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beMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Megbízható háttér a fenntartható városfejlesztéshez – 7 ok, amiért velünk
jobban megéri – Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
1. Lépést tartva Európával! – Magas szintű tudás, nemzetközi szakmai tájékozottság.
2. Innováció méretre szabva! – Olyan új megoldások, amelyek az Ön számára a
lehető legsikeresebbek.
3. Kipróbált eszköztár, műfaji sokszínűség! - Kiterjedt szakértői hálózat, széles
szakmai spektrum, bármilyen urbanisztikai szakterületen vagy tervfajtában. (pl.
integrált városfejlesztési stratégia, környezeti program, gazdasági program,
klíma- és energiaprogram, lakásprogram, városrehabilitációs tervek, akcióterületi
terv, településfejlesztési terv, marketing stratégia, igényfelmérések, szociológiai
vizsgálatok, hatásvizsgálatok...)
4. Magas presztízs, hiteles terv! – A MUT neve a megbízható szakértelem záloga.
5. Nonprofit árak! – Áraink nem tartalmaznak nyereséget, önkormányzatoknak 10
%, MUT tagoknak 20 % árengedmény.
6. Professzionális tervezési kommunikáció! – A tájékozott, elégedett közvélemény
már önmagában fél siker.
7. Városfejlesztési marketing! – A tervezésbe integráltan vagy önálló
szolgáltatásként, események, kiadványok, sajtómunka.
További információ és ajánlatkérés:
Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
1094 Budapest Liliom u. 48., Tel.: +36 1 215 5794, fax: +36 1 215 5162, Mobil: +36 30
311 3540; e-mail: ongjerth@t-online.hu
Gazdaságfejlesztés és városfejlesztés – A nagyrendezvények a város
vonzerejének növelésében – XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia
A pécsi EKF-et, a 2020-ra Budapestre kezdeményezett olimpiát, vagy az 1995-96-ra
tervezett, majd elmaradt EXPO-t, mind önmagán messze túlnyúló jelentőségű, a város
hosszú távú fejlesztését alapvetően felgyorsító rendezvénynek hirdették meg
kezdeményezőik. Túlzottak-e ezek az álmok? Mennyire kapcsolható össze a
nagyrendezvény és az utóhasznosítás? Mennyit számít a marketing-kommunikáció a
nagyberuházásokért lobbizó szakemberek, érdekcsoportok érvényesülésében? Hol
vannak a gazdaságfejlesztésben fontos eszközt jelentő nemzetközi szakvásárok?
Egyáltalán: hol tart ma Magyarországon az önkormányzatok gazdaságfejlesztő munkája,
és hogyan függ ez össze a városfejlesztéssel? Ezekre a válaszokra keresi a választ a
Magyar Urbanisztikai Társaság XVI. Országos Urbanisztikai Konferenciája, mely ezúttal
Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett kerül megrendezésre 2010. november 18-19-én.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=171679#MIDDLE
Köztér-megújítási nívódíjat kapott a Szent István tér + FOTÓK
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által
meghirdetett „Köztér-megújítási Nívódíj 2010” pályázatán nyert díjat vette át Botka
László péntek délután, zömmel nyugdíjasokból álló közönsége előtt a Szent István téren.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/09/kozter-megujitasi-nivodijat-kapott-a-szentistvan-ter-fotok.html
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A Kerékpárosklub megosztaná...
...tapasztalatait
A Magyar Kerékpáros klub 2010 novembere és 2011 májusa között országos és
nemzetközi konferenciákon szeretné bemutatni a LifeCycle programot, és az annak
keretében Európa-szerte végrehajtott, a közlekedési célú kerékpározást és az egészséges
életmódot népszerûsítõ kampányukat. A bemutató tervezett idõtartama kb. 90 perc,
melynek keretein belül elõadásokat tartanának, ezt rövid oktatási-képzési programmal és
egy "world café"-val, kerekasztal-beszélgetéssel egészítenék ki.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172454#MIDDLE

Pályázati
források
szerepe
összetett
városfejlesztési
projektek
megvalósításában – avagy hogyan lehetséges az uniós támogatások
összehangolása? - Az Energiafüggetlenítési Program
"A program legfontosabb eleme, hogy a projektek kivitelezésébe és az eszközök
megvásárlásába magyar vállalkozások kerülnek bevonásra. Továbbá mivel
alapkezelőként működik a rendszer, a visszafolyt tőkének köszönhetően az közhasznú
szervezet a rendelkezésére álló forrást újra és újra a magyar vállalkozásoknak, így a
magyar gazdaságba tudja juttatni, megteremtve ezáltal egyre több önkormányzat
energiafüggetlenítését is. Az így működő rendszer szakmai és civil kontrollja
folyamatosan érvényesíthető, valamint a környezettudatosság fokozható."
