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Társaság

beMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
A MUT PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI
Települési HILD JÁNOS-DÍJ 2010 pályázat
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2010-ben 32. alkalommal adományoz települési
Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai fejlesztése
terén kimagasló eredményeket elért települések önkormányzatának. A díj elnyeréséért a
települési önkormányzatok pályázhatnak. Beadási határidő: 2010. FEBRUÁR 15.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=159540#MIDDLE
8. Európai Településtervezési és Területfejlesztési díj
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), mint az Európai Térbeli Tervezők Tanácsának
(ECTP-CEU) magyarországi tagszervezete pályázatot hirdet magyar terveknek az ECTPCEU által meghirdetett Európai Település- és Területi Tervezési díj pályázatára való
benevezésére. A pályázatot 2010. február elsején, hétfőn 12 óráig lehet benyújtani a
MUT Titkárságán (1094 Bp., Liliom u. 48.)
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=159541#MIDDLE
Köztér megújítási Nívódíj 2010.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
meghirdeti a Köztér megújítási Nívódíj 2010. pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek
talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázatot az
Országos Főépítészi Kollégium kezdeményezésére az önkormányzatok átmeneti
gazdálkodására tekintettel február 15-e helyett 2010. április elejéig lehet benyújtani.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=159544#MIDDLE

FELHÍVÁS!
MUT TAGSÁGI ADATFRISSÍTÉS 2010.
2010 a tagsági adatállomány frissítésének éve lesz a MUT-ban. Ezért kérjük kedves
Tagjainkat, hogy a címre kattintva letölthető adatlapot szíveskedjenek hiánytalanul
kitöltve mihamarabb, de legkésőbb 2010. február 22-ig visszajuttatni postán vagy
személyesen a Titkárság címére, illetve e-mailben a mut@mut.hu címre. Köszönettel: a
MUT Titkársága
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=160407#MIDDLE

HÍREINK
2010 a városfejlesztés éve – városrehabilitációs boom várható
Az idén szinte minden második hazai város központja átalakul, az erre a célra megnyílt
uniós forrásoknak köszönhetően. Fontos azonban, hogy ne csak az utcakövek, falak
újuljanak meg, hanem a helyi lakosság számára használható, élhető és szerethető
városrészek jöjjenek létre. Ezt igyekszik elősegíteni a Magyar Urbanisztikai Társaság
(MUT) többek között az által, hogy három szakmai díjjal is értékelni kívánja a minőségi
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városfejlesztési törekvéseket. A pályázatokat 2010. január 14-én hirdette meg a sajtó
képviselői előtt Aczél Gábor, a MUT elnöke, és Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai
Tudásközpont Nkft. ügyvezetője.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=159797#MIDDLE
Kalandozások Urbanisztikában - Megjelent Aczél Gábor könyve
"Manapság a szakmában sokan beszélnek a városrendezés és az építészet
különválásáról, és természetesen részben indokolt is ez a folyamat. Én azonban mindig is
úgy gondoltam, hogy egy városrendezőnek – legalábbis amit én ez alatt a szó alatt értek
– az építészhez nagyon is közeli adottságokkal kell rendelkeznie: térlátás, kreativitás,
kompozíciós készség, szintetizáló képesség. Én mindig építésznek tartottam magamat.
Olyan építésznek, aki történetesen városrendezéssel foglalkozik."
Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökének könyve megvásárolható a MUT
székházban.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=152634#MIDDLE
Magyarországi Falumegújítási Díj 2009 - "Új energiák egy erős közösségért"
A Baranya megyei Alsómocsolád a Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezésében
részesült a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért. A pályázatot a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium hirdette meg, lebonyolításában a MUT Falutagozata is közreműködött.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=152833#MIDDLE
Európai Városok és Várostervezők Biennáléja Nancyban
Az Európai Városok és Várostervezők 8. Biennáléját idén december 2–4. között rendezték
meg a franciaországi Nancy-ban, ahol Aczél Gábor, a MUT elnökének személyében a
Magyar Urbanisztikai Társaság is képviseltette magát. A konferencia plenáris ülésekből,
16 szekcióban folyó műhelymunkából és szakmai bemutatókból állt. A több mint ezer
európai szakember és városvezető rendkívül intenzív munkát végzett, az előadásokban
és kerekasztal beszélgetésekben, érintve szinte minden aktuális városfejlesztési
problémakört.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=152886#MIDDLE

előreMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság tervezett programjai
Biológiai Aktivitási Érték számításra vonatkozó jogszabály módosítása
2010. február 1. hétfő, 15:00
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
módosításának szakmai vitája és véleményezése.
Felkért hozzászólók:
Schuchmann Péter – a MÉK Táj- és Kertépítészi Tagozatának elnöke
Gábor Péter – okl. tájépítészmérnök
Minden szakmabeli és érdeklődő véleményét szívesen vesszük.
Helyszín: MUT székház (1094, Bp., Liliom u. 48.)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2757
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A MUT Környezetesztétikai Tagozatának ülése
2010.02.02. 17:00
Helyszín: MUT székház (1094 Bp., Liliom u. 48.)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2751
Fejlődés vagy növekedés? – a településfejlesztés regionális externáliáinak gyakorlati
kérdései
2010. február 3. szerda, 10:00
A településtervezés gyakorlatba ültetésének mechanizmusai – főként az EU-források
elérhetősége óta – egyre inkább beindulni látszanak, és ennek jogszabályi háttere is – a
településrendezési szerződés jogintézményének bevezetése óta – megteremtődni látszik.
Mindeddig teljesen hiányzik azonban a szakmai és a döntéshozói gondolkodásból az az
egyszerű tény, hogy – főként a nagyvárosi agglomerációkban – az egyes települések
fejlődése számos olyan (települési szemszögből externális) térségi hatást is magával von
– mind az intézményi, mind a műszaki infrastruktúra tekintetében –, amely messze
meghaladja az adott település határait, ezért a felmerülő igények kielégítése is térségi
szinten kell történjen.
Ennek a problémának a megoldási lehetőségeit tárgyaló gyakorlat-orientált konferenciát
szervezünk, amely a Főváros Nyugati Agglomerációjának konkrét példáin keresztül tárja
fel a lehetséges legjobb gyakorlatot, az alkalmazható módszereket. A Konferencia
tervezett programja a csatolásban található.
Minden szakmabeli és érdeklődőt várunk.
Helyszín: Budapest – egyeztetés alatt
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2759
Akik a pénzt osztják...
