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VELIKA OBLJETNICA DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA MEĐIMURJA

Proslava prvih 60 godina

Prigodnom svečanošću, pod pokroviteljstvom Ministarstva
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u
čakovečkome hotelu Park 25. lipnja 2021. obilježena je 60. obljetnica
Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja
Među brojnim okupljenim članovima
Društva i gostima bili su međimurski
župan Matija Posavec, čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Bojan Linardić,
predsjednica Hrvatske komore inženjera
građevinarstva Nina Dražin Lovrec, izaslanica predsjednice Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera Tanja Vrančić i
prof. dr. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu.
Na početku svečanosti predsjednik Društva Ratko Matotek pozdravio je sve prisutne i istaknuo kako su sada već daleku
1961. obilježili važni događaji u svijetu.
Prvi čovjek otišao je u svemir, počela je
gradnja Berlinskoga zida, a u Međimurju,
smještenome između rijeka Mure i Dra-

ve, skupina od 25 entuzijasta osnovala
je 16. ožujka 1961. Društvo građevnih
inženjera i tehničara Čakovec. Kasnije
je naziv promijenjen u Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja
(DGITM) koje Društvo nosi i danas. Radi
se o udruzi dragovoljno udruženih inženjera i tehničara građevinskih, ali i drugih
struka koji rade u graditeljstvu. Prvi predsjednik Društva bio je inženjer Svetomir
Stare. Do sada je Društvo vodilo sedam
predsjednica i dvanaest predsjednika.
Trenutačno okuplja 145 članova, a cjelokupan rad i angažman je volonterski.
Vrlo je teško nabrojati sve aktivnosti
koje su obilježile djelovanje Društva u
posljednjih 60 godina, no najvažnije su
redovito održavanje stručnih seminara,

i to puno prije nego što je cjeloživotno
usavršavanje inženjera postalo zakonska obaveza. Treba spomenuti i stručna
putovanja na uvijek vrlo zanimljiva gradilišta te u europska i svjetska odredišta
kao i na sajmove graditeljstva. Na kraju
svake godine održava se skupština, koja
uvijek okupi velik broj članova. To je prilika za druženje i prepričavanje raznih
dogodovština koje su se dogodile između
dviju skupština.

Prisutne je pozdravio predsjednik društva
Ratko Matotek

Do sada je Društvo izdalo četiri tiskane
publikacije o svojemu radu: monografije u povodu 40. i 55. obljetnice (2001. i
2016.), knjigu Međimursko graditeljstvo

Počasna gradna za dobrodošlicu gostima
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Pozdravni govor prof. Stjepana Lakušića

Prisutne pozdravlja Nina Dražin Lovrec

Obraćanje Bojana Linardića

Prisutne su pozdravili mađimurski župan Matija Poavec i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini, a Tanja Vrančić uručila je dar predsjednice HSGI-a

2006. te Naših pola stoljeća 2011. U povodu 60. obljetnice snimljen je i dokumentarni film pod redateljskom palicom
Roberta Lisjaka. Na filmu se intenzivno
radilo gotovo dvije godine, a premijerno
je prikazan na svečanosti.
U svojem su govorima župan Matija Posavec i gradonačelnica Ljerka Cividini, uz
srdačne čestitke na jubileju DGITM-a,
istaknuli kako su članovi Društva bili pouzdani partneri županijskoga i gradskog
vodstva u realizaciji brojnih važnih investicija. Uvjereni su da će se takva suradnja, utemeljena na struci i bogatome
iskustvu članova Društva, nastaviti na
dobrobit razvoja Međimurja i grada Čakovca.
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Tijekom svečanosti nastupili su mezosopranistica Vinka Siladi uz klavirsku pratnju Lane Cvrtila Magdalenić te čakovečki
Dixieland band.

Priznanja počasnim predsjednicima
Društva
Na prigodnoj svečanosti dodijeljena
su priznanja počasnim predsjednicima
Društva Zdravku Hunjadiju, Dragutinu
Matoteku i Josipu Švendi. Zaslužili su ih
za poseban doprinos i unapređenje djelovanja Društva građevinskih inženjera i
tehničara Međimurja za vrijeme kada su
ga vodili, ali i svojim angažmanom kao
članovi.

