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beMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
7 ok, amiért érdemes részt venni az Europan 11 Nemzetközi Építészeti és
Városépítészeti Tervpályázaton
Az EUROPAN Magyarország Titkársága pályázatot hirdet települési önkormányzatoknak
és fejlesztési társaságoknak az EUROPAN 11 Nemzetközi Építészeti és Városépítészeti
Tervpályázaton való részvételre helyszín és tervezési feladat biztosításával!
A francia alapítású, de mára európai szintűvé fejlődött, kétévente megrendezett
EUROPAN nemzetközi tervpályázati rendszer célja az, hogy egy európai szintű hálózaton
keresztül segítsen az önkormányzatoknak abban, hogy a legbonyolultabb helyszínekre
friss és előremutató, az adott helyzetet legjobban megoldó tervek szülessenek, és
kerülhessenek a megvalósításra.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.
http://www.europan-hungary.hu/?module=news&action=list&fname=europan11
Jobb sok kis park, mint egy nagy?
2010. július 4.
A városfejlesztők, tájépítészek, urbanisták körében régóta vitatott kérdés: a sok kis
zöldfelület kialakítása kedvezőbb-e, vagy inkább egy-egy nagy park létrehozása felel meg
az ökológiai szempontoknak? A GIS térinformatikai technológia segítségével most
kiderült az igazság.
http://www.szabadfold.hu/zoldfold/jobb_sok_kis_park_mint_egy_nagy
Díjazott 'antré' Újlipótvárosban
2010. június 9.
A Magyar Urbanisztikai Társaság nívódíjával jutalmazták a XIII. kerületi Hollán Ernő utca
megújítását. A Szent István körútról induló allé százmillió forintba került, Újlipótváros
„belépőutcáját” három hónapig építették, s tavaly augusztusban adták át.
http://nol.hu/budapest/dijazott__antre__ujlipotvarosban

Programajánló
European Urban Summer School for young professionals
2010.09.10.
Organiser: UN-HABITAT, Warsaw Office
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2875
Demográfiai folyamatok hatása a városszerkezetre és városi társadalomra EUKN konferencia
2010.09.13.
Hotel Mercure, Budapest, Hungary
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2869
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Kulturális város után
2010.09.24.
Nemzetközi konferencia Pécsett
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2877
Global planners congress Montreal 2010
2010.10.02.
Canada, Montreal
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2841
„Kulturális örökségmenedzsment és fenntartható fejlődés” képzés Kőszegen
Mind külföldön, mind idehaza növekvő igény mutatkozik olyan szakemberek képzésére,
ismereteik folyamatosan bővítésére, akiknek szakterületük a kulturális örökség védelme,
megőrzése, menedzselése, ismerik tevékenységük jogi környezetét és képesek az ahhoz
szükséges forrásokat előteremteni. A Kőszegen működő ISES Alapítvány a Budapesti
Corvinus Egyetemmel együttműködve ilyen szakemberek nívós képzését kínálja
ismételten 2010 szeptemberétől.
http://epiteszforum.hu/node/16180
URBACT éves konferencia
2010. november 30-december 1., Liège
Az EU belga elnöksége alatt megrendezésre kerülő URBACT Éves konferencia kiváló
alkalmat teremt az összes URBACT partner (köztük a városok, régiók, Irányító Hatóság,
szakértők és további érintettek) programhoz kapcsolódó tapasztalatainak megvitatására,
valamint a projektek és előzetes eredményeik bemutatására. A rendezvényen az URBACT
Monitoring Bizottság tagjai is részt vesznek.
További információ itt.
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/urbactevents/?entryId=4824
Benkhard Ágost kiállítás
Benkhard Ágost (1910-1967) születésének 100. évfordulója alkalmából a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal, a Magyar Építészeti Múzeum és a CÉH zRt. kiállítást rendezett az
Örökség Galériában, amely augusztus 4-éig látható.
http://epiteszforum.hu/node/16205
A Paksi Képtár bemutatja: Térépítés Európában
66 európai példa a városi terek mai kialakítására. 66 közösségi tér, ahol a múlt és jelen
együtt él. A kiállítás megtekinthetô: 2010. augusztus 5.–szeptember 13.
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2142&Itemid=1
Újra Design hét Budapest!
A Design Terminál idén hetedik alkalommal rendezi meg a Design Hét Budapest című
eseménysorozatot. A főváros egész területén zajló, a szakmát és a nagyközönséget
egyaránt megszólító fesztivál október 1. és 10. között várja az érdeklődőket. Az évről
évre mintegy 60.000 látogatót vonzó programsor a tavalyi évben 163 együttműködő
partnerrel valósult meg és 87 kiállítást, előadást, bemutatót kínált.
http://www.designhet.hu/press
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XIII. Újszegedi Bioépítészeti napok – Felhívás közreműködésre!
A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési Ház szervezésében,
tizenharmadik alkalommal- ismét megrendezzük a BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK-at
októberben.
http://epiteszforum.hu/node/16215
Békéscsaba lesz a Tájodüsszeia második állomása
A 2010: Tájodüsszeia vándorkiállítás a budapesti FUGA Építészeti Központ után 2010
július 22-én Békéscsabára látogatott, ahol augusztus 14-ig lesz megtekinthető a
Békéscsabai Kulturális Központban.
http://epiteszforum.hu/node/16222
Óbudai időutazás
2010. júniusban nyílt meg a nagyközönség előtt a teljesen megújult Óbudai Múzeum új
állandó kiállítása, amely az „Egy város három arca” címet viseli. Az interaktív elemekkel
gazdagított tárlat Óbuda történetének három jelentős korszakát, három egymástól
markánsan elkülöníthető arcát, a középkori királyi, királynéi székhelyet, a Zichy
korszaktól a szanálásig tartó kort, valamint a város mai arcát, a panelvilágot eleveníti
meg. A kiállítási egységeket a macskaköves óbudai utca köti össze.
http://hg.hu/blog/9706-obudai-idoutazas
Új helyen a VÁTI urbanisztikai szakkönyvtára és dokumentációs központja
Júliusban minden érdeklődő számára megnyitotta kapuit a VÁTI Nonprofit Kft.
