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beMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Városrészek Mindenkinek
Ezzel a címmel nyílt kiállítás október elsején a MUT szervezésében a VIII. kerületi
Kesztyűgyárban. A Németország számos települését bejárt kiállításnak ez volt az első
külföldi helyszíne. A kutatás célját, eredményeit, valamint a 30 modellprojektet a német
nyelvű posztereken kívül színvonalas és jól áttekinthető magyar nyelvű kiadvány mutatja
be.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=114829#MIDDLE
Tervezzük együtt városi jövőnket!
Miért hatékony egy belváros-rehabilitáció során a városvezetésnek együttműködnie a
helyi vállalkozókkal? Hogyan segíthet egy üzletutca-szövetség a versenyképesség
javításában? Hol találkozik az integrált roma program egy nagyvárosi lakótelep
megújítási szándékával? Hogyan működhet együtt a bűnmegelőzési program a
Szeretetszolgálattal? Kérdésekre Tatabányáról, Nyíregyházáról, Győrből és Budapestről
érkeztek válaszok az ENSZ Habitat világnapja alkalmából a „Tervezzük együtt városi
jövőnket” címmel meghirdetett rendezvényen, amelyet a Magyar Urbanisztikai
Tudásközpont Nonprofit Kft., mint az ENSZ Habitat magyar információs irodája és a VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. szervezett.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/7956-tervezzuk-egyutt-varosi-jovonket
Hiányzik az átfogó, összehangolt lakáspolitika
Magyarországon ma hiányzik az átfogó lakáspolitika, ehelyett ciklusról ciklusra, sőt még
azon belül is változó „makrogazdasági ötletelés” zajlik a lakásügyben. Ezt a hiányt
kívánja pótolni a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft., az ENSZ HABITAT
nevű szakosított szervezetének magyarországi információs irodája, amely az Innováció a
lakásügyben címmel lakásügyi szemináriumot szervezett október 15-én.
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1584&Itemid=52
Város a válságban: hogyan fordíthatók előnnyé a hátrányok?
A válság visszafogta a profitvezérelt ingatlanbefektetéseket, ami utat nyithat a tudatos,
megfontolt, fenntartható városfejlesztéshez. Ehhez azonban megfelelő módszerekre,
finanszírozási eszközökre, együttműködési technikák alkalmazására van szükség. Ezeket
igyekeztek számba venni az urbanisztikai szakma legnagyobb éves rendezvényének
előadói és részvevői, a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) által szervezett XV.
Országos Urbanisztikai Konferencián. A 2009. október 29-30-án, Siófokon tartott
rendezvény tanulságairól november 2-án számoltak be a MUT vezetői.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=116446#MIDDLE
A XV. Országos Urbanisztikai Konferencia LETÖLTHETŐ előadásanyagai:
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=list&fname=konferencia
Tisztújító közgyűlést tartott a MUT
2009. október 30-án Siófokon tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Urbanisztikai
Társaság. A MUT elnöke ismét Aczél Gábor lett újabb három évre. Az alelnök lett Dr. Tóth
Zoltán korábbi alelnök mellett Dr. Ónodi Gábor is. Az elnökség tagjai: Dr. Buzna Margit,
Koszorú Lajos, Dr. Körmendy Imre, Ongjerth Richárd, Dr. Schneller István, Schuchmann
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Péter. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai: Berényi Mária, Dr. Fazekas
Sándorné, Kozmon Kinga, Ottlik Gábor, S. Vasi Ildikó

előreMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság tervezett programjai
MAGASHÁZ. Kell? Nem kell?
2009.11.19. 17:00
Helyszín: MUT (Magyar Urbanisztikai Társaság) székház, 1094 Budapest, Liliom utca 48.
Előadók: Bene Tamás - FINTA Építész Stúdió, dr. Kocsis János Balázs - egyetemi
adjunktus, szakirányfelelős; BME Szociológia és Kommunikáció tanszék
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2715
Műhelyvita a világörökségől szóló törvényről
2009.11.25. 15:00
A MUT és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesülettel közös szervezésben.
