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A délelőttöt sajtóbeszélgetés nyitotta, melyen 

Krizsán András, a MéSZ elnöke ismertette a 

szövetség legfrissebb híreit és beszámolt az 

AiA EC (Amerikai építészek intézetének Európai 

Tagozata) és a MéSZ között lezajlott találko-

zókról, a szakmai tapasztalatcseréről, valamint 

a két szervezet között megszületett együttmű-

ködési megállapodásról. Carsten Hanssen, az 

AiA EC elnöke részletesen ismertette az együtt-

működés irányait és céljait. A sajtóbeszélgetés 

további részében a Magyar építész Kamara, a 

Az UIA, az építészek nemzetközi 
szövetsége minden év október első 
hétfőjén ünnepli meg az Építészet 
Világnapját. Ezen a napon az építé-
szet társadalmi szerepére hívják fel a 
figyelmet világszerte az építészek. A 
Magyar Építőművészek Szövetsége 
több szakmai szervezettel közösen az 
idén is az Építészek Házában rende-
zett egész napos programsorozatot a 
nagyközönség számára is nyitott szak-
mai rendezvényekkel, kiállítás meg- 
nyitókkal és díjátadókkal.

Budapesti építész Kamara, az Országos Fő-

építészi Kollégium, a Kortárs építészeti Köz-

pont és az építészetért Alapítvány képviselői 

beszéltek a Világnap, illetve az októberben 

kezdődő építészet Hónapja programjairól. 

 Délután dr. Hajnóczi Péter, a Magyar épí-

tész Kamara elnöke, Csapó Balázs, a Buda-

pesti építész Kamara elnöke és Krizsán And-

rás, a MéSZ elnöke köszöntő beszédei után 

megnyílt az építész Mester Egylet Mesteris-

kolájának XXV. ciklusára felvételt nyert hall-

gatók pályázati anyagából készült kiállítás, és 

átadták a 2018. évi MéK–MéSZ Diplomadíjat. 

A Kós Károly teremben bemutatkozott a Ma-

gyar Művészeti Akadémia építész Tagozatá-

nak kiállítása, melyet Fekete györgy, az MMA 

tiszteletbeli elnöke nyitott meg. A reprezen-

tatív válogatás ízelítőt ad az építőművészeti 

Tagozat szélesebb tevékenységéről, bemu-

tatva nem akadémikus köztestületi tagjait és 

legfontosabb munkáikat.

A Világnap kiemelt eseménye volt a Ma-

gyar építőművészetért érem ünnepélyes át-

adása, melyet a MéSZ elnöke ebben az évben 

dr. Moravánszky Ákos építésznek, építészet-

történésznek, a zürichi ETH professzorának 

adott át. (Ferkai András laudációját az Utó-

iratban olvashatják – a szerk.) A díjátadó után 

dr. Moravánszky Ákos előadása következett 

(ennek szövegét lapunk következő számában 

közöljük – a szerk.) A programsorozatot az 

Oláh Kálmán trió koncertje és fogadás zárta.

ArcHiTecTure WOrld dAy 2018
Architects’ house, october 1st, 2018

The UIA, which is the international association 

of architects, celebrates the Architecture World 

Day on the first Monday of October every year. 

On this day, architects and other profession-

als do their best to draw attention to the so-

cial role of architecture. The Association of 

Hungarian Architecture organised the whole-

day events in co-operation with several other 

professional organisations in the Architects’ 

House open to the public with programmes 

for the professionals, such as the exhibition 

opening and awards ceremony.
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