A közzétett tanulmány kapcsán VÁRJUK VÉLEMÉNYEIKET, HOZZÁSZÓLÁSAIKAT a
holnapunkon!
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172737#MIDDLE
Ybl díj Pro és Kontra
Az Ybl Egyesület 9 éve - Ybl Miklós születésnapján - a szakma képviselőivel és a
laikusokkal ünnepli a Mestert, az építészeket, az építőmestereket. 2002-ben kérelmet
nyújtottunk be az akkori miniszterelnöknek, hogy április 6-a emléknap legyen. Később
ezen kérelem kibővült azzal a szándékkal, hogy az Ybl díjak átadása ezen a napon, Ybl
születése napján, április 6-án legyen. Voltak, akik egyetértettek ezzel, voltak, akik
ellenezték. Voltak, akik akkor ellenezték, ma támogatnák, s ellenkezője is ismert, az
akkori és a mai véleményük nem egyezik az elképzelésünkről. Természetesen az Ybl
Egyesületen belül sem volt egységes álláspont. Most a kastélyprogramjuk és az Ybl Bál
közötti „üresjáratot" töltenék be az alábbi véleménynyilvánítási lehetőséggel, amely
természetesen titkos.
http://www.yblegyesulet.hu/
A növekedés kényszer - Célunk csak a kényszer oldása lehet! Benyó Bertalan
írása
"a city növekedési kényszerének az enyhülése, a busás hasznot hozó citybeli
megrendelések elmaradása, ami a profitot mindenáron növelni akaró tőke és a
növekedésre épülő egzisztenciájú technokrácia szemében „megbocsáthatatlan". Ezért
nem engedhetik meg társadalmi méretekben tudatosítani, főiskolán, egyetemen oktatni,
hogy a közlekedéshálózati centralizáció gerjeszti a növekedést, és gerjeszti a társadalmi,
gazdasági és környezeti feszültségeket, a világunkat pedig az embertelenedés felé
sodorja."
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172762#MIDDLE
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Demokratikus térszerkezet: rácsos úthálózat - Dr. Rigó Mihály tanulmánya
"Ahogyan nincs különbség fővárosi és vidéki mobil telefonálási lehetőség között, úgy nem
lehetne a fővárosi és a vidéki utak között sem. Egységes viszonyokat kellene teremteni
az ország bármely pontján a nem autópályás úthálózat tekintetében is. Egyfajta
egységesség sajnos ma is van: egységesen járhatatlanok a vidéki főutak és a
mellékutak. Az elhanyagolt vidéki úthálózat a gazdátlanságot, az ápolatlanságot, az
elhanyagoltságot sugallja, a vidéki életminőséget erősen rombolja."
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172736#MIDDLE
Nemzeti gazdaságélénkítési programok a helyi fejlesztések érdekében
Az októberi URBACT hírlevélben bemutatkozik a Kreatív Klaszterek URBACT hálózat,
melynek Hódmezővásárhely is aktív tagja. Továbbá egy spanyol város, Gijón mutatja be,
hogyan lehet a nemzeti gazdaságélénkítési programokat erős helyi fejlesztési
kezdeményezések támogatására felhasználni, valamint egy interjút olvashatunk a 21.
századi városi jövőképalkotásról, a régi ipari területek revitalizációjáról egy angol
kisváros példáján.