Helyszín: MUT székház (1094, Liliom u. 48.) Vitaindító letölthető a címre kattintva.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2708
Falumegújítási konferencia - Erdőbénye
2009.11.26. IV.
Innovatív módszerek a településközi együttműködés hatékonyságának javítására
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2697

Programajánló
Fiatalok, városok, bevándorlás - A kihívásoktól az esélyekig
2009. december 14., Malmö
Ebben az évben az EUKN konferencia Európa városainak fiatal bevándorlóira fókuszál a
svédországi Malmö városában. A fiatalok kihívás elé állítják a városi társadalmat; a
városoknak azonban szembe kell nézniük ezzel a kihívással és kihasználni az ebből
fakadó lehetőséget. A részvevőknek lehetőségük nyílik betekinteni Malmö város legjobb
integrációs gyakorlati példáiba; emellett a projekthelyszínek meglátogatásakor egy-egy
tükörprojekt is bemutatásra kerül, így összehasonlíthatóak más európai projektekkel is.
További információ és regisztráció: www.eukn.org
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztés - szakmai vita és kiállítás
„Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztése” címmel kiírt ötletpályázat kamarai
vitájára 2009. november 23-án 15.30 órai kezdettel kerül sor a Szent István Művelődési
Ház I. emeleti Szent Imre termében (Székesfehérvár, Liszt Ferenc u.1.). A
pályaművekből rendezett kiállítás a fenti címen december 4-ig megtekinthető:
www.mek.hu
Towards an Action Plan - BÉCS
2009.11.23. Today, buildings are responsible for a large share of total final energy
demand; by and large, this energy is used in the residential sector.
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http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2692
A gazdasági válság ingatlanszakmát érintő hatásai
2009.12.01; Workshop a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Földügyi
és Térinformatikai Tudásközpontja az Ingatlanszakmai Tudományos Műhely rendezvénysorozata keretében.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2707

Olvasnivaló
Kocsis János Balázs: Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten 1930-1985
Külső területek beépülése, középosztályi kertvárosok, budai elit negyedek, külső
munkásnegyedek, fölvándorlás, súlyos lakáshiány, városszéli lakótelepek, belső területek
fokozatos leromlása, város és környékének viszonya, kívánatos városkép. Néhány
jelentős folyamat és kérdés Budapest utóbbi száz évéből, amely máig meghatározza
mindennapjainkat. A könyv kísérletet tesz e folyamtok leírására, a főbb dilemmák, a
fölvetett városfejlesztési kérdések kortárs válaszainak bemutatására, illetve a budapesti
városfejlődésnek az általános európai urbanizációs modellekben való elhelyezésére.
Egyrészt kísérletet tesz a városfejlődési folyamatoknak a jelenlegi városszociológiai
diskurzusokban való elhelyezésére, megkísérli annak vizsgálatát, hogy a főbb
városfejlődési modellek mennyiben és milyen módosítással alkalmazhatók e
jelenségekre. Másrészt célja a XX. században, különös tekintettel annak második felében
lezajlott budapesti városfejlődési folyamatok részletes leírása, a benne szereplő,
meghatározó aktorok szempontjainak figyelembe vételével, azaz kik, kikkel együtt és
szemben, milyen érvek mentén döntöttek, illetve milyen háttér, milyen társadalmi,
politikai és gazdasági körülmények szabták meg viselkedésüket. A döntéshozói-ideológiai
szféra kiemelését indokolja a téma relatív kevéssé kutatott mivoltán túl e területnek a
folyamatokra a nyugat-európaihoz képest gyakorolt nagyobb hatása, azaz e szféra
nagyobb súlya. (Gondolat Kiadó, 2009)
Benkő Melinda: Város - táj – építészet (Tanulmány)
A város- és építészetelméletben a 90-es évektől előtérbe kerülő táj fogalom használata
megfelel a posztmodern tudomány határtalanság-igényének, a „bűnös” modern várossal
szemben az új generációk számára a települési táj természethez való szükségszerű
kötődése az ártatlanság ígéretét hordozza, illetve a virtualitás adta lehetőségek
egyszerűsítik az emberfeletti léptékű táj megismerését, alakítását.
A táj egy kapcsolatteremtő fogalom a különböző tudományterületek között. A táj
szubjektív mindennapi megélése mellett a környezet alakításával foglalkozó szakemberek
(urbanisták, építészek, tájépítészek, útépítő mérnökök, stb.) feladata a táj számtalan
objektív megközelítésének (műszaki, szociológiai, antropológiai, pszichológiai, történeti,
stb.) megismerésére való törekvés, és ennek a határtalan tudásnak a beépítése a közös
tájformáló gondolkozásba és tervezési folyamatba.
