
Az Építészet Hónapjának fesztiválját az OCTOGON 
magazin indíto! a útjára 2003-ban azzal a céllal, 
hogy az Ünnepi Könyvhét, a Magyar Filmszemle, 
illetve a Fotóhónap melle!  az építészetnek is legyen 
saját ünnepe, rendezvénysorozata. Az eseménysoro-
zat az építészet világnapjához kapcsolódik, amelyet 
1986 óta október első hétfőjén ünnepelnek, a telepü-
léseken élők életviszonyainak javítását szorgalmazó 
Habitat világnapon. Ezen a napon szerte a világban 
szakmai díjak, kiállítások, beszélgetések hívják fel a 
fi gyelmet arra, hogy az építészet is halad a korral, 
alkalmazkodik az új társadalmi kihívásokhoz, ez-
által az építészet más utakat jár be manapság, mint 
akár harminc évvel ezelő! . „Az építészek a globá-
lis válság idején holisztikus missziót teljesítenek” 
– mondták ki idén februárban a nemzetközi építész 
szövetség, az UIA tanácskozásán.

Ennek jegyében az idei világnap témája az „épí-
tészeti energia kontra globális válság” le! . Magyar-
országon ez a megközelítés már régóta az építészeti 
közbeszéd témája, de maguk az épületek és különö-
sen a városok lassan követik a paradigmaváltást. A 
klímaváltozás és a természeti források apadása még 
gazdasági válság nélkül is arra kényszeríti az épí-
tészeket, hogy az eddiginél józanabban, éberebben 
kezeljék az ismert építészeti megoldásokat. 

Okosan gazdálkodjanak anyaggal, formával, 
energiával és környeze! el, és a döntéseket ne egye-
dül, hanem az érinte! ekkel, az épületek használó-
ival együ!  hozzák meg. Ezt a célt hatásosan szol-
gálják a szakmai kitüntetések is, hiszen a díjak el-
bírálásánál fokozo!  fi gyelmet fordítanak ezekre a 
szempontokra. 

Az idei építészeti világnapon több rangos díjat 
ve! ek át építészek és várostervezők, amelyek közül 
a legmagasabb szintű, a Pro Architectura-díj, melyet 
egy-egy kimagasló minőségű ingatlanfejlesztésért 
kaphatnak a tervezők – az idén a Graphiso!  Park M 
épülete, a veszprémi Völgykút ház, a bodrogkeresztúri 
Hun fürdő, egy veszprémi iskola bővítése, illetve az 
újbudai Kopaszi-gát táj-revitalizációja nyerte. 

A Lágymányosi öböl környezetbarát ötletét meg-
valósító Steffl  er István, Kontra Dániel és Salgó Borbá-
la táj- és kertépítészek munkája azért is kiemelkedő, 

mert a fővárosban régóta nem volt hasonló arányú 
zöldterületi fejlesztés. A fi atal tervezők tájrendezési 
feladatot vállaltak el, amelyet merész kreativitással 
oldo! ak meg. Bár a fejlesztés még nem ért véget, 
annak már most is látható eredménye nemzetközi 
szinten is fi gyelemre méltó. A Pro Architectura-díj 
2009-es kiírására benyújto!  22 pályaművet a Fuga 
Budapesti Építészeti Központ alagsori kiállítótermé-
ben tekintheti meg a közönség.

www.ujbuda.hu

Pro Architectura díj az újbudai Öbölnek

Idén az Építészet Hónapja a „Víz, élet, építészet” címet 
viseli, ami arra utal, hogy a különböző építészeti meg-
oldásoknál legalább annyira fontos a természettel való 
harmónia, mint maga az épület tervezése és kivitelezé-
se. Ezen szempont alapján a szakemberek kiváló fejlesz-
tésként értékelték a Lágymányosi öböl fejlesztésén belül 
a Kopaszi-gát tájrevitalizációját.
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