2010. február 24. szerda, 15:00
A MUT új sorozatában bemutatkoznak az ország Regionális Fejlesztési Ügynökségei.
Elsőként a PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG kerül fókuszba. Miért ilyenek a pályázatok? Mi
történik a beadás után? Hogyan bírálják el őket? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is
választ kaphat a hallgatóság a sorozatnak az ország legnagyobb regionális fejlesztési
ügynökségét bemutató nyitóeseményén.
Minden szakmabeli és érdeklődőt várunk.
Helyszín: MUT székház (1094, Bp., Liliom u. 48.)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2760

Programajánló
Európai nagyvárosok élhetővé tételének közlekedési eszközrendszere
2010.02.04 08:30
2010. február 4-én a Gerbeaud Ház Átrium termében (Budapest V., Vörösmarty tér)
kerül megrendezésre. A konferencia szerepel a KTE 2010. évi konferencianaptárában,
nyitórendezvényként.
www.kte.mtesz.hu
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Mustra 2009
Összefoglaló kiállítás látható február 20-áig az elmúlt egy év műemlékvédelmi,
műtárgyvédelmi és régészeti tevékenységéről az Örökség Galériában (Budapest I.
Táncsics Mihály u. 1.).
http://www.epiteszforum.hu/node/14701
III. Magyar Passzívház Konferencia
2010. február 11. csütörtök, SYMA Rendezvényközpont
Mottója: Passzívház - Az Ésszerűség Művészete
http://www.proidea.hu/rendezveny-2/harmadik-passzivhaz-konferencia-1880.shtml
III. Weber Panelrehabilitációs Konferencia
2010. február 12. péntek, SYMA Rendezvényközpont
http://www.proidea.hu/rendezveny-2/weber-III-panelrehabilitacios-konferencia1875.shtml
Bemutatkozik a kamara új vezetősége
Mit tehet a Magyar Építész Kamara az építészekért? Mit tehetnek az építészek a
kamaráért? - 2010. január 13-án bemutatkozik az új vezetőség a FUGÁ-ban. Előadók:
Noll Tamás, Ertsey Attila, Dr. Hajnóczy Péter, Dr. Makovényi Ferenc; moderátor:
Zsuppán András.
http://www.epiteszforum.hu/node/14751
XIV. Magyar közlekedés helyzete az EU-ban
2010.02.25 - 2010.02.26
Nemzetközi konferencia Tatán.
http://www.kte.mtesz.hu/05rendezvenyek/100225-26magyar_kozl/10022526magyar_kozl.pdf
Tavaszi Építészeti Fesztivál 2010
Közép-Európa egyik legnívósabb építészeti konferenciasorozata nyitja a Magyar
Építőművészek Szövetsége Tavaszi Építészeti Fesztiválját. A harmadik alkalommal
megrendezésre kerülő Magyar Építészek Világtalálkozójához kapcsolódik a MÉSZ
Nemzetközi Építészkongresszus, amelyen idén minden eddiginél gazdagabb az előadók
névsora.
http://tervlap.hu/index.php?id=20100114tavaszi_epiteszeti_fesztival_2010
Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században
2010.07.08.
VIII. tájtörténeti konferencia. Helyszín: Viski Károly Múzeum, Kalocsa
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2748

Olvasnivaló
Nagyvárosi dilemmák
2003-ban indult a Civil Rádió városokról, azon belül is kiemelten Budapestről szóló
sorozata, urbanisztikai műhelybeszélgetések címmel. Azóta száznál is több adást ért
meg, sőt - felbuzdulva a sikereken - az adásidőt is megduplázta a szerkesztőség. A
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századik adás elérését azzal ünnepelte a stáb, hogy felkérte a műsor szerkesztőjét,
Koludzsija Gábort, készítene a műsorfolyamról egy összeállítást, könyv alakban. E munka
első részét veheti kézbe az olvasó, miután Nagyvárosi dilemmák címmel megjelent az
összeállítás első kötete, amely az első 26 műsor gondolatait foglalja össze és teszi
közkinccsé. Bányay Géza műsorvezető Gerle Jánost, Hajnal Klárát (Pécs), Kolundzsija
Gábort, Meggyesi Tamást, Miklóssy Endrét, Szabó Béla Istvánt és Vidor Ferencet
kérdezte a fenntarthatóságról, pusztításról, szakralitásról, közigazgatásról és mindenféle
egyéb kérdésről, ami a rendszerváltás óta felmerült a városainkkal kapcsolatban.
(A műsorok meghallgathatók Civil Rádióban FM95 vagy a http://nagyvarosi.civilradio.hu/
honlapon.)
(Szerk. Kolundzsija Gábor, Civil Rádiózásért Alapítvány 2009)
Megjelent az URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. kötete
Az URBS 2009. évi kötetének első nagyobb tematikus blokkja a Budapest Főváros
Levéltárában 2007 novemberében rendezett konferenciára épül, ezúttal a "Térhasználat térszemlélet" szekcióban elhangzott előadások szerkesztett anyagát adva közre. A
szekció célja az volt, hogy bemutassa milyen források és módszerek segítségével
rekonstruálható a középkori és kora újkori városi tér, és hogy hogyan határozták meg a
városi társadalom igényei a tér kialakítását és használatát. A blokk magyar városokat
elemző tanulmányai az Árpád-kortól a XVII. századig ívelnek.
http://bfl.archivportal.hu/id-1689-megjelent_az_urbs_magyar_varostorteneti.html
Kismező, Nagymező, Broadway - várostörténeti tanulmánykötet
Kemény Mária művészettörténész szerkesztésében jelent meg a Várostörténeti
tanulmányok sorozatban a Kismező, Nagymező, Broadway című tanulmánykötet. A
könyvben olvasható Fabó Beáta: A Klauzál tér története, Hidvégi Violetta: Adalékok a
terület beépüléséhez 1808-1873 és Nagy Ágnes - Rigó Máté: Nagymező és Klauzál utcai
bérházak 1941-ben az elöregedő és a korszerű lakásállomány hatása a bérlőkörökre című
tanulmánya is. A kötetet a Műcsarnok jelentette meg.
http://bfl.archivportal.hu/id-1661-megjelent_kismezo_nagymezo_broadway.html
Bácskai Vera történész ismertetője:
http://www.epiteszforum.hu/node/14518
A mívesek és a kő
Megjelent A mívesek és a kő c. kötet második része. A két kötet összesen tizenkét
építész munkáján keresztül igyekszik a kortárs magyar építészet keresztmetszetét elénk
tárni.