http://www.epiteszforum.hu/node/14369
A "Visegrádi négyek" jelenlegi építészete
Az Építészeti Világnap alkalmából nagy érdeklődés mellett mutatták be az „Architecture
V4 1990-2008“ című kiadványt. A könyv azzal, hogy nagyon tényszerűen, reprezentatív
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építészeti alkotó csoportokat állít elénk a négy országból – Csehországból, Szlovákiából,
Magyarországról és Lengyelországból –, szó szerint vizuális tapasztalatot nyújt át az
olvasónak. Már az építmények tipológiai köre is, azok mennyiségével és
sokoldalúságával, kulturális megújhodásról tanúskodik. Egyértelmű, hogy mindez
elkerülhetetlen közös tényezője az adott négy ország építészetének, s ez az 1990–2008as évek építészetében is észrevehető. A kétszáz oldalas kiadvány érzékenyen ad
információkat és kínál összehasonlítást. Szerepelnek benne egyházi épületek, kiállító
pavilonok (érdekes a lengyel Ingarden és Janicky EXPO'05 nagoja-i pavilonja, 186–187.
o.), bankok, lakó- és közigazgatási épületek. Vannak a könyvben egyetemek és
főiskolák, könyvtárak és kommunikációs központok, kiállító és képzőművészeti
objektumok, balneológiai komplexumok, családi házak és loftok, rekonstrukciók, és az
1989-es utáni időszakra jellemző funkcióváltások. Láthatók értékes közterületek
átalakításai, emlékművek és temetkezési épületek („megkerülhetetlen” P. Szaroszyk és I.
Bajerska varsói déli temetője (162–163. o.), és szó szerint lélegzetelállító M. Dunikowski,
P. Czerwiński és P. Uherko holokauszt emlékműve és múzeuma (Belzec, 174–175. o.). A
kiadvány ráadásul különböző kilátótornyok és kilátók összehasonlítását is kínálja (Basa
Péter és Czér Péter, 138–139. o. és a Chřiby-kilátó S. Sládečektől, 40–41. o.). A
Visegrádi négyek egyes országait bemutató képblokkokhoz tanulmányok tartoznak.
Recenzió a kötetről az ARCH szlovák építészeti folyóirat szerzőjétől.
http://www.epiteszforum.hu/node/14188
Puhl Antal DLA építész tanulmánya az Architecture V4 1990–2008 kötetből a magyar
építészetről: http://www.epiteszforum.hu/node/14283

Pályázatok, felhívások
Nagy felszíni víztisztító mű — városépítészeti ötletpályázat
A nagy felszíni víztisztító mű és környezete az önkormányzat által elfogadott Újpesti
Városfejlesztési Koncepció szerint (szabályozási) akcióterület, ahol a szabályozási terv
készítését (jóváhagyását) megelőzően dönteni kell az FSZKT előzetes módosításáról, és
meg kell határozni a műemléki védettséggel összefüggő feltételeket, követelményeket. A
helyszíni szemle időpontja: 2009. november 30. A pályaművek postára adásának
határideje: 2010. február 1. 24 óra
http://www.epiteszforum.hu/node/14483
Kotsis Iván Emlékérem 2009 - Javaslattételi felhívás
December 15-én, Kotsis Iván professzor születésnapján adja át idén is a róla elnevezett
emlékérmet a Magyar Építőművészek Szövetsége. A kitüntetés jelképezni kívánja az
érem névadójának - életművével is hitelesített - felfogását az etikai alapon álló,
építészeti alázattal folytatott szakmagyakorlásról, valamint a magas színvonalú oktatás
elismeréséről. A díjazottak személyére vonatkozó javaslatokat 2009. november 20-áig
várják.
http://www.epiteszforum.hu/node/14450
Saint-Gobain Trófea — a fenntartható építészetért
A Saint-Gobain magyarországi cégcsoportja ismét meghirdeti a Saint-Gobain Trófea
építészeti pályázatot a minőségi és fenntartható építészeti alkotások és gondolatok
támogatására. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 15.
http://www.epiteszforum.hu/node/14426
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Ybl-díj 2010 — felhívás jelölésre
A miniszteri rendelettel szabályozott Ybl Miklós Díj a hazai épített környezet alakításában
tartósan kimagasló gyakorlati és/vagy elméleti építészeti alkotó munkásság, életmű
elismerésére szolgál, és csak egyéni teljesítmény alapján adományozható. Jelölési
határidő: 2009. november 20. 14 óra
http://www.epiteszforum.hu/node/14035
Ötödik alkalommal ítélik oda a legtökéletesebb homlokzatoknak szánt díjat
Különösen nagy felelősség hárul most az építészekre és kivitelezőkre a magyarországi
települések esztétikájának kialakításában, amikor az épített környezet folyamatos
változásban van. A megrendelő igényei, a városképhez történő stiláris illeszkedés, a
szakmai
szabályok,
trendek
és
az
egyéni
ambíciók
gyakran
ellentétes
motívumrendszerében kell maradandót alkotni. A pályázati anyagokat 2010. január 15én 24 óráig lehet postára adni.
http://www.proidea.hu/rendezveny-2/ev-homlokzat-palyazat-1621.shtml

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Ezzel készül Rio 2016-ra
2009. október 2.
