A szakmák nagykövete - Gáva Attila

Gáva Attila 1982-1986 között volt iskolánk tanulója. Ezután tanulmányait Debrecenben az Ybl
Miklós Műszaki Főiskolán folytatta, ahol 1989-ben Magasépítő Üzemmérnöki diplomát
szerzett. 1995-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán vehette át
Építészmérnöki diplomáját.
Szakmai munkásságát az A-Stúdió Kft-nél kezdte. A cég alapító tagjaként 14 éven át dolgozott
ebben az országos léptékű feladatokat is elnyerő szakmai műhelyben.
2005-ben saját céget alapított, GAV-ART Stúdió Kft. néven, aminek ügyvezetőjeként és
vezetőtervezőként lakó-, köz- és ipari épület kategóriában egyaránt alkot, nem csupán megyei
vagy országos viszonylatban, hanem külföldön is.
Tervezői tevékenysége mellett a közéletben is aktívan részt vesz. Építész Kamara elnökségi
tag, Nyíregyháza város Tervtanácsának tagja.
Építészeti munkásságát számos elismeréssel díjazták, a Kamara két alkalommal jelölte Ybldíjra.
Díjak:
- Év háza díj – Országos Építészeti Pályázat – 1999. Lakóház Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő,
- Év háza díj – Országos Építészeti Pályázat – 2003. Lakóház Budapest XII. ker. Pagony u.
- XIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat 2011. A Magyar Építész Kamara különdíja –
Nyíregyháza Állatpark, Ócenárium és Esőerdő ház – Zöld Piramis Project
- FIABCI – PRIX D’EXCELLENCE AWARD 2012 Szentpétervár – Nemzetközi Ingatlanfejlesztési
Szövetség építészeti nívódíja: speciális épület kategória: a Nyíregyházi Állatpark Ócenárium
és Esőerdő ház ingatlanfejlesztése tervezéséért
- Az év középülete díj 2012. – Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Építészkamara díja – Fight
Club Sportközpont Nyíregyháza
- „Nyíregyháza Város Művészei életéért” Barzó Endre Díj kitüntetés 2013.
Munkái közül csak a 2017-es évet szeretném kiemelni, ami jól reprezentálja tevékenységét:
-“Alexandriai Szent Katalin Pedagógiai Központ és Vendégház”- Nyíregyháza
-IVF egészségügyi központ- Debrecen
-Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 300 Ágyas belgyógyászati tömb- Székesfehérvár
--Kormányhivatal járási épületet- Fehérgyarmat
Gáva Attila hitvallása:
Minden munka, minden épület új feladat, új élmény, új tanulás. Az építészet egy lehetséges
út az alkotásra, a teremtésre s ezen az úton keresztül a megismerésre, a világ és önmagunk
felfedezésére.
Mindaz, amit létrehozunk, hatással van a jövőnkre, s ez a felelősség kell, hogy megjelenjen
minden épületünkben.

