összefoglalta az
építésügyi ágazat helyzetét, tennivalóit. Az ünnepi hangulatot Szórádi Rozália által
előadott Kalotaszegi népdalok koronázták meg.
SZEGEDI ÉPÍTŐK NAPJA
Az ÉTE Csongrád megyei szervezet 2008. június 6-7.-én mintegy 400 résztvevővel
megrendezte Szegeden az Építők napi ünnepségsorozat, melynek kezdő rendezvénye
pénteken a Nemzetközi Építésügyi Konferencia volt, amelyet Román és Szerb Építési
szakemberek közreműködésével az építőipar lehetőségei és problémái témakörben
tartottak meg. A nap folyamán az építész és mérnök kamarai tagoknak kreditpontos
előadás lebonyolítására is sor került. A szombati napon az immár hagyománynak számító
sport és főzőversenyek után a résztvevők a kellemes időjárás és az üdítő sör mellett
szórakozhattak a Gellért Szabadidőközpontban szervezett programokon.
TOLNA MEGYEI ÉPÍTŐK NAPJA
A Tolna Megyei Építőipari Szervezetek (ÉTE Tolna Megyei Szervezete, Tolna Megyei
Mérnöki Kamara, Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves tagozata) idén
június 14-én szombaton rendezték a hagyományos Építők Napja ünnepséget. A helyszín
a Szálkai Strand területe volt, ahol mintegy 300 fő vett részt. Köztük külföldről is a
Délvidéki Bácska Topolya és Magyarkanizsai régi kapcsolatokat felidéző „SENIOR”
társaság tagjai vendégeskedtek. Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Puskás Imre a Megyei
Közgyűlés Elnöke.
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Részt vett az ünnepségen és köszöntötte a jelenlévőket, Gerencsér László az ÉTE
újonnan megválasztott országos Elnöke is, aki röviden vázolta az építők előtt álló főbb
feladatokat az építők összefogásának, együttmunkálkodásának szükségességét.
Szórakoztató programok következtek (kispályás labdarúgó bajnokság, csónakázás,
vízibicikli, főzőverseny stb. Nagy sikert aratott DESPERADO együttes szórakoztató
műsora is. A jó hangulatú rendezvény késő délután ért véget.
IN MEMORIAN
Dr. Sorosi Gyula közgazdász (1924-2008)
1924. október 10.-én született a Szabolcs megyei Nagyhalászban. Iskoláit itt kezdte, majd
a Nyíregyházi Felső Kereskedelmi Iskolában folytatta, majd a Budapesti József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtani Tanszékén folytatta ahol
közgazdász diplomát szerzett. Építőipari tevékenységét 1948-ban kezdte először a
Betonútépítő Vállalatnál, majd az Út-, Vasút Építő Vállalatnál végül 1952-1984-ig
nyugdíjba vonulásáig a Közmű és Mélyépítő Vállalat gazdasági igazgatóhelyetteseként.
Az egyesületnek 1958 óta tagja. Tevékenységét a közgazdasági szakosztályban végezte
ahol számos rendezvény és konferencia szervezője és előadója volt. Munkáját a
szorgalom, a szakma iránti tisztelet és a fiatalok tanítása és a kollégák iránti baráti és
segítőkész magatartás jellemezte. Tevékenységét az egyesület 1979-ben Alpár éremmel,
1990-ben ÉTE Érdeméremmel jutalmazta. Hosszantartó betegsége akadályozta meg
abban, hogy egyesületi munkáját végezni tudta volna. 2008. március 28.-án hunyt el.
Emlékét megőrizzük!
Schaefer György okl. építészmérnök, okl. gazdasági mérnök (1925-2008)
Életének 83. évében hosszú ideje tartó és türelemmel viseltbetegség után hunyt el. Fiatal
mérnökként lépett be az Építéstudományi Egyesületbe és haláláig az Építéskivitelezési
szakosztály tagjaként tevékenykedett. Munkáját több kitüntetéssel, köztük Alpár Díjjal is
elismertük. Az Építésügyi Minisztériumban dolgozott az 1950-es években, mint a vidéki
építőipari vállalatokat irányító igazgatóság termelési osztályvezetője. Nagyrészt a