„Kevesebb Európa, több nagyvilág” – a brit Guardian így sommázta a jelenlévők akaratát
Koppenhágában, percekkel azelőtt, hogy Jacques Rogge bejelentette: a brazíliai Rio de
Janeiro rendezheti a 2016-os olimpiai és paralimpiai játékokat. Miután a favorit Chicago
első körben kiesett, a döntésen nincs miért meglepődni, noha valóban mérföldkőnek
számít: Dél-Amerika az egyetlen földrész, ahol még nem volt olimpia.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/7922-ezzel-keszul-rio-2016-ra
Zsebparkok a zsidónegyedben
2009. október 7.
Köztér-fórumra hívta Belső-Erzsébetváros lakóit a Kortárs Építészeti Központ (KÉK)
október 3-án az Elektrotechnikai Múzeumba. Közösségi tervezés osztrák módon, Roland
Gruber vezetésével. Petőcz Éva beszámolója a KÉK rendezvényéről.
http://www.epiteszforum.hu/node/14157
Mobilház: Panel helyett lakjon joghézagban!
2009. október 7.
Mobilházakból épül mini-lakópark Budapest két kerületében is. Az építtetők elsősorban a
panelből elvágyódóknak ajánlják a legóként összerakható, jogi szabályozás híján építési
engedély nélkül felállítható házakat.
Akár ötmillió forintból saját kertes háza lehet a budai hegyekben, amit akár egyetlen nap
alatt átköltöztethet az ország legtávolabbi szegletébe is, ha álmai állása odacsábítaná. Az
alig 3,5 tonnás építmény ugyanis egyetlen nap alatt áttelepíthető.
http://www.nol.hu/gazdasag/panel_helyett_lakjon_joghezagban_
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Megépülhet a szentpétervári óriáskukorica
2009. október 8.
A műemlékvédők tiltakozása ellenére megépülhet Szentpétervár történelmi negyedében
a Gazprom 400 méter magas felhőkarcolója, amely egy égnek meredő kukoricacső vagy
dárdahegy alakjában lesz hivatott hirdetni Oroszország nagyságát.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=291094&ctag=articlelist&iid=1
Városvíziók – bemutatkozik a Műegyetem várostervezési tanszéke
2009. október 10.
Nyolcvanadik
születésnapját
ünnepli
a
Műegyetem
várostervezési
tanszéke.
Kiállításokkal, konferenciával és egy gazdag kötettel mutatja be magát az a műhely,
amelyik most is, mint alapítása óta mindig, jövőt próbált tervezni a közösségeknek.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=291253&ctag=articlelist&iid=1
Ufóleszálló a körtéren
2009. október 11.
A kerületi polgármesternek a Jetson-család látványvilágát idéző, oszlopra lebegtetett
csészealj tetszett a legjobban – ezt egy elejtett megjegyzésből, nem hivatalosan szűrtük
le. De akadt az építészek között, aki toronyházat, más vízesést tervezett a Móricz
Zsigmond körtéri Gomba helyére. A műemléki védettség alatt álló egykori áramátalakító
újjáépítésére kiírt pályázat eredményhirdetésén jártunk.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/7973-ufoleszallo-a-korteren
Látványtervek a KÖKI Terminálról
2009. október 12.
Elkészültek a Kőbánya-Kispest metróállomás mellett épülő kétszintes bevásárló- és
szórakoztatóközpont látványtervei.
http://www.epiteszforum.hu/node/14207
Elhunyt Reimholz Péter
2009. október 12.
2009. október 9-én, 67 esztendős korában elhunyt a magyar építészet egyik legkiválóbb
alakja, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektorhelyettese, a Kossuth- és kétszeres Ybldíjas építész, Reimholz Péter. Az építész többek közt a Hungária körúti Domus Áruházról,
a Siemens-irodaházáról és a várbeli Hapimag-házról ismert.
http://www.epiteszforum.hu/node/14212
Dallas a Ewing-kor után
2009. október 12.