http://www.vati.hu/main.php?folderID=5483
HŐS KERESTETIK! - FUT hírek
Minden ember elhatározza kiskorában, hogy mi akar lenni! Vannak akik tűzoltók,
rendőrök, királylányok, hercegek esetleg szuperhősök. Ezen a korszakon túljutva
azonban ez a vágy nem megszűnik, hanem átalakul. Céljaink elérésében jól hat, ha
vannak olyan emberek, akikre felnézhetünk, és ikonként lebeghetnek előttünk, ezzel is
erősítve a motivációt a lehető legjobb teljesítmény elérésére! Ha nincsenek ilyen
emberek, akkor a jövő építése is nehezebb, mivel nincs az a "motor" a fiatalság előtt,
ami segít előre lépni! Az esetek többségében azért nézünk fel valakire, mert elért
valamit, vagy mert még nem ért el, de nagyon jó úton halad és példaértékű amit csinál!
Keressük azon hazai urbanistákat, akikre MI, FIATALOK felnézhetünk, és meghatározó
ikonokként lebeghetnek szemünk előtt amikor a szakma kihívásaival küzdünk! Ígérjük,
hogy a szavazás végeztével a legtöbb szavazatot kapott embereket felkeressük, és
megpróbáljuk kideríteni, hogy mivel vívták ki a szavazók elismerését. Tanácsokat kérünk
tőlük, hogy merre haladjunk tovább. Kérjük töltsék ki az alábbi egyszerű kérdőívet ezzel
is segítve a jövő építését! A kitöltés során 4 lehetőséget biztosítunk mindenkinek az
urbanisták jelölésére. Nem kötelező az összes mező kitöltése, és az indoklás is
opcionális!
http://www.fiatalurbanista.hu/hos-kerestetik
Körmendy Imre, a MUT Elnökségének tagja Palóczi Antal-díjban részesült
A Palóczi Antal-díj a településrendezés területén legalább egy évtizeden át végzett
kiemelkedő tevékenység, és elért szakmai sikerek elismerését kifejező miniszteri díj.
Évente két díj adományozható természetes személy vagy tervezőcsoport részére. A díjjal
érem és oklevél jár. A díjakat átadta dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi
államtitkár és Kálmán Ernő DLA a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=171769#MIDDLE
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előreMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság tervezett programjai
GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS VÁROSFEJLESZTÉS - A NAGYRENDEZVÉNYEK A VÁROS
VONZEREJÉNEK NÖVELÉSÉBEN
2010. november 18-19., Pécs, XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia
A pécsi EKF-et, a 2020-ra Budapestre kezdeményezett olimpiát, vagy az 1995-96-ra
tervezett, majd elmaradt EXPO-t, mind önmagán messze túlnyúló jelentőségű, a város
hosszú távú fejlesztését alapvetően felgyorsító rendezvénynek hirdették meg
kezdeményezőik. Túlzottak-e ezek az álmok? Mennyire kapcsolható össze a
nagyrendezvény és az utóhasznosítás? Mennyit számít a marketing-kommunikáció a
nagyberuházásokért lobbizó szakemberek, érdekcsoportok érvényesülésében? Hol
vannak a gazdaságfejlesztésben fontos eszközt jelentő nemzetközi szakvásárok?
Egyáltalán: hol tart ma Magyarországon az önkormányzatok gazdaságfejlesztő munkája,
és hogyan függ ez össze a városfejlesztéssel? Ezekre a válaszokra keresi a választ a
Magyar Urbanisztikai Társaság XVI. Országos Urbanisztikai Konferenciája, mely ezúttal
Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett kerül megrendezésre.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=171679#MIDDLE

Az Európai Falumegújítási Díj 2010 díjazott településén, Alsómocsoládon lesz a
MUT Falutagozatának őszi tanácskozása
MUT Falutagozata 2010. november 17-én Alsómocsoládon (Pécstől kb 50 km-re) szervezi
őszi tanácskozását, a MUT Országos Konferenciájához kapcsolódva. A témák:
1.) Az Európai Falumegújítási Díj 2010. pályázatának eredményei,
2.) Az új kormány vidék- és falufajlesztési törekvései,
3.) A Dél-Dunántúli Régió vidékfejleszési aktualitásai.
Részletes program, jelentkezési lehetőségek rövidesen a honlapra kerülnek.
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=172494

Programajánló
Urban Renewal
2010.11.24.
