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A fiumei állami fögimnázium tervpályázata.
Bírá!ali jegyző/zönyv .
Jelen voltak: A vallás- és közokt. m. kir. minisztérium részéről dr. Boncz Ödön miniszteri tanácsos,
Kertész K. Róbert min. osztály tanác os, dr. Némellz
A rt,hur min . titkár, Sváb Gyula min. mÍÍszaki
tanacsos. A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium
részérő l Keresz.'es István múszaki főtanácsos. A
"Magyar Mérnök- és Építész-Egylet" részéről Alpár
Ignác m úépítész.
. A bi~ottság elyhangú határozat1).. alapján a bírálóblzottsag elnökévé dr. Boncz OdÖIl, e l őadój ává
Kertész K. R óbert, j egyzőj évé Sváb Gyula viÍlasztatott meg.
Eltzök jelenti, hogya kimondott h atáridőre öszszesen 32 pályaterv érkezett, melyek a beérkezés
i dőrendje szerinti sorszámot nyertek. Ezek: 1. Werner Frigyes; 2. ifj. Gyenes L. és Vajda A.; 3.
Du dás K. éCsanak J.; 4. Bálint Z. és Jámbor L. ;
5. 'prokisc)l János; 6. Hajós A. és Villányi; 7.
Flelscht Robert; 8. Ybl Lajos "A", Ybl Lajos "B",
Ybl LaJos "C"; 9. Lechner Lóránd; 10. Haasz és
Málnai ; .11. Takács és Tornaljai; 12. Mikle Kqroly ;
13. Schnlledt Gyula; 14. Jakab Árpád, Jakab Arpád
11., Jakab Árpád III. ; 15. feszely Sándor; 16.
Rózsavölgyi Gyula; 17. Lázár Gyula; 18. "Moltó"
fIlIm e ; 19. Luigi Lupis; 20 Sebestyén Arthur;
21. Schulek János; 22. Bauer és Guttmann . 23.
faith István; 24. Komor és Jakab, Komor és J~kab
ll. ; 25. Novák Im re; 26. Sárkány E. Ottó; 27.
S~rkány E. Ottó; 28. Urlich Miklós; 29. Schultz
Jozsef; 30. Braun Károly; 3 1. "Jelige"; 32. "Jelige";
összesen tehát 32 pálya terv érkezett. Miután a benyujtási határidőt egyik pályaterv sem lépte túl, az
összes pályatervek bírálat alá bocsáttatnak.
Három pályamulJka és pedig a 18., 31. és 32;
számú jeligével érkezett.
A bíráló-bizottság egyhangúlag úgy határoz, hogy
e munkák csomagjait a többivel egyen l ő elbánásban
részesíti, abban a feltevésben, hoo-y azokban a tervek
."
névaláírással vannak ellátva.
Ezek után a beérkezett tervek orszám zeri nt
felbontatnak.
A felbontott pályamunkák tartalma az I. számú
jegyzékben van kimutatva.
Megállapíttatott, hogya 18., 3!. és 32. sz. pályamunkák tervei névaláírással nem bírnak, minek
folytán - mint szabályellenesek - a bírálatból'
kizárattak.

E pályatervek újból becsomagoltattak és elnöki leg
lepecsétel tettek. ,
A bizottság névszerinti szavazás után az egyes
díjakra vonatkozólag külön-külön egyhangúlag a
követkelő határozatot hozta:
I. díj Bálint és jámbor 2:::00 K. A bizottság
annál is inkább örömll1~1 hozta e határozatot, mert
a kitüntetett pálya11lunka nemcsak építőmúvészi
szemi ontból emelkedett a többi fölé, hane m a
gyakorlati kivitel céljára is csekély módosítással
elfogad hatónak találtatott. Il. díj Wemer Frigyes
1500 K; 111. díj. Gyenes és Vajda 1000 K; IV.
d íj. Haas? és Málllai 500 K; V. díj. Rózsavölgyi
Gyu!a 500 K.
Ker/ész K. Róber; javaslatára a bizottság elhatározta, bogy a vall. és közoktatásügyi nl. kir.
Miniszter Ur v Nagyméltóságának Komor és Jakab
2. szám ú pályamunkáját 5JO koronával megvétetni
javasolja.
Jvlás tárgy nem lévén, a j egyzőkö n yva l áiratott
és az ülés bezáratott.
K. m. f.
Sváb Gyula s. k.
Dr. Boncz Ödön s. k.
jegyző

elnök

Ker/ész K. Róbert s. k.
előadó.