Dokumentációs Központ megújult szolgáltató centruma. A XXI. századot idéző
ügyféltérben az urbanisztikai szakkönyvtár mellett elérhetőek többek között a
településrendezési tervek, az építési, műszaki tervdokumentációk, valamint a
területfejlesztési koncepciók. A dokumentumokhoz kapcsolódó szolgáltatások mellett
kiállítások, díjátadók, szakmai rendezvények (Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács) és
tanfolyamok (TeIR Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) színtere
lesz az új Központ.
http://www.vati.hu/main.php?folderID=5383&articleID=15511&ctag=articlelist&iid=1

Olvasnivaló
Városok nélkül nem lehet sikeres Európai Uniót építeni
Johannes Hahn, 2009. októbere óta tölti be az Európai Unió regionális politikáért felelős
biztosa posztot. Az Urbact Hírlevélben megjelent interjújában a városok erősségeit és
gyengeségeit elemzi, érintve többek között az innováció, energia-megtakarítás és a
kulturális identitás témaköreit. Kijelentése szerint a városok központi szerepet játszanak
az Európa 2020 stratégia tekintetében, elsőként azért, mert egyedi lehetőségekkel
rendelkeznek a zöld és társadalmilag befogadó növekedés megvalósításához.
http://www.vati.hu/main.php?articleID=14077
Ököritófülpös – területfejlesztés kis léptékben
Kicsi is, olcsó is, de ez is a miénk. Lipcsei Ágnes Ököritófülpös példáján mutatja be, hogy
van élet a nagy város-rehabilitációs projekteken kívül is. Vidéken más a lépték, eltérőek
a lehetőségek, de ott szintén szükség van területfejlesztésre. Az összeállításban
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bemutatandó kis tervcsokrot azzal a céllal válogatták össze a szerkesztők, hogy azok a
tervezők, kollégák, társszakmabeliek is megismerhessék a mai vidéki tervezésben lévő
lehetőségeket, akik napi munkájuk során ezekkel nem találkoznak.
http://epiteszforum.hu/node/16226
Színház a Szerecsen utczában - Új könyv egy régi épületről
A könyvhétre jelent meg Dávid Ferenc és Gajdó Tamás kötete az Új Színház Paulay Ede
(volt Szerecsen utcza) utcai épületéről. A Színház a Szerecsen utczában című igényes,
archív fotókkal illusztrált kiadvány építészeti és színháztörténeti dokumentumokat és
kuriózumokat tartalmaz. A fotók, melyek közül sokat neves fotóművészek készítettek,
izgalmasan mutatják be a ház különlegességeit, szépségeit és múltját-jelenét.
http://architectforum.hu/node/16080
A Budapesti Városvédő Egyesület 25 éve
Megjelent az Egyesület 25 éves történetét összefoglaló kötet, amely beszerezhető a BVE
titkárságán. Szerzői a már mintegy kétezer tagot számláló civil szervezet jelenéből
tekintenek vissza a kezdetekre, a nagy városvédő akciókra és rendezvényekre. A színes
fotókkal, korabeli dokumentumokkal kiegészített kötet nem csupán a hazai városvédelem
egyik alapvető forrásanyaga lesz, de a közösségi erő, a lokálpatriotizmus, a civil öntudat
nagyszerű példáit felvonultatva a kortárs civil szervezeteknek is útmutatóul tud szolgálni.
http://epiteszforum.hu/node/16100

Pályázatok, felhívások
Poszterpályázat - Demográfiai folyamatok hatása a városszerkezetre és városi
társadalomra
Felhívás poszter készítésére az Európai Városi Tudáshálózat (EUKN - European Urban
Knowledge Network) 2010. szeptember 13-14-én Budapesten megrendezésre kerülő
éves európai konferenciájára. Beadási határidő: 2010. augusztus 16.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=170388#MIDDLE
2010. évi Építőipari Nívódíj pályázat
Valamely létesítmény létrehozásában részt vevők jó együttműködésének, a kiváló
tervezésnek és mesterséget magas fokon megvalósító kivitelezésnek nyilvános
elismerésére az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi
Egyesület, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Építési
Tagozata, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a
Közlekedéstudományi Egyesület, az MTF Közműtechnológiákért Egyesület, illetve az
Építőipari Mesterdíj Alapítvány meghirdette a 2010. évi Építőipari Nívódíjat.
http://www.eptud.org/node/341
Vándoriskola felvételi felhívás 2010
A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája felvételt hirdet fiatal építészek számára. Pályázat
és portfólió beadása: 2010. szeptember 1. (szerda) 16 óra
http://epiteszforum.hu/node/16079
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Újra Öt Templom Fesztivál - hallgatói ötletpályázat
2010. szeptember 16-20 között ötödik alkalommal kerül megrendezésre GyőrÚjvárosban az Öt Templom Fesztivál. Ehhez kapcsolódóan a Karzat Alapítvány hallgatói
ötletpályázatot ír ki mobil információs pavilon tervezésére.
http://epiteszforum.hu/node/16134
Indul a Kirakat Akciócsoport program pályázati szakasza
A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesülettel és a Dekorszövetséggel partnerségben újabb
kirakatos akciót indít a Studio Metropolitana a nyáron üzlettulajdonosok és bérlők
számára. A Kirakat Akcócsoport a szeptemberi elbírálást követően októberben gondolja
újra és rendezi át a nyertes kirakatot teljesen ingyen. z adatlapokat legkésőbb 2010.