Csontos János és Csontos Györgyi sorozata 2005-ben kezdődött. Végigjártak egy tucat
építészt, akik ma a szakma legjavát jelentik, és rövid, alig harminc perces filmeket
készítettek róluk, a házaikról, a rajzaikról, építészeti hitvallásukról. Aztán hat ízben
összehívtak egy teremnyi közönséget, alkalmanként két-két filmbeli építészt és egy
moderátort, levetítették a róluk készített filmeket, majd beszélgetésben vitték tovább az
ott látottakat. A könyv ezeket a beszélgetéseket rögzíti, a borító tokjában pedig ott van a
filmeket tartalmazó lemez is.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=292268&ctag=articlelist&iid=1
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Kézikönyv a területi kohézióról
A Kézikönyv a területi kohézióról című területfejlesztési kiadványt a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. Stratégiai Tervezési és
Vidékfejlesztési Irodája készítette.
A területi kohézió érvényesítése kiemelt szándéka a magyar és az európai uniós
szakpolitikáknak, jogszabályoknak és fejlesztési terveknek. Ugyanakkor az általa
közvetített összetett üzenetek alkalmazása mégsem egyszerű a tervezők és a fejlesztők
számára. Ha különböző mértékben is, de témájától és méretétől függetlenül szinte
minden fejlesztés képes arra, hogy a területi kohéziót érvényesítse. Ezért e Kézikönyv
hasznos lehet a közpénzből megvalósuló vagy a közszféra által egyéb módon támogatott
ágazati, térségi és települési fejlesztési programok és konkrét projektek tervezői és
végrehajtói, valamint a forrásokért versengő projektgazdák számára.
http://www.vati.hu/main.php?folderID=4883&articleID=14455&ctag=articlelist&iid=1

Pályázatok, felhívások
„Építőkockák” városfejlesztési pályázat, Sopron 2010.
Idén is meghirdetik Sopronban az „Építőkockák Városfejlesztési Pályázatot. A pályázatra
legfeljebb 50 oldalas tanulmányokat várnak, különböző, a kiírásban megadott soproni
fejlesztési témakörökben. Pályázhatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói
(egyetemi alapképzésen résztvevő nappali, levelező tagozatos egyetemi hallgatók és PHD
hallgatók), továbbá a városhoz kötődő egyetemi hallgatók más egyetemi karokról
minimum 3 maximum 5 fős csapatokkal.
A pályamunkák leadásának határideje: 2010. április 16. 12.00 óra
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=152683#MIDDLE
RIBA Goldfinger ösztöndíj magyar építészeknek
Előzetes tájékoztatás a 2010. évi feltételekről. Harmincöt év alattiak pályázhatnak, kiírás
márciusban.
http://www.epiteszforum.hu/node/14678
Maribor 2010 — nemzetközi pályázat
Az Európai Kulturális Fővárosi év előkészületeinek keretében a maribori önkormányzat
nemzetközi városfejlesztési pályázatot írt ki. Beadási határidő: 2010. február 26.
http://www.epiteszforum.hu/node/14758
Nemzetközi építészhallgatói pályázat
2010. február 1-ig lehet regisztrálni a 2010-es Nemzetközi VELUX-díjra. A pályázat most
is az építészhallgatók kreativitására helyezi a hangsúlyt, amelynek alapja a természetes
fény új útvonalainak megtalálása. A terveket ismét a „Jövő fényforrása” témakörében
várja a zsűri, a világ minden tájáról.
http://www.archiweb.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2272&Ite
mid=128
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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
Városi Közterületek Európai Díja
A pályázaton a 2008 és 2009 között elkészült projektekkel lehet indulni. Jelentkezési
határidő: 2010. január 29.
http://www.epiteszforum.hu/node/14578
Helyi Építészeti Örökség 2010.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya
„Helyi Építészeti Örökség 2010.” címmel Építészeti Nívódíj pályázatot hirdet. A nívódíjra
pályázhatnak az ország területén lévő, önkormányzati rendelettel a helyi védelem körébe
vont elemek, melyek jelentős építészeti értéket képviselnek, és helyreállításuk,
bemutatásuk példaszerű színvonalon, értéknövelő módon valósult meg.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. február 10.
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1727&Itemid=1
Bál és adománygyűjtés műemlékek helyreállítására
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jótékonysági bált szervez, amelynek bevételeiből
műemlékek helyreállítását támogatják. A szervezők felkérik a műemlékvédelem iránt
elkötelezetteket, szakmabelieket és civil érdeklődőket, akiknek kitüntetetten fontos az
épített örökség megőrzése, hogy tegyenek javaslatot a jótékonysági bál bevételéből
helyreállítandó műemlékre. Elsősorban olyan beruházásokra várnak javaslatot, amely a
várható egymillió forint körüli bevételből, illetve az esetleges további, meglévő
támogatási forrásokból reálisan megvalósíthatók egy éven belül.
http://www.koh.hu/tartalom.php?idt=20091209102919
LÁSD MÉG A MUT PÁLYÁZATI KIÍRÁSAIT A HÍRLEVÉL ELEJÉN!

Sajtószemle – Két hónap az urbanisztika világában
Elindult a FUGA honlapja
2009.november 02.
Már elérhető a FUGA Budapesti Építészeti Központ honlapja a www.fuga.org.hu címen. A
weboldal részletes tájékoztatást nyújt a FUGA céljairól és programjairól is.
http://www.hg.hu/blog/8098-elindult-a-fuga-honlapja
Metszet – egy új építészeti folyóirat
2009. november 6.
Alaprajz után Metszet. A nulladik számmal jelentkező, véglegesen 2010 februárjában
útjára induló lapot Wesselényi-Garay Andor mutatta be.
http://www.epiteszforum.hu/node/14412
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Digitális buborékfelhő London egén
2009. november 13.
Első hallásra akár tudományos-fantasztikus regénybe illő részletnek tűnhet, valójában
azonban a londoni olimpiai parkot díszítő turistaattrakció tervezésére kiírt építészeti
pályázat rövidlistájára jutott projektről van szó. A Massachusetts Institute of Technology
építészeinek terve egy hatalmas műanyag buborékfelhő, a The Cloud (felhő), amely kb.
130 m magas tornyok tetején helyezkedne el.
http://www.hg.hu/blog/8172-digitalis-buborekfelho-london-egen
Hatalmas változások előtt áll Budapest
2009. november 13.
