WÉBER ANTAL-DÍJ 2015
Első alkalommal került átadásra a Pest Megyei Építész Kamara általa alapított Wéber Antal-díj. A magyar
műépítész nevét viselő díjjal a kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató pest megyei kamarai tagsággal
rendelkező szakmagyakorló munkáját kívánja elismerni a Kamara.
Wéber Antal a XIX. századi magyar építészet meghatározó építész egyénisége, Ybl Miklós pályatársa.
Neoreneszánsz építészete a reneszánsz mélyen átgondolt újraértelmezése. Magántanítóként, majd az
építészeti közélet jeles tagjaként komoly figyelemmel fordult a felnövekvő szakmai generációk felé.
Munkásságát a minőség és a szakmai közéletben végzett áldozatos tevékenysége emelte ki a korabeli
átlagból.
A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2015. május 29-én a Vigadóban Philipp Frigyes, a
Pest Megyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke, a
Magyar Építész Kamara elnöke adta át. Az eseményen részt vett Sáros László György DLA, a Magyar
Építőművészek Szövetségének elnöke is.

Prof. Puhl Antal DLA, Szuromi Imre, Pálfy Sándor DLA

2015. évben Wéber Antal-díjban részesült:
Prof. Puhl Antal DLA példaértékű tervezői és oktatói munkásságért, melyet intellektualitásból
fakadó építészeti szemlélet, és minőségi alkotásra való törekvés fémjelez.
Prof. Puhl Antal DLA személyében a Pest Megyei Építész Kamara olyan tagját jutalmazzuk Wéber Antal
Díjjal, akinek tervezői és oktatói munkássága méltán idézi a névadó életművét. Mély intellektualitásból
fakadó építészi szemlélete, munkáinak a minőségi alkotásra való törekvése példamutató értékű. Filozofikus
látásmódja a maga komplexitásában kezeli és fogja át az építészeti témát, megteremtve a rész és egész
maradéktalan összhangját, harmóniáját. Szakmai tevékenységét nem csak a magas színvonalat képviselő
tervezési feladatok és megépült munkák széles skálája teszi jelentőssé, hanem az áldozatos oktatói munka
is, mely a Debreceni Egyetem tanszékalapító professzoraként nevéhez főződik.
Pálfy Sándor DLA több évtizedes elméleti és gyakorlati munkásságért, melyet az épített környezettel
szembeni alázat, értékvédelem és új minőséget teremtő tudatos építkezés jellemez.
Pálfy Sándor DLA építészt - a mai magyar építészet egyik meghatározó alkotóját, - több évtizedes,
kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkássága teszi érdemessé a Wéber Antal elismerő díjra. Tervezői

tevékenységét városképileg jelentős munkák sora fémjelzi, melyekben egyszerre testesül meg az épített
környezettel szembeni alázat, az értékvédelem, valamint a tapasztalatokon alapuló, új minőséget teremtő
tudatos építkezés. Gyakorlati munkái mellett oktatóként komoly figyelemmel fordul a felnövekvő szakmai
generációk felé, tapasztalatával és tudásával előmozdítva a jövő építészeinek magas szintű szakmai
képzését. Szakmai tisztségei révén az építész társadalom fáradhatatlan képviselője.
Szuromi Imre sokoldalú, kreatív alkotó személyiség. Kézműves, építőmester és képzőművész egyszemélyben, a „szentendrei építész” archetípusa. Négy évtizedes töretlen szakmai elhivatottsága és
profizmusa, megvalósult házai, helyhez kötődő elkötelezettsége és morális tartása épületeinek intuitív
gazdagságában tükröződik.
Szuromi Imre sokoldalú, kreatív alkotó személyiség. Kézműves, építőmester és képzőművész egyszemélyben - a „szentendrei építész” archetípusa - a Szentendrei Építész Egylet egykori elnöke. Szűkebb
környezetéhez fűződő elmélyült viszonya meghatározó nyomot hagyott a városon. A hagyományok és a
karakter átmentésén fáradozik. Életművének alapállása a hely, a kultúra és az építés szerves egysége.
Szuromi Imrét minden munkájában elhivatottság, konok erőfeszítés, az elképzelések valóra váltásának
kitartó munkája jellemzi, akár templomot, iskolát, múzeumot, lakóházat, sétálóutcát vagy egyszerű kerítést
tervez viszonzatlanul is szeretett városába. Négy évtizedes töretlen szakmai elhivatottsága és profizmusa,
sok-sok megvalósult háza, helyhez kötődő elkötelezettsége és morális tartása épületeinek intuitív
gazdagságában tükröződik.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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