következetes és céltudatos irányító tevékenysége eredményeként a megyei, állami
építőipari vállalatok ez időben komplex nagyvállatokká fejlődtek. 1965-ben az
Építésgazdasági és Szervezési Intézet jelentős feladatokat kapott az építőipari vállalatok
termelési irányításának és szervezeti rendszerének fejlesztésében. Ekkor lett Schaefer
György az intézet igazgató-helyettese. E munkakörben dolgozott nyugdíjazásáig.
Jelentős építési feladatok megvalósításában vett részt, mint a házgyári rendszer kiépítése,
a budapesti lakásépítés szervezése, a Paksi Atomerőmű építés szervezése stb. Magas
színvonalú szakmai tudásáért és példamutató emberi magatartásáért köztiszteletben álló
és elismert vezetőként tisztelt és tartja emlékezetében a szakmai közvélemény, az
Építéstudományi Egyesület tagsága.
(Dr. Balázs György)
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REGIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK ELNÖKEI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
1. BARANYA MEGYE
Elnök:
Dr. Orbán József
Levelezési cím: 7635 Pécs, Fekete u. 2.
Telefon/e-mail: 30/947-3406, orbanj@witch.pmmf.hu
2. BÁCS-KISKUN MEGYE
Elnök:
Szabó Endre
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nyíl u. 9/B
Telefon/e-mail: 76/485-594
3. BÉKÉS MEGYE
Elnök:
Szabados Béla
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 94.
Telefon/e-mail: 66/ 326-991, 30/965-9949, szaszlak.szabados@t-online.hu
4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Elnök: Ferenczy József
Levelezési cím: 3534 Miskolc, Bertalan u. 18.
Telefon/e-mail: 30/228-4268, ferenczyjg@mailbox.hu
5. CSONGRÁD MEGYE
Elnök:
Nemesi Pál
Levelezési cím: 6726 Szeged, Derkovits Gy. U. 105.
Telefon/e-mail:62/401-071, ferroep@ferroep.hu
6. DEBRECENI SZERVEZET
Elnök:
Sztermen Péter
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 28/c
Telefon/e-mail:20/955-9403
7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
Elnök:
Perjési Emilné
Levelezési cím: 9025 Győr, Kereszt u. 22.
Telefon/e-mail: 96/328-176, 20/921-8482
8. SZOLNOKI SZERVEZET
Elnök:
Balázs Erika
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Bástya u. 3.
Telefon/e-mail: 30/955-1423
9. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Elnök:
Názon Gyula
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 69. III/3.
Telefon/e-mail: 42/313-951, 30/306-6422, nazongy@chello.hu
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10. TOLNA MEGYE
Elnök: Simcsik Pál
Levelezési cím: 7122 Kakasd, Rákóczi u. 73.
Telefon/e-mail: 30/300-3600,
11. VAS MEGYE (SZOMBATHELY)
Elnök: Ábrahám Ferenc
Levelezési cím: 9749 Nemesbőd, Kossuth u. 1.
Telefon/e-mail: 30/959-1705, abt-abraham@t-online.hu
12. VESZPRÉM MEGYE
Elnök: Mezei László
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Fűzfa u. 12.
Telefon/e-mail:88/561-170, 30/411-7404

***********************************************************************

FIGYELEM
2008. szeptember hónaptól a hagyományoknak megfelelően visszatérünk a
HÍRMONDÓ kiadásához.
A 2008. szeptemberi Hírmondóba közlésre szánt programok, illetve tájékoztatók
leadási határideje: 2008. augusztus 5.
A 2008. októberi Hírmondóba közlésre szánt programok, illetve tájékoztatók
leadási határideje: 2008. szeptember 5.

Kiadja az Építéstudományi Egyesület
Felelős kiadó: Gerencsér László
Felelős szerkesztő: László László Szerkesztő: Dérné Ficze Judit
Készült 850 pld-ban „KESKENY” nyomdában Felelős vezető: Keskeny Árpád
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