Többfordulós ötletpályázat-sorozatot indít a fővárosi önkormányzat négy közlekedési
csomópont igazi városrészközponttá alakítása érdekében. A koncepciót a napokban
tárgyalja a városképvédelmi és városfejlesztési bizottság, ha elfogadják, akkor ki lehet
írni az ötletpályázatot, és a várakozások szerint az első már decemberben elindulhat.
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=426979&place
„A nemzet arca az építészet”
2009. november 13.
„Boldogulás a XXI. század gazdasági világában” címmel rendezték meg az V. Országos
Építész Konferenciát.
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1647&Itemid=52
Városi élet árnyoldalak nélkül
2009. november 17.
Noha Zürich Svájc egyik nagyvárosa – és a vele azonos nevű kanton fővárosa – joggal
reklámozza magát mint „little big city”: történelmi városrésze ugyanis gyalogszerrel rövid
idő alatt felfedezhető. Svájc kulturális fővárosának számít, emellett az ország fő
kereskedelmi központja, Európa egyik gazdagabb városa, számos felmérés szerint itt a
legjobb az életszínvonal.
http://hvg.hu/panorama/20091117_zurich_svajc_utazas.aspx
Szőlő a várlejtőn
2009. november 19.
A városarculati tanácsnoki iroda rendelkezésünkre bocsátotta a Bojár Iván András mint
ötletgazda által propagált vári szőlőskert látványterveit. A 0,7 hektáros ültetvény a
magyar borászat és borkultúra kirakata lehetne.
http://www.epiteszforum.hu/node/14506
Közösségi tereket hoznak létre London közterületein
2009. november 19.
Boris Johnson londoni polgármester ismertette azt az átfogó programot, amelynek
köszönhetően az elkövetkező három évben a világváros számos köztere megszépül majd,
üdítő oázist képezve a nagyvárosi dzsungelben. A politikus kifejtette azt a szándékot,
hogy a városban olyan közösségi tereket hozzanak létre, amelyeket mindenki szívesen
használ.
http://www.hg.hu/blog/8213-megszepulnek-london-utcai-es-terei
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Cáfolja a milliárdos veszteség hírét Józsefváros
2009.november 19.
Hiteltelen a Népszabadságban megjelent hír: a Corvin Sétány és Józsefváros fejlesztését
koordináló Rév8 Zrt. nem bukott milliárdokat, hanem a beruházó 1,6 milliárd forintos
többletvállalásának eredményeként jelentős többletbevételhez jutott – áll a cég
sajtóközleményében. A Rév8 Zrt. az önkormányzati választások hevének tulajdonítja a
negatív híreszteléseket.
http://www.hg.hu/blog/8217-cafolja-a-milliardos-veszteseg-hiret-jozsefvaros
Fókuszban a civilek és a városi közterek
2009.november 20.
Sokszereplős beszélgetéssel folytatódott a Kortárs Építészeti Központ programsorozata a
budapesti közterekről. November 24-én, kedden 19 órakor a Merlin Színház
kamaratermébe várták az érdeklődőket.
http://www.hg.hu/blog/8221-fokuszban-a-civilek-es-a-varosi-kozterek
Változást az építésben!
2009. november 21.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, összhangban a Wold Green Building
Council állásfoglalásával, közös cselekvésre és felhívásához való csatlakozásra hív fel
minden, az éghajlatért aggódó magyar állampolgárt.
http://www.epiteszforum.hu/node/14522
Noll Tamás lett a Magyar Építész Kamara új elnöke
2009. november 21.
A Magyar Építész Kamara november 20-án megtartott tisztújító küldöttgyűlésén Noll
Tamást választották meg elnöknek, az alelnökök: Ertsey Attila, Hajnóczi Péter dr. és
Makovényi Ferenc dr.
http://www.epiteszforum.hu/node/14524
A változás ígérete
2009. november 23.
Az új elnök, Noll Tamás határozottan kommunikáló, erős, tudatos, határozott célokkal
bíró kamarát ígér. Emődi-Kiss Tamás beszámolója a MÉK tisztújító küldöttgyűléséről.
http://www.epiteszforum.hu/node/14532
Lakónegyed lesz a neves sörgyárból
2009. november 24.
Új városnegyed készül az egykori Carlsberg-sörgyár területén Koppenhágában. A
fejlesztés némileg hasonló ahhoz, mint amit a kőbányai Dreher-gyártelep területén
tervez az önkormányzat: az értékes ipari épületeket megőrizve, új építészeti elemekkel
kívánják bekapcsolni a területet a város vérkeringésébe. Koppenhágában már a tervek
készítője is megvan: a nemzetközi pályázat 221 indulója közül a dán Entasis építésziroda
nyerte a jogot.
http://www.hg.hu/blog/8245-lakonegyed-lesz-a-neves-sorgyarbol
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Future City Game, Jövő Város Játék
2009. november 25.
SM Tematikus utcák programja következő állomásához érkezett. Ezúttal a hatodik és a
hetedik kerület határán zajlott a Future City Game, azaz a „Jövő Város Játék", a Studio
Metropolitana és a British Council szervezésében. A fő kérdés: mi legyen a Rákóczi úttal?
Választóvonal vagy kapocs a történelmi Zsidónegyed és a Palotanegyed között? A
programra a Negyed6 Negyed7 Fesztivál keretében került sor, amelyet Hanuka
időszakában nyolc napon át rendeztek meg a két kerület összefogásában.
http://koz-ter.hu/hu/hirek/132
Veszprémi Építész Műhely városrehabilitációs terve
2009. november 26.
A belváros egységének megteremtésén keresztül lehetőség nyílhat az egész város
egységének megőrzésére, a széthullási folyamat megállítására.
http://www.epiteszforum.hu/node/14512
Hátrányból előny
2009. november 26.
Bolberitz Henrik igazi városközpontot álmodott Rákosmentének, melynek megvalósulása
lassan ugyan, de lépésről-lépésre halad előre. Petőcz Éva interjúja a XVII. kerület
főépítészével.
http://www.epiteszforum.hu/node/14565
Budapest „Wikinomics” avagy hogyan változtathat meg bármit a tömegek
együttműködése?
2009. november 26.
"Mottónk, azaz a „Párbeszédben a város” szlogen együttműködésre, közös
gondolkozásra, az ismereteink wikipédia-mintára való kiegészítésére szól, amely alapján
sokunk tapasztalatából összeállhat az a teljes, bővíthető és reményeink szerint sikeres
Budapest Metropolisz kép, amely Európában is versenyképessé teheti városrégiónkat."
