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A javaslat indoklása (max. 2000 karakter):
Száva Pál okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök (abszolutórium), teljeskörű jogosultságú építész tervező, műszaki ellenőr, műszaki vezető, sokoldalú, alkotó személyiség. Hosszú
szakmai munkássága során volt építésvezető, gyártmánytervező, városi tanácsi osztályvezető
főmérnök - a belváros felelőse, de igazán a tervezés mellett kötelezte el magát. Kezdeményezései
meghatározó szerepet játszottak Szentendre és környezete szakmai életében: alapítója volt a
Szentendrei VGV tervező csoportjának, alapító tagja a Szentendrei Építész Egyletnek, valamint az
esztergomi É11 tervező kisszövetkezetnek. Tervezői listája igen gazdag: műemléképület
rekonstrukció - rehabilitáció, bontásra ítélt védett épület megmentése - tudományos kutatási
dokumentáció készítése, oktatási - nevelési - kulturális - egészségügyi épületek, családi - és
lakóházak, hétvégi házak tervei, koncepciók- hasznosítási és engedélyezési tervek,
vagyonértékelések, tervpályázatok, melyek mind-mind alapos, korrekt munkák. Tervezett
épületeinek megvalósítását építőmesteri alapossággal végig kíséri. Tizenkilencedik éve a Néprajzi
Múzeum épületének műemlékvédelmi, beruházási, felújítási, átalakítási, karbantartási munkái
irányítója, részben tervezője is. Gazdag, sokoldalú munkássága Szentendréhez és környezetéhez
köthető elsősorban, beleértve pl. Pomáz, Budakalász, Visegrád, Tahitótfalu, Pilisszentlászló, stb.
településeket is. Szereti a kihívásokat, a védett környezetet és települést, így Tihany, az Őrség,
Ábrahámhegy is szerepel tervezői palettáján.
Száva Pált minden munkájában az alaposság, az elhivatottság jellemzi. Több mint négy évtizede,
nagyobb részt Szentendre és tágabb környékéhez kötődő szakmai munkássága, tervei, valamint
megépült lakó- és középületei, műemléki munkái a környezet tiszteletben tartását tükrözik, a
genius loci számára meghatározó. Alkotó tevékenysége magas színvonalú szakmai értékeket
hordoz, a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó.
Dátum: 2018. január 27.
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