szeptember 1-jén éjfélig lehet elküldeni.
http://koz-ter.hu/hu/hirek/180
Ötletpályázat az Üllői út fejlesztésére
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ötletpályázatot hirdet az Üllői út
környezetének revitalizációjára. A pályázat szakmai tartalmát a XVIII. kerület Főépítészi
iroda és munkatársai külső szakértők bevonásával dolgozták ki.
http://epiteszforum.hu/node/16143
„Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri Művészetért” Pécs
városában
A Dél-Dunántúli Építész Kamara Pécs város művészeti teljesítményeinek erősítése
érdekében „Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri Művészetért”
elnevezéssel művészeti pályázati hirdetményt tesz közzé. A Pályázat célja, hogy új
köztéri műalkotás szülessen Pécsen, és a lebonyolítás folyamata elősegítse a köztéri
művészetek fejlődését a városban. Beadási határidő : 2010, augusztus 5.
http://epiteszforum.hu/node/16156
Európai ötletpályázat diákoknak
Az Európai Bizottság közös jelképpel („vezérfonállal”) kívánja ellátni brüsszeli és
luxembourgi épületeit, amihez ötleteket gyűjt azzal a céllal, hogy érthetőbbé és
ismertebbé váljon a nagyközönség előtt. Beadási határidő : 2010, szeptember 30.
http://epiteszforum.hu/node/16231
Média Építészeti Díja 2010
Immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a sokak által kedvelt és látogatott Média
Építészeti Díja című rendezvény, idén november 16-án várák a tervezőket, a zsűrit és a
látogatókat a Trafóba. Előzetes felhívás publikációra!
http://epiteszforum.hu/node/16224
Hallgatói ötletpályázat a pécsi északi várfalsétányra
A pályázat célja a városfalon keresztüli, északi megközelítés megteremtése mellett olyan
jelértékű megoldás keresése, amely felhívja a figyelmet a fal tövében meghúzódó
belvárosi zöldfelületre és jövőbeni programok helyszínére. A pályázatok postára
adásának határideje: október 5. 24 óra
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=303710&ctag=articlelist&iid=1
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Az idén is meghirdetik a Holcim Awards világversenyt
A svájci központú multinacionális építőanyaggyártó Holcim július 1-jén újra meghirdeti a
2 millió dollár összdíjazású, a fenntartható építészetért síkra szálló Holcim Awards
világversenyt.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=301401&ctag=articlelist&iid=1

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Négyszintes parkolóház biciklistáknak
2010.06.01.
Ahogy a városokban egyre népszerűbb lesz a kerékpáros közlekedés, úgy nő az igény a
korszerű kerékpártárolók, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások: öltöző, zuhany,
mosdók stb. iránt. Ilyen létesítmények akár a városi parkolókban is létesülhetnek: Annie
Scheel terve is pontosan erre a koncepcióra épül. Az elképzelés a Delaware County Green
Building Council (szervezet a fenntartható építészetért) ötletpályázatán első helyezést ért
el.
http://hg.hu/blog/9600-negyszintes-parkolohaz-biciklistaknak
Kősziklák a város felett – közkönyvtár Kolumbiában
210.06.02.
A nagyszabású fejlesztések és rendhagyó várospolitika nyomán Bogota mellett Medellín
vált Kolumbia elmúlt évtizedbeli felemelkedésének szimbólumává. A változások ikonikus
megtestesítője a Giancarlo Mazzanti által tervezett Biblioteca Parque España, egy
nemzetközi díjakkal elismert közhasznú projekt, amely igen eredeti módon viszonyul a
környező hegyvidéki tájhoz, újraértelmezve a város korábban igencsak kétes hírű
identitását.
http://epiteszforum.hu/node/16046
Búvárbázis egy bányatón
2010.06.03
A fővárosiak körében népszerű Luppa-tó környezetének rendezésére és a tó adottságaira
apellálva készítette el diplomatervét Vig Orsolya. A nem szokványos funkciójú épület
egyedülálló lehetne a térségben.
http://epiteszforum.hu/node/16055
Rizsből készült habarcs az 1500 éves kínai épületek titka
2010.06.03.
Úgy tűnik, a ma is álló másfélezer éves kínai építmények stabilitásának titka nem a
befalazott emberáldozatokban rejlik. Kínai tudósok kutatásai nemrég felfedték: a lényeg
a különleges habarcsban rejtőzik, amelybe a hajdani építőmesterek tapadós rizst (Oryza
glutinosa) kevertek.
http://hg.hu/cikk/falazat/9617-rizsbol-keszult-habarcs-az-1500-eves-kinai-epuletek-titka
Apró építészeti és kerti örömök finomságokkal - Liliomkert Káptalantótiban
2010.06.04.
Országszerte egyre ismertebb a káptalantóti piac neve: a Liliomkert - Harmathy Ildikó kis
lépésekből és sok munkából épülő civil innovációja, amelyhez most szövetkezeti
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formában többen is csatlakoztak, hogy végre a kezdeményezéshez méltó, huszonegyedik
századi ökopicot építsenet a Kis Péter Építészműtermében készülő tervek alapján.
http://epiteszforum.hu/node/16061
A jövő városi járgánya lehet a zéróemissziós tricikli
2010.06.07.
Az egyre zsúfoltabb városi utakra a tervezők egymással versengve igyekeznek
kényelmesen használható, emellett energetikailag kedvező kialakítású járgányokat
megalkotni. Ezek közé tartozik WooJin Chung Moby névre keresztelt triciklije, amelynek
különlegessége, hogy hátsó része az igényeknek megfelelően alakítható: igazodik az
aktuális forgalmi helyzethez, és szerelhető bele plusz ülés.
http://hg.hu/blog/9632-hatalmas-iszlam-kozpont-epul-kanadaban
Civilek az Üllői útról
2010. 06. 07.