Budapest wikipédiát szerkeszt a Studió Metropolitana, amelyhez gyűjti az alapanyagokat.
http://metropoly.hu/hu/hirek/135
Klímavédő algahíd New Yorkban
2009. november 30.
A kaliforniai egyetem (UCLA) várostervezéssel foglalkozó részlege, a cityLab által kiírt
pályázat a várostervezés innovatív megoldásait díjazza. Az idei megmérettetés nyerteseit
november végén hirdették ki, a zsűri a profik kategóriájában egyhangúlag a PORT
Architects elképzelését ítélte a legjobbnak. A Carbon T.A.P.//Tunnel Algae Park névre
keresztelt koncepció egy Brooklyn és Manhattan között lebegő hatalmas pontonhíd,
amely a Brooklyn-Battery alagút szellőzőrendszeréhez kapcsolódik, és ipari méretekben
tenyésztett algatelepeket foglal magába.
http://www.hg.hu/blog/8293-klimavedo-algahid-new-yorkban
Elkezdték a szegedi belváros átépítését
2009.12.03
A szegedi Mars tér felújítását még a múlt év vége előtt megindították: az 1,2 milliárd
forintba kerülő munkák során a már meglévő két kiscsarnok mellé felépül egy 4500
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négyzetméteres nagyobb, a szabad téren pedig a benti 300 mellé még kétszáz asztalt
helyeznek el. Az első ütem összesen 3,3 milliárd forintos fejlesztésébe ezen kívül a REÖK
előtti tér, a Kölcsey utca és a Gutenberg utca átépítése fért bele.
http://hg.hu/blog/8321-meg-iden-elkezdik-a-szegedi-belvaros-atepiteset
Miskolci Kollektív Ház 1979–1989
2009. december 7.
Igazából az elveszett normalitás visszaszerzése a tét, amit különböző jelzőkkel illetnek:
történeti, szerves, organikus, flexibilis, regionális, hagyományos. Golda János írása.
http://www.epiteszforum.hu/node/14640
Szénsemleges esti fények a koppenhágai klímakonferencián
2009.12.07.
Környezetbarát, napenergiát hasznosító utcai lámpák világították meg a koppenhágai
klímacsúcsnak helyet adó konferenciaközpont, a Bella Center környékét, hála a 3XN
tervezőiroda és a Scotia dán világítástechnikai cég együttműködésének. Az alkalmazott
technológiának köszönhetően a GOTHAM elnevezésű lámpa több energiát termel, mint
amennyit elfogyaszt, így akár egyik jelképe is lehet a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésére irányuló törekvéseknek.
http://hg.hu/blog/8351-szensemleges-esti-fenyek-a-koppenhagai-klimakonferenciara
Blog indult a Design Terminálért
2009.12.08.
Ameddig meg nem nyílik az Erzsébet téri központ, a Legyen Design Terminál! akció
szervezői blogot indítottak, egyfajta virtuális fórumként az állandó otthonnal nem
rendelkező intézménynek. A http://designterminal.blog.hirszerzo.hu/ elérhető fórumon
mindenkit várnak, akit érdekel a hazai formatervezés origójának szánt Design Terminál
sorsa.
http://hg.hu/blog/8352-blog-indult-a-design-terminalert
Hárommilliárd forintot szánnak Britanniában az ökovárosok terveire
2009.12.09.
10 millió fontot, azaz mintegy hárommilliárd forintnak megfelelő összeget különített el a
brit kormány a tervezett tíz ökováros terveinek elkészítésére - jelentette be John Healey
lakásügyi miniszter Londonban. A nyáron már négy helyszínt kiválasztottak, ahol az ötötezer lakásos települések felépülnének. A városok kísérleti helyszínként szolgálhatnak az
alacsony
károsanyag-kibocsátással
járó
kereskedelmi
és
közszolgáltatások
kifejlesztéséhez.
http://hg.hu/blog/8361-harommilliard-forintot-szannak-britanniaban-az-okovarosokterveire
A miskolci Lyukó-völgy gondjait orvosolnák az építészek
2009.12.11.
December 11-én mutatták be a 11 építész a miskolci Lyukó-völgyhöz készített javaslatait
a FUGÁ-ban. A programot a Stadslab szervezte, amely olyan, 2006 nyarán alapított
európai várostervező műhely, ahol elismert szaktekintélyek osztják meg tudásokat a
workshop résztvevőivel. Tilburgi székhellyel minden évben más és más közép-európai
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város számára keres koherens és fenntartható megoldást a problémákra. Együttműködve
a helyi önkormányzattal valós eseteket vizsgál, és ad megoldási javaslatokat.
http://hg.hu/blog/8380-a-miskolci-lyuko-volgy-gondjait-orvosolnak-az-epiteszek
Felszeletelt gólem Újbudán
2009. december 14.
Érdemes még egyszer foglalkozni az Allee-történettel, amihez most elsősorban
városszerkezeti és környezetrendezési szempontból kívánok hozzászólni. Bardóczi Sándor
írása.
http://www.epiteszforum.hu/node/14726
Hárfára hasonlít Dublin második Calatrava-hídja
2009.12.14.
December 10-én átadták a Samuel Beckettről elnevezett hidat az ír fővárosban, amely
Santiago Calatrava világhírű spanyol építész második alkotása Dublinban, a 2003-ban
átadott James Joyce Bridge után. Az 59,95 millió euróba került átkelő le sem tagadhatná
tervezőjét: könnyed, fehérre festett ferdekábeles szerkezete Calatrava jellegzetes
munkái közé sorolja.
http://hg.hu/blog/8393-harfara-hasonlit-dublin-masodik-calatrava-hidja
A világ legszínesebb köztere
2009.12.14.
Egyetlen tengerentúli indulóként a New York-i Carmen Einfinger nyerte a gdansk-i Dolna
tér szabadtéri galériává való átalakítására kiírt nemzetközi pályázatot. Mivel a hölgy
foglalkozása festőnő, nem csoda, hogy tervének (amely az „A Scent of Colour” elnevezést
kapta) végeredménye meglehetősen színpompás lett.
http://hg.hu/blog/8392-a-vilag-legszinesebb-koztere
Hajmeresztő tripla híd többszörös csavarral
2009.12.17.
