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2014.10.02. Építész Kamara-díjátadó ünnepség

Tisztelt Államtitkár Úr! Elnök Úr!
Hölgyeim és Uraim!

Az épített kulturális örökség a helyi identitás meghatározó részét képezi. Közös
múltunk felbecsülhetetlen értékű tanúja.
Vannak szerencsésebb, gazdagabb építészeti hagyományokkal rendelkező
települések, és vannak kevésbé szerencsések. Szolnok az utóbbi kategóriába
tartozik, nekünk az itt élőknek a meglévő kisebb léptékű építészeti környezetet
kell megóvnunk a jövő számára.
A feladat ennek ellenére nagy, melyben a helyi szakmai és civil szervezeteknek,
közösségeknek fontos szerepe van.
A megyeszékhely az elmúlt néhány évben fejlődésnek indult, amelynek
velejárója az is, hogy egyre több új, szép épülettel, építménnyel gyarapodott.
Azt gondolom, hogy az itt élők körében nő azok száma, akik jobban érzik
magukat a városban és büszkék a megszépült régi és az új építészeti
környezetre.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája és az Építész Egylet
Közhasznú Egyesület élére állt a múlt megőrzését célzó folyamatnak. Tette ezt
egyrészt hivatásszeretetből, másrészt identitástudatból.
Ennek része a 2011-ben a Regio Architecht Díj megalapítása, amellyel az
építész szakma tagjainak munkáját ismerik el és amelyet minden évben az
Építészet Hónapja keretében adnak át.
Olyan építészekét, akik több évtizeden keresztül példát mutattak a helyi
építészeti értékek megőrzésében, vagy kiemelkedően szolgálták a szakma helyi
fejlődését.
A díj rangja az elmúlt két évben megerősödött, hiszen mindig több jelölés
érkezik, amely azt mutatja, hogy a szakma is fontosnak találja.
Ebben az évben 6 pályázatot nyújtottak be, amelyeket most itt is láthatunk. A
kamara elnöksége által felkért kuratórium döntött és hamarosan meg is tudjuk,
hogy ki lesz a Pogány Gábor Benő által készített Regio Architecht 2014 Díj
büszke tulajdonosa.

Egy erős és előrelátó közösség a múltra alapozva építi a jövőt.
A megyei építészek kamarája és az Egylet nagy gondot fordít arra, hogy a pálya
elején álló fiatal megyei építészeknek is teret adjon. 2008 óta több alkalommal
szerveztek már tárlatot, ahol a fiatalok megmutathatták hol tartanak és mennyit
fejlődtek az elmúlt években.
Ez a gesztus hatalmas közösségépítő erő, hiszen ezek a fiatalok érzik, hogy
szülővárosuk, szülőföldjük ragaszkodik hozzájuk és számít rájuk, netán még
haza is várja őket. Miután megtanulták a szakma fortélyait, tudásukkal segítsék
a megye, a város gyarapodását, fejlődését.
Tisztelt Elnök Úr!
Nagy tisztelettel szeretném megköszönni a megyei kamara és az egylet
tagjainak, hogy tevékenységükkel hozzájárulnak a megyei identitástudat
erősítéshez, és hogy ilyen sokat fáradoznak a megyei építészeti örökség
védelméért.
Kívánok Önöknek sok sikert és egyben gratulálok az idei díjazottnak is.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