A Budapest XVIII. kerületi önkormányzat és a REevolutio Consulting június 7-én a helyi
civil szervezeteket hívta beszélgetésre az Üllői út jövőjéről. Ez a fórum volt a negyedik
állomása annak a munkafolyamatnak, amely során a településfejlesztési szakemberek a
területen élők, területet használók véleményét kívánták megismerni Budapest egyik
legforgalmasabb útjáról. A civil szervezetek a kisvárosi jelleg erősítését kiemelő
esztétikus arculatot, a rendezettséget, és a jellegpontokat hiányolják leginkább az útról.
http://www.reevolutioconsulting.hu/sajto_hir.php?sid=137
A Kis Hableány Kínában
2010.06.08.
Hai Bao – más néven a kínai írásjel az “ember” szóra – a dán BIG iroda ezt választotta a
2010-es sanghaji világkiállítás kabalájaként. Így kívánt válaszolni az EXPO témájára, a
fenntartható fejlődésre, melynek mottója: Jobb város – Jobb élet. A dán pavilon a
nagyvonalú, mégis egyszerű tömegbe számtalan rejtett és látható asszociációt épít be.
http://epiteszforum.hu/node/16081
Elképesztő fejlődés! Sanghaj utolsó 20 éve képekben
2010. június 08.
Íme, a kínai Sangháj városának utolsó 20 éve képekben. A fotókon jól láthatjuk az
ugrásszerű fejlődést, a földből gombamód kinövő új és óriási ingatlanfejlesztéseket.
A fotókat az Ingatlanmenedzser portál tette közzé.
http://ingatlanmenedzser.hu/hirekvilag/20100608_sanghaj_varos_fejlodese.aspx#utm_source=hirkereso&utm_medium=lis
ting&utm_campaign=hirkereso_2010_6_8
in memoriam Vargha Mihály
2010.06.08.
Az epiteszforum.hu szerkesztősége 'in memoriam Vargha Mihály" címmel közösségi
blogot indított a főszerkesztő 58. születésnapja alkalmából. Mihály már nincs többé
fizikailag közöttünk, de gondolatai itt maradnak a hálón, s minket építenek. Mostantól
mindazok, akik őriznek tőle-belőle valamit, szellemi örökségét megoszthatják ezen az
oldalon keresztül egymással és a nagyvilággal.
http://epiteszforum.hu/node/16083
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A mi kis városunk: Eger
2010.06.08.
Sok kisváros dédelget világraszóló idegenforgalmi szenzációról szóló álmokat. Legyen az
akár egy park, akár egy festmény, egy műemléképület. Mégis hogyan lehetne
felélénkíteni a turizmust a városunkban, hiszen szinte minden városban hanyatlik a
városi turizmus. Ki kell-e használni minden lehetőséget, vagy önkritikával is
szemlélhetjük városunk valódi turisztikai vonzerejét? Eger esete az érseki
pincerendszerrel: A mi kis városunk tanulmánya már letölthető a British Council
honlapjáról, a facebook-on pedig beindult az ezzel kapcsolatos vita.
http://hg.hu/blog/9663-a-mi-kis-varosunk-eger
Költői betontemplom a chilei földrengés emlékére
2010.06.09.
2010. február 27-én 8,8-as erősségű földrengés rázta meg Chile középső, legsűrűbben
lakott vidékét. Az áldozatok számát ötszázra becsülik, a teljes anyagi kért pedig 4-7
milliárd dollár közé teszik. A katasztrófában elpusztult a San Antonio de Chépica nevű
kisváros temploma is. Két építész, Judy Cheung és Christoph Vogl látványos koncepcióval
állt elő egy új, a földrengés emlékét is őrző templomhoz.
http://hg.hu/blog/9681-koltoi-betontemplom-a-chilei-foldrenges-emlekere
Koppenhágában kötelezővé tették a zöldtetőt
2010.06.09.
Részeként annak a célkitűzésnek, hogy 2025-re szénsemleges várossá váljon, a dán
fővárosban minden olyan új építésű házon előírták a zöldtető kötelező alkalmazását,
amelynek tetőhajlásszöge kisebb mint 30 fok. A városban jelenleg mintegy 20 000
négyzetméternyi lapostető található.
http://zoldebb.hg.hu/cikk/tetofedes/9672-koppenhagaban-kotelezove-tettek-a-zoldtetot
Vízjáték, sétány, játszótér, térplasztika: megújul a Vásárcsarnok környéke
2010.06. 11
Pest egyik leglátogatottabb, már-már intézményszámba menő épülete a Vásárcsarnok,
de a mögötte lévő Csarnok tér rendezése már régóta várat magára. A vásárcsarnok és az
egyetem közötti terület a 2010Tájodüsszeián is résztvevő Andaházy László és Turcsányi
Katalin (Panda Pont) tervei alapján újul majd meg.
Lesz itt vízjáték, sétány, játszótér, térplasztika. Beszámoló a tervekről.
http://epiteszforum.hu/node/16102
Dél-Amerikában lanovka a tömegközlekedés új sztárja
2010.06.11.
Dél-Amerika nagyvárosai a világon egyedülálló módon részben függővasúttal oldják meg
tömegközlekedésüket. Az alapötlet a kolumbiai Medellínben született meg, ahol egy, a
közeli Caracasban turisztikai célból üzemeltetett létesítmény szolgált inspirációként. A
technológia előnye, hogy olcsón és gyorsan kivitelezhető, és azzal ki lehet váltani a
domborzati akadályokat.
http://hg.hu/blog/9699-del-amerikaban-lanovka-a-tomegkozlekedes-uj-sztarja
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Az utca a magasban folytatódik – felhőkarcolókról másképp Mexikóban
2010.06.15.