Az olasz Progettospore építésziroda szerette volna valamilyen különleges, kortárs
építészeti objektummal különlegessé tenni az olasz Civita di Bagnoregio középkori
városkát, amely egy dombtetőre épült. Leon Battista Alberti építészetről szóló művét
olvasgatva jött az ötlet, hogy egy különleges hidat tervezzenek erre a célra, amelyen
gyalogosok és kisebb járművek közlekedhetnek. A híd vonalvezetését számítógépes
szimulációval tervezték meg, így alakult ki a különleges, három egymásba fonódó szálból
álló forma.
http://hg.hu/blog/8422-hajmereszto-tripla-hid-tobbszoros-csavarral
Élet a téren
2009. december 17.
Gyula városa mintegy hét év alatt belvárosi köz(lekedési) területeiből köz(össégi)
közterületeket varázsolt. „Kisvárosi köztér” címen új fókusztémát indítunk, azt vizsgálva,
milyen tanulságai vannak az európai uniós pénzekből finanszírozott vidéki városszépítési
akcióknak.
http://www.epiteszforum.hu/node/14749
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Olasz-német múzeumprojekt segít újjáépíteni a romba dőlt Abruzzót
2009.12.22.
A műemléki helyreállításokhoz szükséges legújabb technológiákat segít kifejleszteni és
népszerűsíteni egy német-olasz kooperációban létrejött új intézmény az itáliai San
Benedetto in Perillis városkájában. A település Abruzzóban fekszik, abban a középolaszországi tartományban, amelyet 2009 áprilisában több mint háromszáz emberéletet
követelő földrengés sújtott.
http://hg.hu/blog/8452-olasz-nemet-muzeumprojekt-segit-ujjaepiteni-a-romba-doltabruzzot
Tűzhányóra hajaz a világ legmutatósabb erőműve
2009.12.22.
Amikor erőművekről esik szó, legtöbbször valamilyen csúf és környezetszennyező
építményre kell gondolnunk. Üdítő kivételt jelent ez alól egy Nagy-Britanniában tervezett
beruházás, a Tee folyó partján felépítendő BEI-Teeside biomassza-erőmű. A
létesítménynek tervezői, a Thomas Heatherwick iroda tervezői egy tűzhányó formáját
álmodták meg, amelynek oldalát fű borítja. Bár a Brit-szigeteken alapból azért elég
szokatlan ez a látvány, mégis tagadhatatlanul tetszetősebb, mint egy csúf beton-acél
ipari monstrum.
http://hg.hu/blog/8453-tuzhanyora-hajaz-a-vilag-legmutatosabb-eromuve
Bontják a Bauhaus atyjának épületeit Chicagóban
2009.12.29.
Folyik a hajdani Michael Reese Hospital épületeinek bontása Chicagóban, annak ellenére,
hogy a helyükre még nincs is konkrét terv – a város ugyanis eredetileg a 2016-os olimpia
sportolói falvát szánta ide, de a játékokat Rio rendezheti. A helyi örökségvédők harca
lassan kilátástalanná válik: bár a kórházi komplexum Illinois állam egyetlen
épületcsoportja, amely a világhírű építész és a Bauhaus alapítója, Walter Gropius keze
nyomát magán viseli, pusztulása immár megállíthatatlannak tűnik.
http://hg.hu/blog/8476-bontjak-a-bauhaus-atyjanak-epuleteit-chicagoban
Ajka, a magyar helyszín sikere az Europan 10 tervpályázaton
A tervpályázat 62 európai helyszínére több mint 4200 tervező csapat regisztrált, melyek
között szerepelt Ajka városközpontja is. A tervpályázati helyszínekre beadott tervek
száma meghaladta a 2400-t. A tervpályázat eredménye 2010. január 18-ától lesz
elérhető a www.europan-europe.com webcímen.
http://www.archtv.hu/cikk/europan-tervpalyazati-tervek-ajka-varoskoezpontjaramagyar-helyszin-sikere-az-europan-10-tervpa
Megjelent a TERC-ETALON
Az építési beruházások közbeszerzési eljárásainál 2010. január 1-jétől kötelezően előírt a
költségvetési kiírások használata. Erre nyújt megoldást a TERC-ETALON Építőipari
Költségvetés-kiíró
Programrendszer,
amely
egy
speciálisan
a
közbeszerzési
költségvetések kiírására a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából
készített ingyenes, interneten keresztül elérhető programrendszer. A TERC-ETALON
program kizárólag az ÖN normaadattár főtételeit tartalmazza (tételszám, tételszöveg,
mennyiségi egység, új és felújítási normaidő és a gépköltség) az altételváltozatok nélkül
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(nincs megnevezve a termék márkaneve és gyártó cég), hogy versenysemleges
kiírásokat lehessen készíteni.
http://koltseg2.epitesugy.com/

Blogmustra – válogatás az urbanisztikai blogok írásaiból
Balkánaán kiszállás! - Városjáró.blog.hu
2009.11.05.
Blogszerte forr a hangulat a belváros üzleteinek arculatáról. Akadnak, akik szerint
minden jól van, ahogy van, s kár a gőzért - villanyvasút. Az józanabbak szerint azonban
tarthatatlan, ami ma városszerte vizualitás téren tapasztalható. A Városjáró Blog is ezt a
nézetet képviseli, ezért mindenfajta felütést örömmel fogad, mely rávilágít fővárosunk
vizuális környezetszennyezésének tarthatatlanságára.
http://varosjaro.blog.hu/2009/11/05/balkanaan_kiszallas
Másfél ezer film a háború előtti Budapestről - Urbanista.blog.hu
2009. 11. 6.
A NAVA nyilvánossá tette a harmincas-negyvenes évek magyar filmhíradóit online, amire
egy rakás blog lecsapott. Ha valahova, hát az Urbanistára illik ez a téma; Budapest
helyszínnel 1572 film van fenn, míg Építészet, építkezések címkével 319.
http://urbanista.blog.hu/2009/11/06/masfel_ezer_film_a_haboru_elotti_budapestrol_me
gnyilt_a_nava_filmhirado_adatbazisa#more1504150
Indul a Csendet kérünk! kampány– Urbanista blog.hu
2009.12.09
Hivatalosan is útjára indult a Csendet kérünk! kampány, melyet a kulturált szórakozás
jegyében indított a VI. kerületi Vendéglátóipari és Élelmiszerkereskedelmi Üzletek
Érdekvédelmi Egyesülete az önkormányzat támogatásával.