Alpár Ignác s. k.
Kankovszky Ferenc s. k.
Keresz/es István s. k.
Németh Arthur s. k.
1. Bálint és j ámbor.
Alap~lrendezé

ben az épületet egy egyséo-es
szárnyban a Via Castellora helyezi, m~ly felé egy
körülbelül 42 m. hosszlJ és S'60 lll. mélyelőudvart
nyit; a megmaradó játéktér mérete 60 X 37 111., ami
igen elő n yös n ek mond ható.
A 3'65 m. széles folyosót, mely esetleg még
redukálható, a Vi a Castell o felé helyezi, mi által a
tantermek nem a bórának kitett északi oldalra,
hanem a m egfelelőbb déli oldalra nyernek megvilágítást.
Az épü let 2 emelet magas. Egy kisebb részében
3 emeletes.
A főbejáró közelében , alsó földszinten van a tornaterem és mellékhelyiségei, I. emeleten a díszterem
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és mellékhelyiségei, megfelelő tágas előterekkel, a
szerves kapcsolatban.
A megkívánt 12 tanterem közül 11 az alsó földszinten és l. emeleten nyer elhelyezést, ami a
könnyű hozzájutás tekintetében előnyös. Csak a
görögpótló van a ll. emeleten, de ez is az alsóföldszint (disponiblis) helyiségével felcserélhető.
Természetrajz és fizikai előadótermek a szükséges
mellékhelyiségekkel a ll. emeleten vannak elhelyezve.
A természetrajz i e l őadóterem jobboldali világítást
nyer.
Az előadóteremnek az állattan i szertárral való
felcserélése útján a hiányon is könnyen segíteni
lehet.
Ugyarc,ak a ll. emelet nivójában van a díszterem tágas karzata, mely két oldalról közvetlenül
is nyer megvilágítást. Oldalkarzat nem szerencsés,
szenlközti karzattal volna kicserélendő.
A rajzterem és mellékhelyiségei, fényképészeti
míiteremmel bővítve, programmszerüen vannak elhelyezve a 3-ik emeleten.
Az ifjúsági könyvtár, napközi otthon, olvasó és
étkező az alsó földszinten, a melléklépcső közelében
célszerüen vannak csoportosítva.
Az étkező kapcsolata az alagsorban elhelyezett
gazdasági helyiségekkel, megoldott.
Az alagsor az előudvar alápincézésével bővül,
hol a központi fíítés és pincehelyisegek vannak
célszeriíen elhelyezve. Az alagsor ezen részének
aknával való szellőzése és világítása megoldottnak
főlépcsővel

tekinthető.

Igazgatólakásnak a szükséges hivatalos helyiségekkel való kapcsolata megfelelő.
Cselédeknek a lépcsőházban külön bejáratuk van.
Az orvos-szoba bejárat mellett megfelelő elhelyezésű .

Klozet-csoport egységesen megoldva szellőztethető
igen tágas és világos elrendezésben sikerült.
Az épület külső megjelenésben minden oldalról
tekintve míívészi harmónikus hatást tesz és stílszerüen illeszkedik a speciális környezethez.
előtérre l

2. Gyenes' Lajos és Vajda Andor.
Általános diszpozició ugyanolyan, mint az előbbi
tervé. Játéktérről m eg kö ze lítőleg a szükségletnek
go ndoskodik. Az igazgató lépcsője egyúttal a többi
emeletsort is szolgálja s egyúttal a cselédség közlekedésére is szolgál; kiindulása földszinten a tanári
könyvtár előtti folyosó-szakasz.
Tantermi traktus a földszinten 7 m., túl mély.
fizi kai és természetrajzi előadók csatlakozása az
előkészítővel, kifogásolt, val amint a világítása is.
Rajzterem világítása északnyugati.
A tornaterembe az épületből szabadon vezetett,
de födött lépcső közvetítésével juthatni.
Az épület 2 emeletsoros.
Kü Iső megjelenéséb en megfontolt tömegelosz tás
mellett nyugodtságra töreksz ik, stílusbeli kiképzése
különösen a középrészen - a helyi viszonyoknak megfelel és kedvező benyomással hat.
A l!. emeleti tan termek köralakú lezárása elkeriilendó lett volna.
Udvari homlokzata erős szaggatottsága következtében kevésbbé sikerült.