Nastup mezosopranistice Vinke Siladi
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Predsjednik Ratko Matotek s počasnim predsjednicima DGITM-a - Zdravkom Hunjadijem, Dragutinom Matotekom i Josipom Švendom

Zdravko Hunjadi bio je predsjednik
Društva od 2007. do 2013. i od 2015. do
2017. Znatan doprinos dao je, a i sada
daje, kao član Izvršnog odbora u organiziranju stručnih seminara i putovanja.
Najvjerniji je snimatelj fotoaparatom
svih događanja Društva te su se njegovi materijali našli u monografijama,
knjigama, publikacijama i člancima pa
i u filmu. Ističe se svojom stručnošću u
radnoj sredini i šire te u promicanju graditeljskih ciljeva i zadataka. Inicijator je
brojnih aktivnosti u području stručnoga
usavršavanja i upotpunjavanja znanja
osoba koje obavljaju graditeljske poslove kroz brojne seminare i predavanja.
Cjeloživotni profesionalni angažman
posvetio je građenju. Svojim stručnim
znanjem, odlučnošću i inženjerskom
komunikacijom sa svim sudionicima u
građenju daje velik doprinos uspješnoj
provedbi projekata.
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Dragutin Matotek član je Društva 48 godina. Obnašao je dužnost predsjednika
od 1978. do 1981. te je u više mandata
bio predsjednik Nadzornoga odbora. Od
1987. do 1995. bio je član Redakcijskog
odbora stručnog časopisa Građevinar u

kojemu je, kao i u drugim stručnim časopisima, objavljivao stručne članke i članke
o društvenim zbivanjima s međimurskoga područja vezana uz građevinarstvo.
Nezamjenjiv doprinos dao je u organizaciji obilježavanja svih obljetnica djelova-

Nastup čakovečkog Dixieland banda
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Zajednička fotografija sudionika proslave

nja Društva, a bio je urednik publikacija
u izdanju Društva. Svojim je stručnim
prilozima i okupljanjem autora zapaženih
priloga u spomenutim knjigama pokazao
upornost, a samoprijegoran rad uložio
je i u prikupljanje građe, dokumentacije,
fotografija, podataka iz arhiva Društva,
građevinskih tvrtki, javnih ustanova i od
članova Društva kako bi što vjernije bila
zapisana bogata i dinamična povijest
graditeljstva na ovim prostorima te pokazano što su sve međimurski graditelji
sagradili i čime su oplemenili svoju sredinu i svijet u kojemu živimo. Uživa ugled
uzornoga stručnjaka, a to su stručnost,
dosljednost, odgovornost, kolegijalnost
te pogled prema suvremenim graditeljskim i civilizacijskim tekovinama. Sada je
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predsjednik Nadzornog odbora HSGI-a.
Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera za 2001. i
najviše županijske nagrade Zrinski.
Preuzevši 1999. funkciju predsjednika
Društva, koju je obnašao do 2007., Josip Švenda odigrao je presudnu ulogu u
njegovome ponovnome okupljanju, aktiviranju i intenzivnome razvoju. Kada je
prestao biti predsjednik, svoju stručnost,
promicanje graditeljskih ciljeva i zadataka Društva nastavio je u funkciji člana
Izvršnoga odbora. Društvo je profilirao
u jedno od najaktivnijih i najorganiziranijih u Hrvatskom savezu građevinskih
inženjera. Aktivirao je međunarodnu suradnju sa srodnim društvom iz Nagykanizse u Republici Mađarskoj. Tijekom

obnašanja dužnosti predsjednika Hrvatskog saveza građevinskih inženjera bio
je inicijator brojnih aktivnosti u području
stručnoga usavršavanja i upotpunjavanja znanja osoba koje obavljaju poslove
graditeljstva, uvođenja licenci izvođača
na građenju objekata i u izvođenju radova te voditelja građenja kroz brojne
seminare i predavanja. Znatan doprinos
dao je i osnivanju Strukovne grupe graditeljstva i industrije građevnog materijala
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Čakovec. Godine 1999.
dodijeljena mu je Godišnja nagrada Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
kao znak priznanja za izvanredne zasluge
u promicanju građevinske struke. Uime
nagrađenih zahvalio se Josip Švenda.
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