A kezdeményezés lényege, hogy kitartó munkával szélesebb körben is elfogadtassa s
megerősítse a kulturált kikapcsolódás hagyományait. A pesti Broadway-re és környékére
látogatók plakátokon, asztali kártyákon és söralátéten találkozhatnak a kampány
felhívásával, amelyhez olyan ismert személyiségek adják a nevüket, mint Bíró Zsolt, Egri
Márta, Kósz Zoltán, L.L. Junior, Mészáros Árpád Zsolt, Nagy Ervin, Pécsi Ildikó, Schell
Judit, Schmied Zoltán, Semsey Richard, Spischak Dávid, Somló Tamás.
http://www.terezvaros.hu/index.php?oldal_id=1&al_id=10&elo=0&ielo=739a0347ad011
2fb6d933ffb5bc91e03
Nádas Péter: Évkönyv - Wérgida.blogspot.com
2009. 11. 14.
"A városi lét rettenetes toleranciát, a viselkedés és az ízlés magasszintű simaságát és
kimunkáltságát kívánja meg minden polgárától. Ami nem álruhás közönyt, nem
felszínességet és léha képmutatást, hanem éppen ellenkezőleg, figyelmességet és
tartózkodó éleslátást jelent: ne terheljek másokat önmagammal, de elzárkózó se legyek,
az életvitelemmel ne korlátozzak másokat, ám engem is csak írott szabályok szerint
korlátozzanak. A közös lakás közös gondjait arányosan és főleg barátságosan osszuk
meg egymás között." Építészeti részletek Nádas Péter prózájából.
http://wergida.blogspot.com/2009/11/nadas-peter-evkonyv.html
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Gyöngyös éghajlatvédelmi stratégiát készít - Egrizöld.blog.hu
2009.11.20.
Az egyetlen magyar városként csatlakozott az éghajlatvédelmi stratégia kidolgozását
célzó nemzetközi mintaprojekthez a mátraaljai város.
A tervek szerint a 2010-ben teljesülő program eredményeként pénzt és energiát
takaríthat meg az önkormányzat.
http://egrizold.blog.hu/2009/11/20/gyongyos_eghajlatvedelmi_strategiat_keszit
Miért mászik Páty Telki nyakára? – Urbanista.blog.hu
Hiába a tudatos településfejlesztés, ha a szomszéd belerondít a terveinkbe
2009.11.23.
A magyar kaszinóváros ügye kezd olyan lenni, mint valami atomhulladék-temetőé egymás után bukkannak fel újabb helyszínek, a helyiek pedig mindenhol tiltakoznak,
pedig úgy tűnik, tetszik, nem tetszik, egy ilyennek épülnie kell.
http://urbanista.blog.hu/2009/11/23/miert_maszik_paty_telki_nyakara_hiaba_a_tudatos
_telepulesfejlesztes_ha_a_szomszed_belerondit_a_terve
Lánchidak - Városképblog
2009.12.04.
A Budát és Pestet összekötő legrégebbi híd mai hivatalos neve Széchenyi lánchíd,
különírva, kis 'l'-lel, vagy Lánchíd, nagy 'L'-lel. És ez nagyon frappáns, mert amit mi
Lánchídnak nevezünk, az valójában egy lánchíd, amelyet a többi lánchídtól Széchenyi
különböztet meg. A híd tervezője az angol William Tierney Clark,¹ akinek ez az egyetlen
Lánchídja, de nem ez az egyetlen lánchídja.
http://varoskepp.blog.hu/

A területfejlesztés és építészet - egyeztetésre bocsátott tervezetek
Kormányrendelet-tervezet a területrendezési tervezési jogosultságról
http://www.nfgm.gov.hu/kozerdeku/tervezetek/terfejl_epit/teruletrend_tervezes.html

Szakmai sikerek – Díjak, elismerések
Újabb magyar építészsiker a koppenhágai Ezüst Négyzetben
A dán főváros Természettudományi Múzeuma 2008 elején írt ki nemzetközi, nyílt
ötletpályázatot funkcióinak egy tömbben, az eklektikus stílusú ún. „Ezüst Négyzetben”
való egyesítésére. A budapesti 3h építésziroda előkelő helyezést ért el a 120 beérkezett
pályázat közül: tervük kiemelt megvételt nyert. A zsűri szerint a terv kiemelkedő erénye
a különböző területek: a tájépítészet és az építészet egységes kezelése.
http://www.hg.hu/blog/8222-ujabb-magyar-epiteszsiker-a-koppenhagai-ezustnegyzetben
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Növekedési struktúrák
Magyar művet ítélt legjobbnak a párizsi Montrouge-ban, a Jeune Création Européenne
(Fiatal Európai Alkotás) elnevezésű utazó biennále nemzetközi zsűrije. Az alkotók: Rácz
Márta, Hübler János Mihály, Szentirmai Tamás és Vági János.
http://www.epiteszforum.hu/node/14439
Építész-elismerések a Főváros Napján
A Főváros Napja alkalmával a hagyományokhoz híven kitüntetéseket ad át Demszky
Gábor főpolgármeser. A díjazottak között idén három építész is szerepel. Budapest
díszpolgára címet kapott Finta József, Budapestért Díjat kapott Janesch Péter, valamint
Dr. Vidor Ferenc.
http://www.epiteszforum.hu/node/14499
Borsay Attila és Csontos Györgyi kapta a Molnár Péter-emlékdíjat
Molnár Péter özvegye, Baló Borbála és Mónus János adták át a díjat Borsay Attilának és
Csontos Györgyinek a HAP Galériában 2009. november 17-én tartott ünnepségen.
http://www.epiteszforum.hu/node/14510
Átadták a 2009-es Média Építészeti Díját
Az idei győztesek: közönségdíj Barcza Gergely és csapata (Dubai Magas Jel) és Tiba
János (Divatcsarnok); a zsűri által díjazott Németh Dávid (Futura Magtár,
Mosonmagyaróvár), valamint Bodrossy Attila és Czigány Tamás (Győri Építész
Műteremház).
http://www.epiteszforum.hu/node/14520
A szentendrei temető a jövő legjobb épületei közt
A legjobb, tervezés alatt álló projektek közé került az A4 Stúdió által tervezett
szendendrei temető a World Architecture Festival versenyén. A több mint ezerötszáz, a
világ minden tájáról érkezett építész részvételével zajló barcelonai konferencián
november 5-én hirdették ki a legjobb megépült projekteket, november 6-án pedig a
jövendő épületek élcsapatát hozták nyilvánosságra. Utóbbiban a tíz kategória egyikének,
a pályázati indulóknak lett a győztese a magyar terv.