Barrio de Los Paracaidistas – David Lee és Anthony Stahl a barrio-k - nyomornegyedek szomszédsági viszonyait gondolták újra szokatlan felhőkarcoló tervükben. A túlzsúfoltság
rossz ugyan, de van a barrio-nak vitathatatlan előnye is, amire építeni lehet – szerintük.
http://epiteszforum.hu/node/16127
Pécsi középiskolások a város jövőjéről
2010.06.15.
Izgalmas eredmények születtek a pécsi EL/AWAY projekt kutatásából. A megkérdezett
helyi tizenévesek Pécsről, a város jövőjéről nyilatkoztak, és felmérték a várossal
kapcsolatos ismereteiket is. Az eredményeket Getto Katalin összegezte.
http://hg.hu/blog/9717-pecsi-kozepiskolasok-a-varos-jovojerol
Egy környezetbarát épület, amely még jól is néz ki
2010.06.15.
A fényképekre tekintve nyilvánvaló, hogy nem panaszkodhatnak a Suzlon, a világ
harmadik legnagyobb szélerőműgyártójának központjában dolgozók. Az indiai Pune
városában létesült kutató- és vállalati központ azonban nemcsak esztétikus
megjelenésével hívja fel magára a figyelmet: nemrég elnyerte a LEED Platina fokozatát,
és ezzel a legnagyobb ilyen minősítésű indiai épület lett.
http://hg.hu/blog/9719-vegre-egy-kornyezetbarat-epulet-amely-meg-jol-is-nez-ki
Óriásgombák lepték el Rómát
2010.06.15.
Az OFL Architecture irodát szemmel láthatóan a gombák inspirálták, amikor megalkották
meglehetősen egyedire sikeredett városfejlesztési elképzeléseiket. Az Enoki City neve is
árulkodó: az enoki a keleti (kínai, japán) konyhában kedvelt, jellegzetes megjelenésű
hosszúkás gombafaj neve.
http://zoldebb.hg.hu/blog/9744-szent-ivan-eji-szemuvegkavalkad-a-kiraly-utcaban
Botanikai impressziók Párizsból
2010. 06. 16.
Párizs nemcsak a fény városa, de a palotáké, székesegyházaké, múzeumoké, egy átfogó
(14 vonalból álló) metróhálózaté - no meg szebbnél szebb fasoroké, parkoké is.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=302358&ctag=articlelist&iid=1
Logót a világ minden városának
2010.06.16.
CitID néven ambiciózus kezdeményezés indult útjára, amely nem mindennapi célt
szeretne megvalósítani: a föld minden városa kapjon saját logót. A mozgalomhoz eddig
150-en csatlakoztak, és nem kis büszkeséggel jelenthetjük ki, hogy Jancsó Áron
személyében magyar grafikus is található a mezőnyben, aki Budapest logóját készítette
el.
http://hg.hu/blog/9732-logot-a-vilag-minden-varosanak
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Gyalogosbarát lesz a Károly körút és a Március 15. tér
2010.06.17.
A gyalogosbarát közlekedés jegyében átépítik a Károly körút Astoria és Deák tér közötti
szakaszát, valamint a Március 15. tér környezetét a Budapest szíve program két újabb
projektje keretében. A történelmi belvárost megújító munkálatok hétfőn indulnak, ezért a
következő hónapokban fennakadásokra lehet számítani a közlekedésben. Steiner Pál
városfejlesztési tanácsnok csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a jövő héten
folytatódik az Európai Unió által támogatott beruházás, melynek első, látványos ütemét,
a Belváros új főutcája programot nemrég adták át.
http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=41601&kat=1
Kreativitás vs. betonozás
2010.06.18.
Kreativitás versus betonozás, városfejlesztés civilekkel versus városfejlesztés civilek
fölött, állam verus önkormányzat (kormány versus ellenzék), építkezés koncepció
nyomán verus koncepció építkezés nyomán – nagyjából e pólusok között feszült a
Kortárs Építészeti Központ ironikusan Pécs 2011 címen meghirdetett június 15-i
beszélgetése.
http://epiteszforum.hu/node/16145
A városfejlesztésért felelős miniszterek aláírták a Toledói Nyilatkozatot
2010. június 22.
A spanyol EU elnökség a 2010. június 21-22-én tartott „Lakásügyi és városfejlesztési
informális miniszteri találkozó” keretein belül június 22-én rendezte a „Városfejlesztésért
felelős miniszterek informális találkozóját” a spanyolországi Toledóban, melynek fő
témája az integrált városfejlesztés volt. A találkozón a városfejlesztésért felelős
miniszterek a nyilatkozatot hagytak jóvá.
forrás: Eukn Hírlevél
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/urbactevents/?entryId=4824
Újjáépítésre hirdetett tervpályázatot a haiti kormány
2010.06.22.
Június 17-én a haiti kormány meghirdette a Building Back Better Communities
elnevezésű tervpályázatot, amelynek célja a katasztrofális földrengésben megsérült
épületállomány pótlása. A kiírás elsődleges helyszíne egy közel öthektáros hajdani
cukornád-ültetvény Port-au-Prince külvárosában.
http://hg.hu/blog/9775-ujjaepitesre-hirdetett-tervpalyazatot-a-haiti-kormany
Fogódzók híján - A főváros közlekedésfejlesztéséről
2010. 06. 23.