Konferencia a BME Urbanisztika Tanszék szervezésében. Helyszín: BME Díszterem (1111
Budapest, Műegyetem rkp. 3., I. emelet)
http://www.epiteszforum.hu/node/17377
Város a fejedben
Battha Gáspár, Klima Gábor, Lázár Gábor, Szabó Dorottya kiállítása. Kurátor: Csiszár
Mátyás megnyitó:2010. november 30. 20:00
http://inexhibitionblog.blogspot.com/2010/12/mental-city-in-demo.html
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Olvasnivaló
Berlin átváltozásai
Berlin manapság Európa egyik legizgalmasabb városa, modern története pedig kínálja a
modellszerű és többszempontú megközelítést. Mint későn, ám annál nagyobb lendülettel
és igényekkel modernizálódó város, gyors és nagyarányú változásaival, politikai,
kulturális és városépítészeti fordulataival sok tekintetben megtestesíti a modern kor
szinte minden jellemzőjét és problémáját. Berlin – pozitív és negatív értelemben
egyaránt – laboratóriuma volt és maradt az egymásnak feszülő elvek és törekvések
vitájának: a változások, sőt átváltozások sora kínálja az eszmék és megvalósulások
sikereinek, kudarcainak vagy akár kisiklásainak elemzését. A fiatal építészek,
művészettörténészek, esztéták és germanisták írásai Berlin 19. és 20. századi
városfejlődésének, építészetének és kultúrájának egy-egy fontos metszetét mutatják be.
Bár nem lehetett és nem is volt cél egy átfogó történet összeállítása, a tanulmánykötet
egésze sokoldalú képet rajzol a városról.
A magyar kultúra egyetemessége és jövendője
Fábián László író, Fajó János képzőművész, Kévés György építész összeállított egy
tanulmányt. "A teljesség igénye nélkül, tanulmányunk mindenek előtt elemzi hazai
építészetünk és képzőművészetünk múltját, jelenét és a mellékelt vizsgálataink alapján
kijelöli a szükséges cselekvési irányokat."
http://www.epiteszforum.hu/node/17297

Pályázatok, felhívások
Város & Víz — hallgatói tervpályázat a Margitsziget északi és déli csúcsának
rendezésére
A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, urbanisztikai- és design
elemeket egyszerre váró komplex ötletpályázatot hirdet Magyarország valamennyi
felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző
oktatási intézményének hallgatói, valamint DLA, Phd hallgatók részére. Regisztráció
kezdete: 2010. december 1., pályaművek beadásának határideje: 2010. április 10. 24.00
http://www.epiteszforum.hu/node/17440
"Concrete Design Award 2011" - pályázati kiírás
Az IVANKA Beton nyílt pályázatot hírdet, hogy a látszóbeton megszokott jelenlétéhez és
térhódításához képest új irányokat és funkciókat találjanak az anyag magas minőségű
alkalmazására. A pályázat beadási határideje: 2011. május 31. 24.00
http://www.epiteszforum.hu/node/17119
Sajtószemle – Két hónap az urbanisztika világában
Rendszer a káoszban
2010. szeptember 1.
Az Aquincumi híd környékén nagyon vegyes kép jellemzi a városi szövetet. Tima Zoltán
új irodaépülete fegyelmezett horizontális és vertikális vonalaival a nyugalmat testesít
meg ebben a kavalkádban, a kikötő irányából nézve a GTC Metro Irodaház – Budapest
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Bank Székház a növényzet mögé rejtőzik a helyenként felbukkanó zöldes homlokzati
elemek segítségével.
http://epiteszforum.hu/node/16753
Budapest jó eséllyel irányíthatja a létrejövő Duna Régiót
2010. szeptember 1.
Az újonnan csatlakozott EU-tagállamok kiemelt szerepét hangsúlyozták a németországi
Ulm városában tartott nemzetközi Duna-konferencián, amelyen az Európai Bizottság
képviseletében Nathalie Verschelde tájékoztatta a résztvevőket az Európai Duna
Stratégia jelenlegi helyzetéről. Az alábbiakban a Studio Metropolitana beszámolóját
közöljük az eseményről.
http://hg.hu/blog/10239-budapest-jo-esellyel-iranyithatja-a-letrejovo-duna-regiot
Budaörsi Városi Uszoda és Sportcsarnok
2010. szeptember 3.