http://www.hg.hu/blog/8130-a-szentendrei-temeto-a-jovo-legjobb-epuletei-kozt
Afrikai termeszvár nyerte a világépítészeti díjat
Egy Dél-Afrikában található, történelem előtti tárgyakat bemutató központ nyerte el a
World Building of the Year (Az Év Háza a Világban) idei díját. Az épület tervezői a
johannesburgi Peter Rich Architects. A Mapungubwe Interpretation Centre sikeréhez
valószínűleg hozzájárult, hogy építése közben számos helyi lakosnak adott munkát,
emellett pedig teljesíti a fenntarthatóság követelményeit, és nagyszerűen illeszkedik a
környező tájba. Az épület számos részlete kézműves technikákat idéz. Belsejében a helyi
történelem előtti emlékeket állítják majd ki.
http://www.hg.hu/blog/8147-afrikai-termeszvar-nyerte-a-vilagepiteszeti-dijat
Német filozófus kapta idén a Moholy-Nagy-díjat
Idén negyedik alkalommal adta át a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a névadójáról
elnevezett díjat. 2009 kitüntetettje Hannes Böhringer, a kortárs német filozófia
élvonalbeli művelőjét, aki jelenleg a braunschweigi Hochschule für Bildende Künste
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professzora, de könyvei és oktatói tevékenysége révén jól ismert hazánkban is.
November 19-én emellett több jeles hazai szakmabeli vehette át művészeti doktori címét
a MOME szenátusi ülésén.
http://www.hg.hu/blog/8156-nemet-filozofus-kapja-iden-a-moholy-nagy-dijat
Kiosztották a 2009. évi Kós Károly-díjakat
Kós Károly-díjban részesült idén Csontos János költő, újságíró, filmrendező, Nagy
Gergely építész, Vadas Ferenc művészettörténész, a Kárászi Faluszépítő Egyesület, a
Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, valamint a Páka Értékeiért Egyesület.
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1661&Itemid=1
2010. Építészeti Biennále: megvan a magyar nyertes
A Műcsarnok honlapján elérhető a 2010-es velencei építészeti biennále kurátori
pályázatának eredménye. A nyertes pályázat Wesselényi-Garay Andor és Ferencz Marcel
BorderLINE címet viselő munkája.
Összesen kilenc pályázat közül választotta ki a héttagú zsűri azt a pályázatot, illetve
koncepciót, ami 2010-ben, a kétévente megrendezésre kerülő rangos építészeti
kiállításon képviseli Magyarországot, a magyar építészetet. A győztes pályázat kurátora
W.G.A. jelenleg a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékének docense, ezt
megelőzően az ATRIUM magazin szerkesztőjeként tevékenykedett, és közel 300
építészeti tárgyú cikk szerzője. Írásai az Alaprajz és a régi-új Magyar Építőművészet
mellett a WérGida.blogspot.com-on olvashatók.
http://prae.hu/prae/news.php?aid=5116&cat=5
Megtervezték az ország ”átlag-házát”
Lipusz Roland, a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója nyerte a Leier Hungária Kft.
tavasz végén kiírt "Kis ház – nagy ötletek" című országos pályázatát, amelyben azt
kérték a jelentkező mérnökhallgatóktól, hogy tervezzék meg az ország "átlag-házát”. Az
első három helyezett értékes nyereményeit a győri egyetemen adták át.
http://www.archiweb.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2276&Ite
mid=128
Czigány Tamás kapta idén a Kotsis Iván Emlékérmet
Kálmán Ernő, a MÉSZ elnöke adta át az érmet Czigány Tamás egyetemi docens
építésznek. Az ünnepségen Böhönyey János elnökölt, a díjazott érdemeit Csontos Csaba
méltatta.
http://www.epiteszforum.hu/node/14744
A XI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat eredménye
I. díjas a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ, Budapest, II. díjas a
Dubniczay Palota, Veszprém, III. díjas a József Attila Tanulmányi és Információs
Központ, Szeged
http://www.epiteszforum.hu/node/14700
Skardelli György a Prima Primissima Díjas építész
Átadták a tíz kategóriában meghirdetett Prima Primissima Díjakat Budapesten, a
Művészetek Palotájában. Sólyom László is köszöntötte a díjazottakat. Építészet és
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építőművészet kategóriában a díjat Skardelli György, a KÖZTI Zrt. stúdióvezető építésze
nyerte el.
http://www.epiteszforum.hu/node/14633
Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja 2009
Az első díjat a budaörsi Enersys székház nyerte el, tervezők: Tóth Zoltán, Nagy Csilla.
http://www.epiteszforum.hu/node/14629
A FUGÁ-ban adták át a Budapest Építészeti Nívódíjakat
Díjazásban részesült a Soho Hotel, a SZÁMALK, az újpalotai templom, a Graphisoft Park
M épülete, a Révész utcai rendelő, a Pannónia Általános Iskola és a Richter Uszoda.
http://www.epiteszforum.hu/node/14627
London Bridge 800 tervpályázat — terek a Temze felett
Az ötletpályázaton első lett a Chetwoods iroda, de jól szerepelt Sebes Péter és Fritsch
Márta magyar pályaműve is.
http://www.epiteszforum.hu/node/14614
Belső-Ferencváros új súlyvonalai — hallgatói ötletpályázat eredmény
A tervpályázatra 35 pályamű érkezett, az első díjat Frischmann Judit és Angyal Andrea
munkája nyerte el.
http://www.epiteszforum.hu/node/14711
Fiatal építészek alapítványi díja
Az Építés Fejlődéséért Alapítvány idén is két kategóriában díjazta a fiatal építészeket. A
diplomadíjasok közül első díjas lett Tánczos Tibor és Loszmann Dávid. Az év kiemelkedő
fiatal építésze Szabó Levente és Della Donna Alíz.
http://www.epiteszforum.hu/node/14761
Kitüntették a bambuszépítészet mesterét
Simón Vélez kolumbiai építész kapta a a 2002-ben elhunyt Claus holland hercegről,
Beatrix királyné férjéről elnevezett díjat december 16-án. A hatvanéves építész, aki
világszerte ismert bambuszból tervezett munkáiról, a királyi házaspár legifjabb fiától,
Constantijntól vette át a százezer eurós pénzdíjjal járó elismerést Amszterdamban.
http://hg.hu/blog/8468-kituntettek-a-bambuszepiteszet-mesteret
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