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Tisztelt Igazgató Hölgy/Úr! 
 

A 2017 tavaszán megrendezendő XXIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencia házigazdája és szervezője a Veszprémi 
Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. A konferencia szakmai 
koordinátora a Porta Speciosa Egyesület. 

A rendezvény házigazdájaként tisztelettel meghívom az Ön iskolájának képviselőit Veszprém megyébe, Veszprémbe. 
Az 1995 óta megszakítás nélkül minden év tavaszán megrendezett középiskolai diáktalálkozók célja: az építőipari 

szakközépiskolákban tanuló fiatalok évenkénti szakmai információcseréje; az egymástól távoli iskolákban folyó szakmai 
munka megismerése; a rendező iskola és az iskolában folyó szakmai munka bemutatása; a konferenciának otthont adó 
településnek és környezetének bemutatása, építészeti és kulturális értékeinek megismerése; továbbá szakmai pályázatokon 
és építészettörténeti, helytörténeti vetélkedőn való megmérettetés. 

A konferenciaközpont helyszíne Veszprém, megyei jogú város. 
A konferencia időpontja 2017. április 7-8-9. (péntek-szombat-vasárnap). A távoli – határon túli – területekről érkező – 

vendégeinket 2017. április 6-án várjuk. 
A jövő évi építész diákkonferenciára 25 kárpát-medencei építészeti középiskola átlagosan hat-hét fős delegáltjait várjuk. 

Az iskolák képviselőinek összetétele 4-6 fő diák, 1-2 fő kísérő tanár. Az iskolai résztvevőkön kívül magyar építészek, 
díszvendégek és szakmai meghívottak jelenlétével számolunk. 

 
A konferenciához kapcsolható pályázatok közül a Porta Speciosa Egyesület hagyományos pályázata mellett a rendező 

iskola által meghirdetett pályázat témája:  
„Kápolnák a Kárpát-medencében” 

(pl.: http://indafoto.hu/gyujtemenyek/kapolnak – a pályázat részletes kiírása az ÉP LÉLEKBŐL ÉPÜLJ II. – Pályázati 
kiírás (2017.01.04) fájlnevű levélben jelenik meg). 

 
Kérem, tiszteljék meg részvételükkel konferenciánkat! 

A rendezvény részvételi díja várhatóan 20.000 Ft/fő lesz. 
Kérem, hogy részvételi szándékukat kapcsolattartójuk, diák és tanár létszám, valamint a várhatóan korábbi érkezési 

időpont (2017. április 6.) megjelölésével 2017. január 9-ig jelezni szíveskedjenek! 

A konferencia projektmenedzsere, kapcsolattartója: Tölgyesi Ákos +36 (20) 942-56-36 

A konferencia e-mail címe: diakkonferencia2017@gmail.com.  

A konferencia közösségi oldala, amely nyitott és minden érdeklődő bejelentkezhet tagként: 

https://www.facebook.com/groups/XXIIIveszpremidiakkonferencia.  

 
 
Veszprém, 2016. december 7. 

Tisztelettel üdvözlöm: 

Eveli Péter 
igazgató 
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