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A javaslatevő indoklása (max. 2000 karakter):
Rumi Imre, építész, urbanista, több mint harminc éves pályafutása alat építészi, településtervezői és
főépítészi munkássága mellet jelentős szakmai közélet tevékenységet fejtet ki. Ez nemcsak a Pest
Megyei Építész Kamarában betöltöt több tsztséget jelentet, hanem a helyi építészet közélet
szervezését is. Például az érdi építész asztaltársaság, /2002-2006/, tervtanácsok létrehozása, azokban
való aktv részvétel. Legjelentősebb közélet vállalkozása túlmutat az szakma szűken vet keretein. Ez a
Magyar Zarándokút és /Egyesület/ létrehozása, amelyben mintegy 25 település polgármesterével
közösen hozta létre az El Camino mintájára szervezet Esztergomtól Máriagyűdig vezető 431-600 kmnyi utat, azok megállóit, szállásait.
Tervezői munkásságában a valós emberi igények és életormák, társadalmi és építészet környezet
szempontjainak hangsúlyos fgyelme mellet mind fontosabb a környezetudatosság szempontjainak
sokrétű érvényesítése.
Számos Pest megyei település helyi építészet szabálya, szabályozási terve fűződik nevéhez, ezekben a
kor diktálta tendenciák mellet a település meglévő értékit is óvni igyekezet. Ez jellemzi a megyében –
Százhalombatán /1992-98/, Érden /1999-2000/, Biatorbágyon /2016/ – és Budafokon /2001-2004,
2007-2016/ végzet főépítészi tevékenységét is.
Munkásságának eddigi elismerései is mutatják ezek közösségi értékeit:
Magyar Urbanisztkáért Díj, 1997 – Magyar Urbanisztkai Társaság, Érdi Építészet Nívódíj, 2002 – Érd
Város Önkormányzata, Figyelő Építészet Nívódíj, 2003 Firka Építész Stúdióval, Pest Megyei Építészet
Nívódíj dicséret, 2007, "Év Napháza-2007" Építészet díj, Kós Károly-díj 2013, a Magyar Zarándokút
Egyesület építész csoportjával.
A fentek alapján javaslom Rumi Imrét 2019-ben a Weber Antal díjra.
Dátum: Érdliget, 2019 január 30
javaslatevő aláírása
Az adatlapot kérjük nyomtatot betűvel kitölteni.