3. Wenzel' Frigyes.
Általános diszpozíció a telek kihasználása szempontjából nagyban megfelelő, mivel a szükséglete t
m egközelítő egységes játékteret biztosít.

16. oldal

főhomlokzata (2 szárnyán 4 mlteres visszaugrássaI) a Via Castello-ra irányul és 2 emeletes.
Bejáró és vesztibül túlmeretezett, épp úgy a hosszú
folyosó végén levő csarnokok is. Portásszoba közvetett világításti. földszinti folyosó nivója 3'20
m.-rel magasabb, mint a bejárat nivója.
fizika- és természetra:zi előadótermek jobboldali
világítással bírnak s az e l őkészítők nem a megfelelő
helyen vannak elhelyezve.
Igazgatólakás elhelyezése jó, de túl bőséges.
Méretezé,ben az épület e részen egy második
bejáróról is gondoskodik, a harmadik bejáró a
tornaterem résznél az új utcában van. Negyedik
bejáró a főlépcsőház tengelyében. A négy bejáró
ellenőrzé, szempontjából hibáztatandó. A helyiségek
csoportosítása általánosságban megfelelő.
A főhomlokzat külső megjelenésben egyszeríí és
nyugodt, iskola céljaira alkalmas, de a környezet
speciális stílusbeli viszonyaiba nem illeszkedik.

4. Haasz és Málllai.
Alapelrendezésben egy zárt udvar körül csoportosított tömeget tüntet fel, melyhez jobboldalt cgy
tornaterem i szárny csatlakozik merőlegesen a Via
Castellora. A torna'eremtől jobbra eső telekrész
szolgálna játszóudvan!l körülbelül 30-30 m. méretben, ami nem elegendő.
Szerzőknek azon törekvés~, hogyafőépülettömb
hátratolásával az épület kedvezőbb megjelenés céljából tágasabb teret létesítenek, azt eredményezte,
hogy a játszóteriil leginkább alkalmas telehész
úgyszólván teljesen beépíttetett.
Sétahelyül a tervezett belső udvar méretei nél
fogva nem elegendő.
A főépülettömb közepén elhelyezett és túlméretezett külső vesztibülön át jutunk a szintén túlméretezett belső előcsarnokba, melynek jobh r égt II
van a főlépcsőház elhelyezve. Ennek Illegvilágítási
viszonyai nelll kielégít6k.
Mosdó és öltöző egyesítése nem programmszerű .
Igazg:\tó-Iakás különálló pavillonban, folyosóval
kapcsolatosan a főépülettel: távol és más nivóban
az igazgató hivatalos helyiségeivel nyert elhelyezést.
Az igazgató-lakásnak két emeletsorban való elhelyezése elhibázott, e mellett a " Halla-nak minő
sített lépcsőház, mint a megkívánt ötödik szoba
szerepel.
Díszterem megoldása sikerült.
fizikai előadótercmnek kétoldali világítása c1hibázol!, épp úgy a természetrajzi teremé is.
Külső megjelenésének stílusa a környezethez igcn
sikerült és egyéni módon alkalmazkodik.
Különös él:demet lát a bíráló-bizottság abban,
hogy tervezők a modern vasbeton-technika szerkezeti
tanulságait iparkodtak az építészeti megoldás keretein belül, esztétikailag is érvényre juttatni; különös~ n vonatkozik ez az épület főhomlokzatára.