Budapestnek van integrált városfejlesztési stratégiája. Elkészült a főváros
településszerkezeti terve is, az abban foglalt terület-felhasználási túlkínálat azonban
közlekedéssel követhetetlen. Az ÉTE Beszélgetések Budapest jövőképéről című
előadássorozatának rendezvényén Várady Tamás, a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda
ügyvezetője egyebek között a fejlesztési tervek és ütemezésük ellentmondásairól, a
nélkülözhetetlen kapaszkodók hiányáról beszélt.
http://www.eptud.org/node/361
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A mi kis városunk: Salgótarján
2010.06.24.
Minden város véget ér valahol és ott elkezdődik a nem-város. De milyen az átmenet a
város és a nem-város között, milyen legyen a városszél? Legtöbbször nem egy markáns
vonal, hanem valamiféle átmeneti zóna, a félbehagyott város, elpusztított természet.
Sokszor szomorú, inkább a pusztulást, mint az életet jelentő képekkel, gagyi
épületetekkel, terekkel. Beágyazódhatnak-e városaink a természetbe úgy, hogy ne
tegyék tönkre azt? Mit lehet tenni, hogy a város szélére, a lakótelep mellé épült strandterületet a 70-es évek után újra igénybe vegyék a helyiek? A város és a természet
találkozása Salgótarjánban...
http://hg.hu/blog/9795-a-mi-kis-varosunk-salgotarjan
Párizs elit negyedeinek alkonya
2010. 06. 24.
Az elmúlt százötven év robbanásszerű urbanizációja Párizs szerkezetében és lakossága
különböző rétegeinek elhelyezkedésében is gyorsabb, látványosabb átalakulások sorát
indukálta, mint a megelőző évszázadok. Jelen írás a felkapott, elegáns környékek
városon belüli elhelyezkedésének változásait követi végig a hausmanni nagy
átalakításoktól kezdve napjainkig. A tárgyalt időszakban megfigyelhető a város
szerkezetéből adódóan az elit negyedek folyamatos nyugati irányú eltolódása.
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=2802&cat=5
Hollandok építhetik fel a 2015-ös EKF-várost
2010.06.25.
A több mint 70 pályázó közül egy holland építésziroda, a Maxwan architects+urbanists
nyerte a csehországi Ostrava új kulturális negyedének kialakítására kiírt nemzetközi
versengést. A különleges területtel Ostrava a 2015-ös Európa Kulturális Fővárosi címre
aspirál. A fejlesztésnek akár döntő szerepe is lehet a címért Plzennel vívott csatában.
http://hg.hu/blog/9797-hollandok-epithetik-fel-a-2015-os-ekf-varost
Lebegő épületkapszula az emberiség túléléséért
2010.06.25.
A természeti katasztrófák emberéletben és az épített környezetben egyaránt hatalmas
pusztítást képesek véghezvinni. A Barcelonában november 3. és 5. között
megrendezendő World Architecture Festivalra (Világépítészeti Fesztivál) beküldött, ARK
Project névre keresztelt elképzelés azt a kérdést feszegeti, hogy vajon hogyan lehetne
megelőzni mindezeket.
http://zoldebb.hg.hu/blog/9797-hollandok-epithetik-fel-a-2015-os-ekf-varost
Ingatlanháborút indított Moszkva első embere
2010.06.29.
A korábban bejelentett huszonkettő helyett csak nyolc-kilenc emeletet kell visszabontani
az engedély nélkül túlépített Moszfilmovszkaja-toronyházból – jelentette be a minap a
moszkvai polgármesteri hivatal szóvivője. A döntésben szerepet játszhatott az is, hogy a
beruházó Don-sztroj nagyobb hányadának tulajdonosa az állami VTB, amely tavaly
vállalta át a cég félmilliárd dolláros adósságának rendezését. Luzskov polgármester
azonban tovább folytatja a tavaly kezdett harcot az illegális építkezések ellen.
http://195.228.157.21/blog/9823-ingatlanhaborut-inditott-moszkva-elso-embere-
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Képriport a bódvalenkei Sárkányünnepről
2010.06.30
A Bódvalenke – Freskófalu projekt egy évvel ezelőtt indult. Roma festőművészeket hívtak
meg ebbe piciny, végtelenül szegény, majdnem teljesen cigányok lakta borsodi faluba,
hogy a házak falára freskókat fessenek – remélve, hogy ezzel turistákat tudnak a faluba
vonzani, ami munkahelyeket, de legalábbis egy kis kiegészítő jövedelmet teremthet.
http://www.epiteszforum.hu/node/16234
Miskolci fejlesztések I.
2010.06.30.
Ha csókot lehelünk a szocialista nagyváros-sárkány kénköves pofájára, vajon szépséges
királyfi lesz-e belőle? Létezik-e effajta csók? Erre a kérdésre keresett választ a Központi
Építészeti-Műszaki Tervtanács, az Észak-magyarországi Területi Tervtanács és Miskolc
Városi Tervtanács összevont ülése.
http://epiteszforum.hu/node/16230
Felhívás tervező építészeknek, az árvíz utáni újjáépítéshez!
2010.06.31.
Az utóbbi hetek szélsőséges időjárása százával tett tönkre lakóházakat. Számos épület
összeomlott illetve károsodásának mértéke miatt bontandó. Az otthonukat vesztett
károsultak tél beállta előtti fedél alá juttatásának érdekében a Belügyminisztérium
Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkársága felhívással fordul a hazai
tervező építészekhez.
http://epiteszforum.hu/node/16241
Klímavédelem, katasztrófadesign és szolgáltatástervezés: Design Világnap 2010
2010.07.01.
