TÉGLAARCHITEKTÚRA 1945 előtt
HOMLOKZATI LÁTSZÓ TÉGLA
felmérési pályázat é r t é k e l é s e

A Porta Speciosa Egyesület immár 11. alkalommal hirdette meg az építészeti értékek megismerését célzó
ifjúsági felmérési pályázatát. 12 középfokú építőipari szakiskolából, szakképző intézményből 19 pályamű
érkezett annak ellenére, hogy ezúttal a szokásosnál talán kissé nehezebb volt a feladat és kevesebb idő állt
rendelkezésre.
Az épített örökség megőrzéséért dolgozó, a Magyar Építész Kamara, az ICOMOS és az egyetemek képvi-,
selőiből, neves szakemberekből álló zsűrinek nem volt könnyű dolga a határidőre beérkezett 17diákmunka
bírálatakor. A pályázók jelentős része kiemelkedően jó munkát végzett.
A Bizottság a pályaműveket
- a műszaki tartalom hitelessége,
- a felmérés pontossága, szakszerűsége,
- a rajzi feldolgozás, dokumentálás esztétikai megjelenése,
- az építészettörténeti, műemléki leírás tartalma szerint é r t é k e l t e.
A bírálat során a rangsor felállítása azt jelentette, hogy a jó munkák közül a legjobbakat kellett kiválasztani.
A kitűnő feldolgozást, az alaposan kótázott felmérési rajzokat kedvezően értékelte a Bíráló Bizottság akkor is,
ha a rajzi készség ezt a szintet még nem tudta tükrözni.
Néhány pályamű kiemelkedő az ötletes feldolgozás, a grafikai előadásmód tekintetében.
Dícséretet érdemel, hogy a legjobbak az építészettörténeti leíráshoz alapos kutatómunkát végeztek. Nem mindig
elég viszont a források megjelölése.
Újszerű volt a korszerű, műszeres felmérési, geodéziai módszerek és számítógépes feldolgozásuk alkalmazása.
A rajzok alapját képező manuálék tekintetében a szakszerűség, méretezettség több pályamunka esetében nem
kielégítő, fejlesztést igényel.
A szerkezeti részletek felmérése, a történeti szerkezetek megfigyelése, dokumentálása vélhetően jelentősen
gazdagította a diákok történeti, szerkezeti, formai ismereteit, segíti tevékenységüket a későbbiekben az
értékmegőrzés szakmai feladatainak ellátásában.
Külön elismerés jár a tanároknak az építész szakma megszerettetését elősegítő tevékenységükért, a diákok
felkészítéséért, melynek eredményeként szakszerű, színvonalas pályaművek készültek.
Gratulálunk tanároknak és diákoknak egyaránt!

( készült: a pályázati bírálatok felhasználásával,
felolvasta a díjak átadása alkalmából a XVII.Nemzetközi Építész Diákkonferencián, Székelyudvarhelyen
a zsűri elnökének megbízásából Gy. Lovassy Klára, a Bíráló bizottság tagja.)