Már az olajkor alkonyára készülnek Dallasban, amely minden jel szerint a középnyugat
kulturális fővárosának szerepére hajt. Október 12-én nyílt az AT&T Performing Arts
Center, amely az Egyesült Államok legnagyobb ilyen létesítménye a New York-i Lincoln
Center fél évszázaddal ezelőtti átadása óta.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/7984-dallas-a-ewing-kor-utan
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Belesimul a tájba Stonehenge új látogatóközpontja
2009. október 13.
Az English Heritage angol örökségvédő szerv tegnap bemutatta a híres neolitikus
emlékhely legújabb látogatóközpontjának terveit: a 25 millió fontos beruházás a tervek
szerint "méltó lesz környezetéhez és az emlékmű jelentőségéhez".
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=291370&ctag=articlelist&iid=1
Kakukktojások? – Interjú Steffler István és Szloszjár György tájépítészekkel
2009. október 14.
Az idei Pro Architectura-díjasok között először kapott önálló tájépítészeti alkotás
elismerést. Paradigmaváltás tanúi vagyunk, vagy ez volt az egyszeri kivétel a díj
életében? Bardóczi Sándor interjúja Steffler István és Szloszjár György tájépítészekkel.
http://www.epiteszforum.hu/node/14200
Túrázhatunk a kortárs Budapesten – Elindult az Artur.org.hu
2009. október 14.
Mostantól bőven lesz miből szemezgetnie mindazoknak, akik szerint Budapest építészeti
története nem ér véget a Parlamentnél: a KÉK – Kortárs Építészeti Központ által
létrehozott artur.org.hu túraoldal az elmúlt 20 év ikonikus épületei közt segít eligazodni.
Az oldal már böngészhető.
http://artur.org.hu/
http://hg.hu/cikk/epiteszet/8003-turazhatunk-a-kortars-budapesten
Csepel 2020: olimpia, víziváros, Manhattan
2009. október 14.
Az Építészet Hónapja 2009 keretében bemutatták Észak-Csepel fejlesztési terveit,
amelyek egyik alappillére Budapest 2020-as olimpiai pályázata. A Budapest21 terv
bemutatója azután vált biztossá, hogy bejelentették: Rio de Janeiro nyerte el a 2016-os
játékok megrendezésének jogát.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/7969-csepel-2020-olimpia-vizivaros-manhattan
Zseniális építészeti ötlet Bécsben: lakások, irodák a gáztartályokban
2009. október 19.
Az osztrák fővárosba Schwechat felől autópályán érkezők balkéz felől láthatják a
századforduló ipari fejlődésének mementóit: Európa egykor legnagyobb gázgyárának
monumentális gáztározóit. A figyelmes szemlélő azt is láthatja, hogy míg a 80-as
években üresen tátongtak a tartályok, 2001 óta bohém lakások, kollégium, irodák,
vagyis komplett városrész költözött ezekbe. Íme a Gasometer, egy igazi építészeti
csemege a szomszédban!
http://ingatlanmenedzser.hu/hirek/20091019_extrem_epiteszeti_projekt_becsben_lakas
ok.aspx
Iránytű minden műemlékhez – megvannak a gps-koordináták
2009. október 20.
Letölthetővé váltak a gps-ekbe a magyarországi műemlékek pontos koordinátái. Így a
kirándulók a műemlékem.hu adatbázisa segítségével megtalálhatják az eldugott,
nehezen megközelíthető helyen lévő épített emlékeket is.
http://www.koh.hu/tartalom.php?idt=20091020163111
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Sötét patkányfészek volt ez a város közepén – budapesti nagyáruházsorsok
2009.10.20.
Lebontják, átépítik, sorsára hagyják - tipikus budapesti nagyáruházsorsok. NyugatEurópában évekkel korábban programok születtek a belvárosi kereskedelem
felélesztésére.
http://www.nol.hu/belfold/20091020-epitkezesek_a_letunt_nagyaruhazak_romjain
Reálisan álmodni - Interjú Philipp Frigyessel, Vác főépítészével
2009. október 21.
Interjú Philipp Frigyessel, Vác főépítészével a szakmérnöki képzés megteremtéséről, a
váci főtér citromdíjáról és az óvodások építészeti neveléséről.
http://www.epiteszforum.hu/node/14293
Sztálin után Lenin is visszatért a moszkvai metróba
2009. október 25.