5. Rózsavölgyi Gyula.
Alapelrenclezésben L alakú épületet tervez, melynek hosszabbik szára a Via Castellóra Idyezkedik
el, középen visszaugrással, erre meről gesen - tekintet nélkül a telek határvonalára - a másik
szárnyat helyezi el, miáltal egységes, kellő mérdü
játéktér nem alakul ki.
főbejárata a s~rkon. Szabadon vezetett lépcsőn
juthatni az előcsarnok nivójában elhelyezett loggiához, melynek bal végén nyer elhelyezést a hárOIllkarú lépcsőház.
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A tornatermet az új utca szárnyában alagsorban
helyezi el. A fölötte levő emeletsorokban - folyosós
traktus lévén itt - a főfalat kiváltja, miáltal költséges szerkezetet l ell alkalmaZIlia.
A tornaterem mellett helyezi el az öltöző ket és
a z uh anyfürdőt, tornaterem mellé e l ő írt öltözőről
és l11 0sdóról azonban nem go nd oskodik.
Az igazgatói lakás a Via C1stello homlokzat
végéb ~ n az I. emeletes épületrész I. emeletén nyer
el helyezést, kívülről szabadon, de födötten vezet
fel a " Hall"-szerüen kiképzett e l őszobába .
A cselédség részére a hozzá cS:ltlakozó melIékl épcső szolgá l.
Igazgaté-Iakás alat! vannak a szolgalakások. Díszterem a főrisalit első emeletén.
A fizikai és le rmészetrajzi tcrmckhcz az előkészítő
hibásan csat:akozik.
Kü l ső megjelenésben az épület fillOl11 érzék kel és
stí lszerüe n i.leszkedik a környezethez.
Részleteiben átgondo lt, egészében müvészi hatású.

6. Komor Marcel és jakab Dezső.
l. sz. terv. Alaprendezésben a főhomlokzatot az l'd
utcára teszi, két végén merőlegcs szárnyakkal.
KÖ7épen a díszterem, en nek következtében a játéktér
a via castel!oi részben adódik ki.
A bizottság nem tartja helyénvalónak a telek
ilyetén való beépítését, miután ezá tal a főfront a
m.ell~ku ! c~ba . kerül s, így váro~rendezés szempo ntjáboi IS klfogasolh1to. - ElhIbázott alapdiszpoz iciójánál ~o.5va a bizottság részletes birálat tárgyává
nem teszI.
2. sz. terv. Alaprendezésben a fő homlok zatot a
Via Castellora helyezi, két oldalszárny nyal, melyek
közül a keleti szárnyhoz az udvari részen a tOrtUt~rem é~, e fölö~t a dí~,ztcrem csatlakozik, melya
tagas bejarattal,llletve elocsarnokkal áll kapcsolatban.
A természetrajzi és fizikai hely iségek csoportj~l1ál
az e:őkészítő és szertár kapcsolata hiányzik.
A tornaterem ö lt özőjének elhelye7ése - tekintettel
a komplikált, közbeiktatott l épcsőre - megközelítés
szem po ntjábó l elhibázott.
A d íszterem bejárata szükös.
.. A..z i~~,gat,ó !akás és, szolgalak,ás az épü let két
kulonbozo reszeben val o elhelyeze e kifogásolt már az izolálás szempontjából is.
Az igazgatói lakás önmagában jó, d e túlméretezett.
A szolgalakás c őltetelte n van beiktalva.
.I álszótere megfelelő; h ibáztatand ó az ép ület keleti
szárnyl1tl I~tes ített Lárt udvar.
Homlokza' ok ízlés:s. n, stíls'erííen és hangulatosan illeszked nek a környezethez.

ll. oldal

7. Seb estyén Arthur.
A Via Caste llo felső végén különálló épületben
helyezi el az igazgatói lakást. Alagsorban a szolgaIakáso kat.
A főépület a Via Castello és nyitand ó új utca
határvon alát betartva, ezek mentén épül fel, az új
utca végében keresztlraktussal. Bejá rat a Via Castello és az új utca sarkán.
Nyitott e l őcsa rn okbó l eliptikus belső el őcsarn okba
jutunk, mely a l épcső há z hoz vezet és m elybő l az
utcára helyezett folyosók nyílnak.
A nagy beépítés következtében m egfe l e l ő méretü
játszótér nem létesü lhet. Tornatermi hel yiségek
csoportosítása megfelelő. A hozzájutás ugyan meg
van szükítve a földszinten elhelyeze!t helyiségek hez
vivő lép cső által. A földszinten egy a programmban
nem kívánt vívóterem és szertár nyernek elhelyezést. A rajztermi helyiségek megfele l őek .
Díszterem a II. emeleten, a sarko n van. Alakja
kedvezőtlen.

Az igazgatói lakás megfel ő. Hallj a azonban sötét,
fedett és zárt átjáróval kapcsolatban a hivatalos
helyiségekkel.
H omlokzati kiképzése a helyi viszonyokhoz nem
alkalm azkod ik.