A Design Világnapját – június 29-ét – az ICSID, az Ipari Formatervezési Társaságok
Nemzetközi Tanácsa alapításának 50. évfordulója alkalmából hirdették meg 2007-ben. A
2010-es világnap témája: „Design: Ember alkotta megoldások egy öngyógyító világ
kialakítására.” A világnapról a Magyar Formatervezési Tanács is megemlékezett, a
Medence Csoporttal közösen műhelybeszélgetést szervezett.
http://hg.hu/blog/9843-klimavedelem-katasztrofadesign-es-szolgaltatastervezes-designvilagnap-2010
A városi fenntarthatóságról és az integrált városrehabilitációról Madridban
A spanyol EU elnökség keretein belül a spanyol Lakásügyi Minisztérium és a Sepes
(Sepes State Land Institute) közösen rendezett konferenciája két városi témára
fókuszált: a városi fenntarthatóságra és az integrált városmegújításra, különös tekintettel
a klímaváltozásra és a gazdasági válságra. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a
fontosabb szakpolitikai dokumentumokat, programokat és az EU tagországok gyakorlati
jó példáit, elősegítve a résztvevők közötti tapasztalatcserét. A konferencián
Magyarország képviseletében a városfejlesztésért felelős szakállamtitkár, Szaló Péter vett
részt, aki az integrált városfejlesztési stratégiák hazai működését mutatta be.
Tovább információ a konferenciáról: http://www.sepes.es/actualidad/eventos/eu2010_en
Szaló Péter előadása:
http://www.sepes.es/files/multimedios/eu2010/presentacion10_peter_szalo.pdf
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Videó:
http://www.sepes.es/actualidad/eventos/eu2010/videoeu/pr_11_peter_szalo_en_flv
forrás: EUKN Hírlevél
A spanyol-belga-magyar uniós trió elnökség városfejlesztési témái
A Spanyolország, Belgium és Magyarország alkotta trió 2010. január 1. és 2011. június
30. között „elnökségi trióban”, szorosan együttműködve látja el féléves periódusokban az
Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Magyarország az elnökségi trió harmadik
tagjaként 2011 első félévében tölti be ezt a fontos szerepet, melyre – többek között a
városfejlesztést érintő témákban is – közel két éve készül. A városfejlesztés tekintetében
a trió elnökség célkitűzései között szerepel a Lipcsei Charta végrehajtása érdekében
végzett munka folytatása; kiemelt kérdések közé tartozik az integrált városrehabilitáció,
valamint az éghajlatváltozás, a gazdasági válság és a demográfiai kihívások városi
dimenziója. Az elnökség a – különösen a városi területekre vonatkozó – lakáspolitika
tekintetében a társadalmi kohézió, a lakásminőség, az energiahatékonyság kérdésére,
különösen pedig a városfelújítási programokra összpontosít.
http://www.eukn.org
forrás: EUKN Hírlevél
Támogatókat, önkénteseket keres a Szociális Építőtábor 2010 Nagykanizsa
A Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégium alapítványa szociális bérlakás
felújítást végzett Nagykanizsán, a Ligetváros nevű, szegény és gettósodó területen. A
munkálatok április 6-tól 30-ig zajlottak úgy, hogy a munkákba bevonták a területen élő,
halmozottan hátrányos helyzetű lakók azon részét, akik lakbérhátralékkal rendelkeznek.
"A munka értékét, amit a telep házain végeznek, az önkormányzat jóváírja a
tartozásukból. A szükséges építőanyagok nagy részét pályázatokon nyerté, de nagy
szükségük van még önkéntesekre a projekt biztonságos megvalósulásához, és
természetesen bármilyen más támogatást is szívesen fogadnak. Ehhez szeretnének a
segítségeteket kérni - fogalmazott az alapítvány közleménye.
http://tek.bke.hu/epito

Blogmustra – válogatás az urbanisztikai blogok írásaiból
Ilyen lesz a zöld Nyugati (urbanista.blog.hu)
2010.06.18.
A sűrű beépítésű, zsúfolt, szennyezett nagyvárosokban a zöldterületeknek különösen
fontos szerep jut. Legkézenfekvőbb az életkörülmények javításában, a város ökológiai
rendszerében betöltött szerepük, de emellett a növényzetnek zajelfedő és zajcsökkentő
hatása is van, ami különös jelentőséget kap egy olyan nagyvárosban, mint Budapest.
Ugyanakkor ezeknek a kisebb-nagyobb területeknek igen fontos társadalmi hatásuk is
van. Várospolitikával, város rehabilitációval foglalkozó kutatók kimutatták, hogy az ápolt
zöldterületek kedvező hatással vannak a vandalizmus, a bűnözés visszaszorítására, ezzel
a környék közbiztonságának növekedésére.
http://urbanista.blog.hu/2010/06/18/ilyen_a_zold_nyugati#more2090753
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Imázsfilm Budapestről kínaiul (urbanista.blog.hu)
2010.06.23.
Újabb Budapest- illetve országimázsfilm került a netre, ezúttal a Sanghaji Expo kapcsán.
A Budapest Business Region imázsvideója is hasonló volt, és bár az is egyensúlyozott a
kötelező közhelyek határán, de tökéletesen megtalálta az egyensúlyt. Nem véletlen, hogy
óriási népszerűségre tett szert - ami ennél a videónál szinte kizárt. Ebben egy fikarcnyi
eredetiség sincs, ráadásul képi megoldásai, beállításai, vágásai stb. mind-mind a "készíts
videókisfilmet lakóhelyedről!" diákköri versenyt idézik. Persze ha emögött az a koncepció,
hogy a film nem nekünk készült és a kínai piac tényleg ezt a stílust kedveli, akkor
mindent visszaszívtam. Bár akkor is marad pár nyitott kérdés, például, hogy miért kell
felépíteni egy "Villányi" imidzset egy nemzetközi szinten nem túl eredeti bornak, mikor
van egy évszázadok óta bejáratott, tényleg egyedi brand-ünk, a "Tokaji".
http://urbanista.blog.hu/2010/06/23/panorama_lift_a_gellerthegy_tetejen_park_a_befed
ett_deli_palyaudvar_felett_imazsfilm_budapestrol_kin#more2103167
Budapest a Tilos rádióban (hetibeton.blog.hu)
2010.06.25.
