Pro Urbe kitüntetésben részesült Lohrmann Mária és Detre Ferenc

Önkormányzatunk
a
város
érdekében
kifejtett
kimagasló
teljesítményéért Pro Urbe Emlékérmet adományozott Lohrmann Mária
építészmérnök és Detre Ferenc vállalkozó részére.
LOHRMANN MÁRIA gyermek- majd ifjúkori éveit Zircen töltötte, általános és
középiskolai tanulmányait itt végezte. A családi kötelékei a későbbi, már
felnőttkori éveiben is visszahúzták Zirc városába. Mérnök szüleit követve ő is
mérnöki pályát választott, így került a gimnáziumi érettségit követően 1972-ben
a miskolci nehézipari-műszaki egyetem mérnöki karára, mint leendő
építészmérnök.
Már egyetemi évei alatt mind tanulmányi, mind sporttevékenységét illetően
kitüntetett szerepe volt diáktársai között. 1977-ben megszerezte építészmérnöki
diplomáját, majd rövid időt követően visszatért gyermekkori és fiatalkori éveinek
színhelyére, szülei házába, Zircre, ahol jelenleg is mindennapjait éli.
Építészmérnöki munkája mellett nagy szerepet tölt be a város fiatal
cserkészeinek életében is. Munkásságának fő épületei: Békefi Antal Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bakonyszentkirály; Zirc Városi
Erzsébet Kórház felújítási, bővítési tervei és a Rendelőintézet tervei; nevéhez
fűződik még számos kápolna, templom tervezése az ország különféle területein.
Lohrmann Mária építészmérnök által tervezett családi házak a felsorolást
mellőzve – hiszen építészeti és városképet formáló megjelenésükben minden
munkája a rá jellemző építészei eszköztárat felhasználva megjelenésükben
arányos, mértéktartó, a hagyományos népi
építészet stílusjegyeit magán viselő, azt a
mai ember igényei szerint átfogalmazottan
megjelenítő épületekről van szó – Zirc,
József Attila utca 5., a Deák Ferenc utca
10., a Bakonybéli utca 3., a Kőrisfa utca 1.,
a Béke utca 38., a Liszt Ferenc utca 26., a
Som utca 14., és Tündérmajorban két
lakóház.
A
település
egyes
funkcióihoz
kapcsolódóan beépítési javaslatokat tett a
temető
bővítésére,
a
Hosszúrét
hasznosítására, a „piactér” kialakítására, a
Kukoricaföld
kettes
ütemének
a
beépítésére.
A
hatályos
beépítési
szabályozás a javaslatot teljes egészében
felhasználta. Munkáját a szakmai alázat, a
zirci építészeti, kulturális és vallási
hagyományok, az érzések tisztelete és
annak megjelenítése határozza meg.
Két
köszönetnyilvánítás
közepette
Lohrmann
Mária
azt
mondta
az
Országzászló Emlékmű előtt: ahhoz, hogy az általa tervezett épületek
megvalósulhattak, nagyon-nagyon sok jóakaratú embernek a hősies küzdelmére
és munkájára volt szükség.

Lohrmann Mária építészmérnök átveszi a Pro Urbe-díjat

DETRE
FERENC
1941-ben
született
Zircen. Általános iskolai tanulmányait
helyben, a középiskolait a Pannonhalmi
Bencés
Gimnáziumban
végezte.
Közlekedés-gépészmérnöki diplomáját a
Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. A
zirci állami gépállomás főmérnöke 1968tól. Meghatározó érdeme van abban, hogy
gépjavításról áttértek a gépgyártásra.
Megszervezte a gyártás-előkészítést és a
gyártástechnológiák kialakítását.
Vezetése
alatt
1988-ban
a
foglalkoztatottak létszáma 288 fő volt, s
emellett
külső
beszállítóként
100
embernek biztosított munkát. A Robix zirci
gyárának 1991-ig volt a vezetője. A
rendszerváltozást követően az újonnan
alakult
önkormányzat
vagyonkezelői
munkakörét
töltötte
be,
majd
az
önkormányzati
tulajdonlású
ZIV
Kft.
ügyvezetője
lett.
Lényeges
szerepet
játszott új lakóterületek, valamint új
lakóházak kialakításában. Később vállalkozást alapított, amelynek mind a mai
napig tulajdonos ügyvezetője. Azonban dolgozhatott bárhol, soha nem maradt

meg tevékenysége, munkaköri kötelezettségei között, minden lehetőségével
igyekezett Zirc hasznára lenni.
Rendszeresen segítette a sportegyesületeket, közösségi munkával és az
ahhoz szükséges anyag biztosításával támogatta az akkor még Zirchez tartozó
Lókút óvodájának felújítását és a helytörténeti múzeum átköltöztetését és
kialakítását. Aktívan részt vett a város közösségi életében is. Többek között
jelentős szerepe volt abban, hogy a kórház-önállósági tárgyalások 1989-ben
elinduljanak, és az év végére eredménnyel záruljanak. Egy választási cikluson
keresztül önkormányzati képviselőként tevékenykedett a gazdasági bizottság
elnökeként. A saját vállalkozásával évek óta és jelenleg is támogatja a városi
rendezvényeket.
Alapító tagja az Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesületnek. Rendszeres
támogatója a Zirci Országzászló Alapítványnak, így segítve az alapítvány
városszépítő és hagyományőrző tevékenységét. Magánéletében gyermekeire és
unokáira odafigyelő, őket segítő példás apa és nagyapa.
– Tisztelettel megköszönöm az elismerést. Igyekszem méltó lenni hozzá, és
megpróbálok a jövőben is támogatásokat adni – hallhattuk Detre Ferenc szavait,
miután átvette a Pro Urbe Emlékérmet.

Detre Ferenc vállalkozó méltatása az augusztus 20-ai ünnepségen

Kelemen Gábor