8. Sc/lllleck jállos.
A beépítés rendszere nagyjából két egymásra
folyosós kettős traktus. Az egyik a nyitandó új utca front jának egész hosszába n, a más ik
erre merő l eges~n olyképpen, hogy a Via Castello
felé két e l ő udvar keletkezik azáltal, hogy ezen
szárny középrészen körülbelü18m. kiu grásí.í risalitot
tervcz. Ezen szárny végében földszintes épületben
helyezi el az igazgatói lakást, alagsorban két ~ zo lgalakást.
Az üj utca végében a traktusra m erő l eges:n
hel) ezi el földszinten a tornatermet s fölötte a rajztermet. Ezen beépítési mód következtében a. játéktérként kihasználható terület méretei 2\ X 39 m.
Ezenkívül négy udvar, illető leg előudvar keletkezik különböző nÍvókban .
főbejárat a Via Castello homlokn ézet közepén.
A belső vesztibül jobboldalán indul a kétkarü
m erőleges

fő lép cső.

A fizikai előkészítő nincs kapcsol1tban a laboratórium és szertárral.
Dísz terem a II. emeleten meg felelő méretü.
Igazgató-lakás m egfe l el ő külön bejáratú l épcsőve l ,
Homlokzata túl ságosan' mérsékelt és a helyi viswny()k jellegére nincsen figyelemmel.

Ma.QJJM ÉpitőművéslJet

J8. oldal

ORTH AMBRUS
ÉS SOMLÓ EMIL

nÁLlNT SANDOR BÉRPALOT/\)A

•

Magyar Építőművészet

19. oldal

ORTH AMBRUS
És SOMLÓ EMIL

BÁLINT S..\NDOR BÉR PALOTÁJA

KAPUBEJÁRAT

Maggar Épitőművészet
ORTH AMBRUS
ÉS SOMLÓ EMIL

A ZSOLNAI ÁLLAMI fÖREÁLlSKOLA

20. oldal

Magyar Építőművészet

21. oldal

ORTH AMBRUS
ÉS SOMLÓ EM! L

A ZSOLNA! ÁLLAMI fÖREÁLlSKOLA

A SZOLGÁK LAKÓliÁZA.

Magyar Építőművészet

22. oldal

OR.TH AMBR.US
És SOMLÓ EMIL

1\ ZSOLNAI ÁLLAM! fÖREÁLISKOLA

UTSZÉLI fESZÜLET ÉS 'rÉRDEPLÖ

•

Magyar Épitőművészet

23. oldal

ORTH AMBRUS
ÉS SOMLÓ EMIL

J\APUZAT
A ZSO LNAI ÁLLAMI FÖREÁLlSKOLA

MINTÁZTA MARÓTI GÉZA

Magyar Építőművészet

24. oldal

------------------------------------------------------

A gróf Cziráky-udvar föld-, kőműves- és
Oerstenberger Emil építő
mester, avasszerkezeteket Oet! Antal, az ácsmunkátNeuschloss Ödön és Marczel,abádogosmunkát Tóth Imre és tsa, a lakatosmunkát
Mátray Zoltán, burkolómunkát Me/occo Péter,
faburkolatot Egyesült Parkei-gyárak, szobrászmunkát Vögerl Alajos. csempeburkolatot Marik
és tsa, redőnyöket justus Sándor és fia, vasredőnyöket .'paschka és tsa, villanyvezetést
Orsovszky Odön, takaréktűzhelyeket Alföldy
Györgyné, portálokat Früluva/d és jiiger, pillérportálokat Sollux prizmagyár, szobafestést
l(ainz János, tapétázást Sieburger és tsa, fa lsarokvédőket Pick Emil, az épület szárítását
Szárító és filtési vállalat végezte. A Czirákyelhelyezőmunkáit

palota építkezésénél előfordult összes vízvezetéki, fűtésberendezési munkákat, a fürdőszoba
berendezéseket Briindl János cs. és kir. szállító,
berendezési vállalata készítette.

Az új izr. fögimnázium építése a VII.
ker. Abonyi- és Bálint-utca sarkán már megkezdődött és másfél év alatt befejeződik, ügy
hogy rendeltetésének csak az 1915-iki tanévben adják át. Az intézetet Lajta Béla mű
építész tervezte, míg az építőmesteri munkákat
Bloch és H.o litscher cég végzi. - Az egész
épület körülbelül ll/2 millióba fog kerülni,
amely összeghez a közoktatásügyi kormány
400.000 koronával járul hozzá.