A Sztálint magasztaló, heves vitát kiváltó idézet után Lenin is visszatért a moszkvai
metró Kurszakaja állomásának falára, noha a moszkvai építészeti örökség kérdéseiben
illetékes bizottság határozottan állást foglalt az idézetfeliratok helyreállítása ellen.
http://prae.hu/prae/news.php?menu_id=45&aid=4712
Nagy Corvinus Napóra: az ország második legnagyobb köztéri alkotása
2009. október 26.
Elkészült a hatalmas szobormű a Duna-parthoz közeli új Corvinus Egyetemi épület és
Studium irodaház homlokzatán. Jovánovics György 33 méter magas alkotása a
Szabadság-szobor után a második legnagyobb köztéri műalkotás az országban.
http://www.epiteszforum.hu/node/14325
Nyitott kapuk nyara - Rómában
2009. október 27.
Különleges élményben lehetett része annak, aki idén nyáron Rómába utazott. Az olasz
hatóságok idén nyáron öt olyan épület kapuját nyitották meg egy négy hónapos átmeneti
időszakra, amelyek kiváló állapotban vannak ugyan, de a belső tereiket díszítő freskók
sérülékenysége miatt óvni kell őket a látogatók áradatától. Fényképes római beszámoló.
http://www.epiteszforum.hu/node/14343
Isztambul nagyító alatt
2009. október 29.
Az Európai Kulturális Fővárosi szerepre készülő Isztambul építészeti szempontból is
többet nyújt a jól ismert műemlékeknél. Baku Eszter írása a kortárs török építészet
mesterei, Tabanlioglu Architects munkáiról, a város urbanisztikai változásairól és számos
egyéb isztambuli érdekességről.
http://www.epiteszforum.hu/node/14361
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Kiállítással ünnepli a Bauhaus-évfordulót a New York-i MoMa
2009. október 31.
A Bauhaus, a XX. századi építészeti és művészeti iskola alapításának 90. évfordulója
alkalmából több mint négyszáz művet bemutató jubileumi kiállítást rendez a New York-i
Modern Művészeti Múzeum (MoMa).
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=292123&ctag=articlelist&iid=1

Blogmustra – válogatás az urbanisztikai blogok írásaiból
Romkert és parkoló: a Március 15-e tér (Táj-kert.blog.hu)
2009.10.09.
Több helyen szóba került a Március 15-e tér közelgő (és igen sürgető) rendezése. Az
elkészült látványterveken a legszembetűnőbb, hogy megszűnik a romkert. De nézzük
jobban a tér múltját és-egyelőre a jelenét!
http://tajkert.blog.hu/2009/10/09/contra_aquincumtol_a_parkoloig_a_marcius_15_e_ter
Népies lakópark kopár domboldalon (Ökováros.blog.hu)
2009.10.11.
Galgafarm története a nyolcvanas évek végén kezdődött, az ökofalu-mozgalom szárnyrakapásának idején. Varga Géza svédországi tapasztalatai alapján felvázolta egy
fenntartható falu tervét, és baráti körével 1990-ben megalapította a Gaia Alapítványt,
mely a mai napig segíti a falu fejlődését – központi fűtést, áramot szolgáltat, építési
szabályzatot, adásvételi szerződéseket ír, stb…
Az első tíz év azzal telt, hogy a kiszemelt Galgahévíz melletti Bika tóra néző domboldalt a
mezőgazdasági termelésből kivonják és beépíthető területté tegyék, illetve azzal, hogy
felépítsenek a szomszédban egy működő biogazdaságot.
http://okovaros.blog.hu/2009/09/15/nepies_lakopark_kopar_domboldalon
A hely mint ürügy (Köztér.blog.hu)
2009.10.13.
2009. okt. 3-án Győrben a Városi Művészeti Múzeum "Párhuzamok_02" címmel
minikonferenciát rendezett. Az esemény az öt évvel ezelőtti Párhuzamok_01 című
rendezvény folytatása volt. Az akkori beszélgetések, előadások ürügyéül Magyarország
európai uniós csatlakozása szolgált. Az elmúlt öt év indokolta a határvidék építészetének
újbóli áttekintését, és Ausztria mellett Szlovákia bevonását is.
http://kozter.blog.hu/2009/10/13/a_hely_mint_urugy
A "Budapest Korzó" beint! (Városjáró.blog.hu)
Nyílt levél a Studio Metropolitana-nak
2009.10.15.