Péntek délután került sor a létesítmény ünnepélyes megnyitójára. Ez alkalomból
mutatjuk be Keller Ferenc, Fialovszky Tamás, Sajtos Gábor vezető tervezők épületét.
http://epiteszforum.hu/node/16771
Az ifjúság birodalma - Ifjúsági Közösségi Ház, Székesfehérvár
2010. szeptember 3.
A győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, Papp Eszter diplomamunkájában a
fiataloknak kívánt kulturális, találkozási és szórakozási lehetőséget biztosítani
Székesfehérváron. Ehhez megfelelő helyszínt is talált az egykor szebb napokat látott régi
vidámpark területén.
http://epiteszforum.hu/node/16773
Zöldhomlokzatok konferencia
2010. szeptember 6.
A szakma egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a növényzettel borított homlokzatok felé. E
témában itthon szerénynek is alig mondható kutatás-fejlesztés történik, így elsősorban a
külföldi eredményekre lehet támaszkodni. A konferencia ezek továbbadását, a
természetes környezet épületen történő megteremtését, azaz a „környezettudatos
építés” szemléletét kívánja erősíteni. A kreditpontos konferencia az Építész Továbbképző
szervezésében 2010. szeptember 29-én kerül megrendezésre a FUGA-ban.
http://epiteszforum.hu/node/16783
Változás előtt az európai városok
2010. szeptember 7.
Volt idő, amikor a népességfogyás távoli problémának tűnt, ma pedig már azon
aggódunk, hogy fogja eltartani az egyre kevesebb aktív dolgozó az egyre több
nyugdíjast. A demográfiai változások – a ki- és bevándorlás, az elöregedés – alapjaiban
formálhatják át az európai településeket. Milyen lesz a jövő városa?
http://hg.hu/blog/10289-valtozas-elott-az-europai-varosok
A jövő indiai városai
2010. szeptember 7.
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Lezárult a Hewlett Packard és az AEC WorldXP által kiírt tervpályázat, amelynek
keretében hallgatóknak és már a piacon dolgozó tervezőknek volt lehetősége bemutatni
India jövőbeli városi arcát.
http://hg.hu/blog/10277-a-jovo-indiai-varosai
Szeptemberi évfordulók
2010. szeptember 7.
Az építészethez köthető szeptemberi évfordulók Baku Eszter összeállításában. 100 éve,
szeptember 1-jén született Olgyay Aladár, aki testvérével, Viktorral együtt az 1940-es
évek magyar építészetének meghatározó egyéniségévé vált. 80 éve, szeptember 16-án
halt meg Korb Flóris, aki társával, Giergl Kálmánnal együtt sok középületet tervezett, így
a budapesti Zeneakadémiát is.
http://epiteszforum.hu/node/16803
Magyar építészet a külföldi sajtóban
2010. szeptember 8.
Örvendetes tény, hogy a nemzetközi sajtó különféle kiadványaiban szép számmal
jelentek meg magyar vonatkozású hírek az elmúlt két hét során. Martinkó József
szemlézte az internetes és nyomtatott sajtóban megjelent magyar vonatkozású híreket.
http://epiteszforum.hu/node/16812
Az adórendszert és a szolgáltatóipart is kihívások elé állítja a társadalom
elöregedése
2010. szeptember 13.
Az elöregedő társadalmak problémái előbb-utóbb a szolgáltatások színvonalában is
érezhetőek lesznek - hangzott el egy az urbanisztika és a demográfiai változások
kapcsolatával foglalkozó konferencián. Thorsten Wiechmann, a drezdai műszaki egyetem
földrajzi intézetének vezetője angol nyelvű előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a
zsugorodó városok problémája nemcsak Európát érinti, ezzel küzd Japán és az Egyesült
Államok is.
http://inforadio.hu/hirek/tudomany/hir-379051
Civil módra - EKF fal feketén-fehéren
2010. szeptember 15.