Pénzügyi székház tervezése Löcsén.
Lőcse

szab. kir. város tanácsa lapunk mai
számáball közzétett hirdetmény üt ján értesíti a
pénzügyi székház tervpályázatán résztvett építészeket, hogy a bírálóbizottság 7 tag helyett
csak 5 tagból fog állani és ennélfogva azon
építész urak, akik a zsüri ítélkezését elfogadni
nem akarják, terveiket f. év szeptember hó
lO-én délig visszavehetik.

•

...

Magyar Építőművészet

25. oldal

RAINER KÁROLY

GR.Óf CZIRÁKY-UDVAR.

Magyar Építőművészet

26. oldal

~RUMECZKY DEZSŐ

HE~CZEO

FERENC DUDA I NYA~ALÓJA

•

D

Magyar Építőművészet

27. oldal

ZRUMECZKY DEZ:

Ji ERCZEO FERENC BUDA I NYARALÓJ A

>

Magyar Epitőmüvésze!

RUMECZKY DEZSŐ

I IER,CZEO FEREl'\C BUDA! l'\YARALÓJA

28. oldal

Magyar Építőművészet

29, oldal

ZRUMECZKY DEZSŐ

HERCZEG fERENC I3UDAI NYARALÓJA

Magyar Építőm űvészet
Tervpályázat Szabadkán építendő polgári
fiúiskolára. Szabadka sz. k. város tanácsa a
Zombori-uti "Szarvas" korcsma helyén emelendő
polgári fiúiskola vázlatterveire nyilvános pályázatot
hirde!. A pályamííveket 1: 200 léptékben jeligés
levéllel ellátva cz év szeptem ber l5-én d. e. II óráig
a tanácsi iktatóban Szabadkán kell benyujtani.
A pályadíj 1200 K, 600 és 400 korona. Az építési
proaramm, helyszínrajzok és egyéb fe ltételek a városi
mérnöki hivatalban tekinthetők meg.

A szombathelyi állami főreáliskola terveire
kiírt pályázat alapján beérkezett 42 terv fölött
már döntött a bírálóbizottság és az I. 1800 koronás
díjat Werner Frigyes budapesti mííépítésznek,
a Il. 1200 koronás díjat Wii.lder Gyula mííépítésznek, továbbá a l/l. 600 koronás díjat ifj. Gyenes
Lajos és Vajda Andor budapesti mííépítészeknek
ítélték oda.

A nagymarosi gróf Hunyadi-féle termolitaszbesztpalagyár megkezdte mííködésé!. Évi termelése
körülbel ül 2000 vagon. A gyár főképviselőségét
Polláll Miksa budapesti cementgyáros vette á!.
Tervpályázati határidők:
Szept. 6. Lugos város polgármestere : szálloda és
vigadó tervezése. Díjak: 3000, 200:! és 100:! K.
Okt. 1. Orsz. M. Ker!. Egyesület: a budapesti
Baross-tér egy részének kertmíívészeti megoldása.
Díjak: aranyércIlI és 100 K, ezüstérem és 50 K,
bronzérem és :,0 K.

Thal1lás Antal

30. oldal
Old. 15. Szabadka város tánácsa : polgári fiúiskola
tervezése. Díjak: 1200, 600 és 400 K.
Old. 20. Orsz. Iparmíív. Társ.: a budapesti központi járásbíróság bírói szobái bútorainak tervei;
díjak: 600, 500 és 400 K.

Nov. 1. Bolgár közm. min.: Szófiában építendő
kulturpalota tervei (20,000.000 fr.); díjak 4000,
2500 és 100::! fr. (nemzetközi pályázat).
Nov. f . Bolgár kormány: királyi palota és igazságügyi palota Szófiában; díjak: az elsőre 10.000,
7000, 4500 és 1250 fr., a másodikra 6000, 4000,
2500 és 1250 fr. (Nemzetközi tervpályáza!.)
Decz. 10. Konstanzi Rajna-egyesület: A Rajna
hajózhatóvá tétele Bázeltől a Bódeni-tóig; díjak:
50.000, 35.000 és 25.000 frank. (Nemzetközi tervpályáza!.)
•
1914. jall. 5. Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet :
a Balaton partján kaszinó- és hangversenyterem;
díjak: aranyérem és 1200 K.
J all. 15. ferencz József jubileumi templombiz. :
a budapesti Rezső·téren építendő templom tervei
(1,000.000); díjak: 6000, 5000, 4000 és 3000 K.