Drótpostával érkezett! A Budapest Korzó csapatát megkereste a Studio Metropolitana,
hogy vegyenek részt az "Erzsi és Józsi" - Városrészek találkozása Utcafesztiválon . A
szervezet azonban visszautasította a közreműködést, és nyílt levelet fogalmazott meg
ennek okairól.
http://varosjaro.blog.hu/2009/10/15/a_budapest_korzo_beint

11

Magyar

MUT-HÍRLEVÉL

Urbanisztikai
Társaság

2009. november 19.

Videó a budapesti olimpiáról (Urbanista.blog.hu)
2009.10.20.
Lenyűgöző videó került fel az Urban Simulations oldalára, ahol nemcsak megtekinthetők,
de jó fej módon le is tölthetők az anyagok különböző méretben. Légifelvétel a középkori
és az 1855-ös Budapestről, aztán meg éles kanyarral arról, hogy milyen is lesz Csepel...
http://urbanista.blog.hu/2009/10/20/video_a_budapesti_olimpiarol
Sírok kertjei-frissítve (Táj-kert.blog.hu)
2009.10.30.
Ezekben a napokban a temetőket járva talán kevesen gondolnak bele, hogy a
"cintermek"
nemcsak
kegyeleti
helyek,
hanem
kertművészeti
alkotások,
szoboregyüttesek és a települési zöldfelületi rendszer komoly elemei (a Kerepesi temető
54 hektár, vagyis akkora, mint a Városliget fele.). De emellett a temetők a nemzeti
öntudat fontos hordozó is, gondoljunk a katonai temetőkre, vagy akár a már említett
"Nemzeti Panteonra".
http://taj-kert.blog.hu/2009/10/30/sirok_kertjei
Pillanatképek a főváros pusztulásáról (Kihasznalatlanul.blog.hu)
Megdöbbentő képeket láthatunk világörökségünk, a Budai Vár környékének állapotáról,
de "megcsodálhatjuk" az első magyar állami Tanítóképző mai külsejét is a második
kerületi Erőd utca - Csalogány utca sarkán, vagy az évek óta pusztuló Feneketlen tavat,
és még sok más szomorú helyszínt.
http://kihasznalatlanul.blog.hu/
Budapestről a Tilos rádióban (HetiBeton.blog.hu)
A Tilos rádió hetente, pénteken reggel 7 és 8 között jelentkező urbanisztikai magazinja.
Októberben volt szó a Design Hétről, az Utcafesztiválról, a Művészetek Hídjáról, a körtéri
Gombáról és sztriptízbárként, bohóciskolaként újrahasznosított templomokról is. Az
adások a blogon visszahallgathatók.
http://hetibeton.blog.hu

Szakmai sikerek – Díjak, elismerések
Reitter Ferenc Díjban részesült Koszorú Lajos
Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a MUT
Elnökségi tagjának, a Budapest Szíve Program keretében végzett tervezői munkássága
elismeréseként Reitter Ferenc-díjat adományozott. A díjat november 12-én, az új Főutca
terveit bemutató kiállítás-megnyitó keretében Karsay Károly alpolgármester adta át.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=140817#MIDDLE
Az Év Háza 2009
Kevesebb, de magasabb színvonalú pályamű érkezett idén az „Év Háza” pályázatra hangzott el az Építészeti Világnap alkalmából tartott díjátadó ünnepségen az Építészek
Házában, a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) székházában. A zsűri a kiírásban
is hangsúlyozott egyszerűséget, természetességet és tisztaságot emelte ki a díjazott
épületek kapcsán. Az „Év Háza” 2009 díjat idén egy horányi nyaraló kapta, amelynek
tervezője Selényi György, társtervezője Pásztor Ádám. Díjazott tervezők továbbá:
Peschka Alfréd, Kamarás Bálint, Klemm Gabriella, Somosi János.
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http://www.epiteszforum.hu/node/14144
http://hg.hu/cikk/epiteszet/7930-a-szegenyseg-bizonyitvanya-ev-haza-2009
Az Év Háza: Horányi nyaraló:
http://www.epiteszforum.hu/node/14292
2009. évi Pro Architectura- és Palóczi Antal-díjak
Az Építészeti Világnapon öt létesítmény – épület, illetve kert-táj – tervezéséért vehettek
át Pro Architectura-díjat Lukács István, Vikár András és Gaschler Gábor; Ferencz Marcel;
Csomay Zsófia és Nagy György; Pozsgay Zoltán és Takács Attila; Steffler István, Kontra
Dániel és Salgó Borbála. Palóczi Antal-díjban részesült Gömöri János és Lázár Tibor.