A Szépművészeti múzeum bővítése után, újabb szaftos témát szolgáltat számunkra a
magyar építésztársadalom. Műsorunkban a Nemzeti Múzeum bővítésére kiírt pályázatáról
beszéltünk, a múzeumban június 24-én lezajlott tervbemutatás és vitaest apropóján.
http://hetibeton.blog.hu/2010/6
Új nagyvárost alapítanak Erdélyben (urbanista.blog.hu)
2010.06.27.
Négy város (Piski, Déva, Vajdahunyad és Pusztakalán), valamint 15 kisebb település
(Szántóhalma, Biharszentandrás, Sárfalva, Ópiski, Tompa, Bácsi, Batiz, Kiskalán,
Szentkirály, Zeykfalva, Sztrigyszentgyörgy, Hosdát, Alpestes, Kisbarcsa, Keresztúr)
összevonásával új nagyváros jönne létre Erdélyben. Corvina kétszázezer lakosával a 12.
legnagyobb település lesz Romániában
http://urbanista.blog.hu/2010/06/27/uj_nagyvarost_alapitanak_erdelyben_corvina_ketsz
azezer_lakosaval_a_12_legnagyobb_telepules_lesz_roma#more2112952
Most akkor mi lesz a Budai vár alatti mélygarázzsal? (urbanista.blog.hu)
2010.06.30.
Már maga az a tény, hogy a Budai vár alá mélygarázst kezdtek építeni, elég sok
emberből indulatokat váltott ki. Ennél jobban már csak az dühített fel sokakat, amikor az
építkezést abbahagyták és ennek hatására repedezni kezdtek támfalai. A fejlesztést
végző bécsi székhelyű Wipark eddig másfél milliárd forintot költött el rá, de úgy tűnik
most fogyott el a türelmük/pénzük és kivonulnak egész Budapestről, hátrahagyva a
városszerte üzemeltetett hét garázsukat 2000 férőhellyel - írja a Napi Gazdaság.
http://urbanista.blog.hu/2010/06/30/most_akkor_mi_lesz_a_budai_var_alatti_melygara
zzsal_a_fejleszto_kivonul_magyarorszagrol_az_egyik_vas#more2120078
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Szakmai sikerek – Díjak, elismerések
Megvannak az idei Prima Primissima jelöltek
Immáron nyolcadik alkalommal rendezik meg a Prima Primissima Díjátadót, melyben 10
kategóriánként választják ki az idei év "primissimáit".
http://epiteszforum.hu/node/16150
Csonka Pál-érem átadás
Átadták az idei év Csonka Pál-érem díjakat 2010. július 8-án a MÉSZ székházban. Az idei
év díjazottjai: Dr. Pattantyús-Ábrahám Ádám szerkezettervező, valamint Zoboki Gábor és
Gonda Ferencaz építész – szerkezettervező páros.
http://epiteszforum.hu/node/16402
ENSZ-elismerést kapott Zaha Hadid
A „Művészek a békéért” elismeréssel az iraki származású brit építésznő is felkerült azok
listájára, akik hírnevüket és befolyásukat arra használják fel, hogy népszerűsítsék az
UNESCO-t, a világszervezet oktatással, tudományokkal és kultúrával foglalkozó
szervezetét.
http://zoldebb.hg.hu/blog/9825-ensz-elismerest-kapott-zaha-hadid
Megvannak a világ első virtuális épületfestő versenyének helyezettjei
A Múzeumok Éjszakáján, a Magyar Nemzeti Galéria közel 1000 négyzetméteres
homlokzatát vetítőfelületként használva megrendezték a világ első virtuális épületfestő
versenyét.
http://hg.hu/blog/9785-megvannak-a-vilag-elso-virtualis-epuletfesto-versenyenekhelyezettjei
Közösségi bolhapiac nyerte az idei Urbitális fődíját
Koncerttel és díjátadó ünnepséggel ért véget az idei Urbitális Majális. A harmadik
alkalommal megrendezett "nagyvárosfesztivál" fődíját a Medence Csoport nyerte el
közösségi bolhapiac programjával. Átadták a budapesti kirakatverseny díjait is.
http://21.157-228-195.hosting.adatpark.hu/blog/9649-kozossegi-bolhapiac-nyerte-azidei-urbitalis-fodijat
Magyar építésziroda a világ legizgalmasabb műhelyei között
Először került magyar építészműhely a világ egyik legtekintélyesebb építészeti és
designmagazinja, a Wallpaper évenként összeállított építészeti válogatásába. A világ
harminc legizgalmasabb építészműhelyét tartalmazó válogatást magyar részről a
budapesti Sporaarchitects erősíti, amelynek nevét és munkáit leginkább a négyes metró
készülő állomásai kapcsán ismerhetik itthon. A Sporaarchitects a 2010-es Wallpaper
Architects Directory 30 műhelye közé kerülve eddigi legnagyobb nemzetközi sikerét érte
el.
http://www.archiweb.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2350&Ite
mid=128
Ezüst Galamb Díjas a KÉK projektje
A British Council és az Architecture Foundation a 2010-es Londoni Építészeti Fesztivál
keretében első alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Építészeti Kiállítás ’Ezüst Galamb’
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díját. A három legjobbnak ítélt kiállítás között van a Londoni Magyar Kulturális Központ
és a KÉK projektje, az Egy utca anatómiája is.
http://www.octogon.hu/ezust+galamb+dijas+a+kek+projektje++1.html
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