Febr. 12. Képzőmíív. Társ.: Mllnkácsy Mihály
mellszobra (40.000 K); díj a megbízás.
M árc. Verona: a Piazza delle Erbe rendezése és
ott a városi takarékpénztár épületének tervei
(1,500.000 lira); díjak: 30.000 és 15.000 lira.
(Nemzetközi tervpilyáza!.) Határidő f. é. augusztustói 8 hónap.

Magyar Építőművészet

31. oldal

Tervpályázati hírdetmény
a Szabad lián

építendő

polgári fiúis}{ola pályaterveinek beszerzésére.

Szabadka szab. kir. város tanácsa egy a Zombori-úti Ú. n. "Szarvas" kocsma
helyén építendő polgári fiú iskola vázlatterveinek beszerzése céljából tervpályázatot hirdet a következő feltételekke l :
1. A tervpályázaton minden magyar honosságú építész résztvehet.
2. A tervpályázati programm és helyszínrajz a városi mérnöki hivatalban a
hivatalos órák alltt kettő koronáért beszerezhetők.
3. Apályatervek 1: 200-as léptékb~n készítend ő k és pedig: az összes alaprajzok,
az egymás tól eltérő útcai homlokzatok, s annyi metszetrajz, amennyi a tervezet
elbírálásihoz szukséges; távlatrajz nem készítendő; a tervek keretezése és üve::rezése
mellőzendő.

-'>

4. A pilyatervek aláírás nélkül zárt jeligés levél kíséretében lepecsételve Szabadka szab. kir. város tanácsi iktatójában

f. évi szeptelllber hó 15-ig,

délelőtt

11 óráig

nyujtandók be a borítékon a következő felíi-ás~al :

"Pályaterv a Szabadkán

létesítendő

polgári fiúiskola építésére".

Postán küldött pályatervekre a feladás napja irányadó. Később érkező vagy a
feltételeknek meg nem felelő tervek bírálatra nem bocsáttatnak.
5 A be nyujtott tervek vissza nem vehetők.
6. A bíráló-bízottság tagjai :
Elnök: Dr. Biró Károly udv. tanácsos, polgármester; akadályoztatá~a esetében
a helyettes-polgármester.
Dr. Vojnics ferencz főjegyző.
Mácskovics Titusz építész, törvényhatósági bízottsági tag.
A városi építész.
A városi építési felugyel,ő, okleveles mérnök.
A Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet egy meghívott tagja.
A községi iskolaszék alelnöke.
A községi iskolaszék jegyzője, mint póttag.
7. A pályadíjak: I. díj 1200 korona, II. díj 600 korona, III. díj 400 korona.
Ezenkívül fentartatik a biráló-bízottságnak azon joga, hogy bármely tervnek
200 koronáért való megvételét javasolja.
A fenti díjak ellenében a díjazott és megvett tervek tulajdonjoga a várost
illetik meg, aki jogosítva van azoknak a megjelölt cél érdekében való fel használására.
8. A biráló-bizottság határozata végérvényes, az ellen felebbezésnek helye nincs.
9. A kiviteli tervek elkészítésére és a művezetésre való megbízás tekintetében
a városi tanács magának szabaj kezet tart fenn. Amennyiben a pályadíjazott vagy megvett tervek valamelyikének szerzője a részletes tervezés és művezeféss el megbízatnék,
e nemi díjazásba az általa elnyert pályadíj vagy megvételi díj beszámíttatni fog.
lD. A díjat nem nyert és meg nem vett tervek a bírálat után 4 héten belül a
városi mérnöki hivatalban igazolt tulajdonosuknak visszaadatnak. Ezen határidőn túl
a tervek megőrzéseé rt a város felelősséget nem vállal.
11. A tervpályázatban való részvétellel minden pályázó elismeri, hogya pályázat
feltételeinek magát aláveti.
A biráló-bízottság a m. kir. kereskedelemügyi miniszterium 79049/ 1908. szám
alatt kiad ott utasítása szerint működik.
Szabadkán, 1913. évi augusztus hó 13-án.