http://www.epiteszforum.hu/node/14128
A Kopaszi gát Pro Architectura-díjjal elismert tájalakításának bemutatása:
http://www.epiteszforum.hu/node/14195
A világ legjobb középülete a Nyíregyházi Főiskola campusa
A Nyíregyházi Főiskola campusa nyerte el idén a világ legjobb középületének járó
nívódíjat a Prix d'Excellence elnevezésű nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton. Az
elismerést ünnepélyes keretek között adták át főiskolának Nyíregyházán.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=291515&ctag=articlelist&iid=1
Egy józsefvárosi ház Ugo Rivolta-díja
A Milánói Építész Kamara szociális lakásépítés témakörben kiírt pályázatának első díját
Kis Péter Építészműterme nyerte el a Práter utca 30-32. szám alatti épülettel.
http://www.epiteszforum.hu/node/14179
A Réz az építészetben díj nyertesei
A 14. Réz az építészetben pályázat eredményét szeptember 29-én hirdették ki a
Londonban megrendezett díjátadási ünnepség keretében. Az összesen 16 országból
érkezett mintegy 50 pályamű (Magyarországról 2 épület) közül a díjazottak a kortárs
építészet legjavát képviselő, kivételes változatosságot mutató projektek.
http://www.archiweb.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2257&Ite
mid=128
2009. évi MÉSZ-MÉK diplomadíj
Építész diplomadíjas lett Csíki Barna, Dvorzsák Jessica, Hoffecker Ákos Dávid,
Kronavetter Péter, Mészáros Krisztina; dicsérő oklevélben részesült: Ferenczy Veronika,
Loszmann Dávid; belsőépítészeti diplomadíjas: Márialigeti Anna; tájépítész diplomadíjas:
Győrfi Réka, Kaposi Nóra; településtervezési diplomadíjas: Majoros Ágnes.
http://www.epiteszforum.hu/node/14201
Kisház - nagy ötletek: átadták az országos pályázat díjait
Költségtakarékosan építhető és gazdaságosan működtethető házakat terveztek a Kisház nagy ötletek című országos pályázaton részt vett egyetemisták - mondta Bodrossy Attila
Ybl-díjas építész, a bírálóbizottság elnöke a díjátadáson. Első helyezett Lipusz Roland, a
győri Széchenyi István Egyetem hallgatója lett, a második díjat a szintén győri Eredics
Dóra, a harmadikat Sárkány Márk, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója nyerte el.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=292011&ctag=articlelist&iid=1
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Hauszmann-díj 2009
2009. október 2.
A BME Építészmérnöki Karán 2009. október 2-án, a diplomaátadó ünnepség alkalmából
nyújtották át a 2009. évi Hauszmann-díjakat. A kitüntetett hallgatók: Dvorzsák Jessica
(Hungária Fürdő), Kronavetter Péter (Képregény bolt és kiadó a Déli pályaudvar
rendezőjén), Oroszlány Miklós (Szemétház), Szacsvay Gergely (Csokoládé manufaktúra),
Tánczos Tibor (Változások háza – interaktív tudományos központ és kiállítótér, Győr).
http://www.epiteszforum.hu/node/14126
Versenyben az 56-os emlékmű
A World Architecture Community által meghirdetett építészeti pályázat ötödik
fordulójában az i-ypszilon alkotócsoport által tervezett 56-os emlékmű a szakmai zsűri
(Honorary members) által 20 legjobbnak ítélt pályamunka közé került.
http://www.epiteszforum.hu/node/14373
Média Építészeti Díja 2009: az első kör eredménye
2009. október 26.
Október 25-én éjfélkor lezárult a Média Építészeti Díjának első körös szavazása.
Következzen a 7-7 nyertes pályamű, akik indulhatnak a díjért!
http://www.epiteszforum.hu/node/14333
Néhány lépés előre
2009. október 8.
Végre Budapesten is bemutatták a Holcim Alapítvány világversenyének idei győzteseit.
Kína egy szegénységből kijutni kívánó külvárossal, Marokkó egy folyópart
újraélesztésével, Vietnam a Mekong-delta egyetemi központjának kidolgozásával nyerte
a fenntartható építészetért járó díjakat.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=291133&ctag=articlelist&iid=1
A 2020-as budapesti olimpia városépítészeti víziója - ötletpályázati eredmény
2009. október 29.
A BME Urbanisztika Tanszéke által lebonyolított városépítési vízió-pályázaton első díjas
lett Beke András, Guba Sándor és Tóth Szilvia. Pályaművek és részletes bírálat.
http://www.epiteszforum.hu/node/14360

14