Magyar Epitőmüvészet

J2. olda!

Pályázat.
A m. kir. igazságügyminiszter úr önagyméltósága a Budapesten emelendő központi
járásbírósági épület bírói szobáit m(ívészi tervek alapján akarja bebútoroztatni. Ezekre a

a miniszter úr megbízásából az Országos Mlgyar Jparm(ívészeti Társulat általános nyilvános
pályázatot hirdet a következő feltételek mellett:
I. tervezzék meg az épülőfélben le',ő központi járásbírósági épület bírói szobáinak
bútorait és pedig: íróaszt3.lt, karosszéket, szekrényt (felerészben ruha, felerészben iratok
befogadására), mosdóasztalt (egyúttal nyomtatványok befogadására), iratállványt, széket, pamlagot.
E bútorok anyaga keményfa legyen. A tervező jelölje meg a tervén, hogy mely
fanemet ajánlja.
2. A pilyaterveknek alkalma?kodniok kell az épület romanizáló, modern felfogású
stílusához. Ezért kívánatos, hogy a pályázók az épület terveit megtekintsék. Láthatók Jablonszky
ferenc építészeti irodájában (IV., Egyetem-tér 5. sz.), ahol kívánatra egyéb idevonatkozó
felvilágosítással is szívesen zolgálnak. A tervezők odatörekedjenek, hogya tervezett bútorok
nemesek, egyszer(íek, íz lésesek, nyugodt, harmónikus hatásúak, azaz rendeltetésükhöz méltók
legyenek. A bútorok arányaira nézve tájékoztatásul szolgálhat, hogya bírói szobák átlagos
mérete: H = 6.00 i sz = 3.50 i mgs = 4.00 méter. A csoportvezető bíróé: 6.00 X 6.00 X 4.00 m.
3. A rajzokat 1: 20 arányban, orthogonális vetületi színezett ceruza-, vagy tollrajzban
kell készíteni. A bútorok elhelyezése egy külöJ1 alaprajzon feltüntetendő. M(íszaki leírás
mellékelhető.

4. A pályázat feltételeinek megfelelő és m(ívészi színvonaion álló legjobb tervek díjazására
a m. kir. igazságügyminiszter úr egy 600.- koronás első, egy 500.- koronás második
és egy 400.- koronás harmadik díjat Wz ki.
Emellett fenntartja magának a jogot, hogy a pályadíjak kiadása esetén a többi pályam(ívek közül a megfelelőket 200 -- 200 koronáért l11egvásárolhassa.
A pályadíjjal jutalmazott és megvásárolt tervek szerzői a miniszter úr kívánságára
kötelesek a bútortervek összes eredeti nagyságú részletrajzait további 400 korona díjazásért
. .
a megbízástól számított három héten belül elkészíteni és benyujtani.
5. A pályázaton csakis magyar á,llampo:gár vehet részt.
6. A pályázat titkos i ennélfogva minden pályázó lássa el pályamtívét jeligével és csatolja
ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban nevét és lakásának címét.
7. A pályal11(íveket

f. évi október hó 20-áig
kell beküldeni az Országos Magyar Jparm(ívészeti Társulat igazgatóságának (Budapest, IX.,
Üllői-út 33-37).
8. A pályázatot héttagú bírálóbizottság dönti el, amelynek elnöke az Országos Magyar
Iparm(ívészeti Társulat elnöke, vagy ennek helyettese, tagjai a m, kir. igazságügyminiszter két,
az Országos Magyar Iparm(ívészeti Társulat három kiküldötte és ]ablonszky ferenc építész.
9. A díjazott és megvásárolt tervek tulajdon- és sokszorosítási joga a m. kir. igazságügyminiszter urat illeti meg.
10. Valamennyi pályam(ívet a pályabíróság döntése után a társulat legalább 10 napig
kiállítja az Országos Magyar Jparm(ívészeti Múzeumban.
11. A nem díjazott és meg nem vásárolt pályam(íveket a kiállítás után legkésőbb
30 napon belül el kell vitetni, mert ezen az időn túl a társulat nem vállal értük felelősséget.
Budapest, 1913 augusztus havában.

Az Országos Magyar Iparmüvészeti Társulat
elnöksége.