Patartics Zorán egy új honlapot hozott létre. A lap célja mindenekelőtt a Pécs 2010
Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódva megteremteni azt a nyilvános
felületet, amely mindenki számára lehetőséget biztosít arra, hogy véleményét
kinyilváníthassa, mondandóját elmondhassa, közzé tehesse, és ezzel maga is részese,
alakítója lehessen Pécs e nagy kulturális vállalkozásának.
http://epiteszforum.hu/node/16859
Ballada a kreativitásról
2010. szeptember 15.
Pakson robbant az atom, legalábbis a Főépítészek XV. Országos Konferenciáján kibukott
az a hatalmas mennyiségű panasz a gyakorló szakemberekből, amelyen magukban és
kiscsoportosan már morgolódtak eleget. Ki kemény profizmussal, ki szarkazmussal, ki
pamflettel dolgozta fel magában az utóbbi évek „gyorsítási” jelenségét, az építésügy és
az építészet között egyre jobban feszülő ellentétet, a szakma tendenciózus
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ellehetetlenítését. Minisorozatunkban azok gondolatait közöljük, akik – nevüket is
vállalva – írásban is megfogalmazták ezzel kapcsolatos kritikájukat. Első cikkünkben
Bodonyi Csaba írását közöljük.
http://epiteszforum.hu/node/16852
Budapest arculata: konferencia a New York-palotában
2010. szeptember 15.
Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje nyitotta meg az Új Társadalom
Szalon rendezvényét, amelyet Budapest Imázs Konferencia címmel rendeztek meg
szeptember 15-én délelőtt a New York-palotában. A konferencia célja a budapesti
jövőkép felvázolásához szükséges területek és példák meghatározása volt.
http://hg.hu/blog/10362-budapest-arculata-konferencia-a-new-york-palotaban
Gördeszka pálya épül az Erzsébet téren
2010. szeptember 16.
Gőzerővel folyik a munka az Erzsébet téri közparkban. Szeptember 17-én műszaki
átadás. Új gördeszka pálya épül a parknak abban a sávjában, amely eddig egy murvával
felszórt „átmeneti zónát” jelentett a volt Erzsébet téri buszvégállomás, a hányattatott
sorsú Dizájn Terminál felé. Bardóczi Sándor utánajárt, mi van a fejlesztés hátterében.
http://epiteszforum.hu/node/16874
Új emlékművek lehetnek Pécsett
2010. szeptember 17.
Pécs két kiemelkedő alkotójának állíthatna emléket az Építészet és Kontextus
programsorozat keretében lebonyolított tervpályázatok eredményeként a város.
Eredményt hírdettek a Breuer Marcell és Victor Vasarely pályázatokban.
http://epiteszforum.hu/node/16885
A Sanghajban megtartott kínai-magyar építészeti konferencia
2010. szeptember 17.
2010. szeptember 2-án „Építészeti hidak 2010 – kínai-magyar építészeti konferenciát”
tartottak a Park Hotelben Sanghajban.
http://epiteszforum.hu/node/16889
A kulturális város után
2010. szeptember 20.
A Kulturális Város Után című konferencia Pécsett szeptember 24-25-én olyan kérdéseket
jár körül, amik a kreatív iparágak, a városi tér, a technológia és a kultúra egymást átfedő
területein dolgozó építészek, tervezők és döntéshozók számára alapvető fontosságúak.
http://epiteszforum.hu/node/16896
Hol a köztér?
2010. szeptember 20.
A főépítész konferenciával foglalkozó minisorozat margójára kívánkozik egy vélemény,
amely a magyarországi közterek állapotáról, mondhatnánk: közállapotáról kíván néhány
gondolatot elmondani. Hyde Park híján a „virtuális köztérbe”, azzal az igénnyel, hogy az
ne csak a pusztába kiáltva legyen hallható. Bardóczi Sándor írása.
http://epiteszforum.hu/node/16902
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Sport- és Szabadidőközpont Prágában
2010. szeptember 20.
A Záběhlice Sport- és Szabadidőközpont Prága 10. kerületében található, a város
délkeleti részén. A terület, amelyen felépült, egy már meglévő, terjedelmes
sportlétesítmény része, az épület alatti telek korábban a helyi labdarúgók edzőpályája
volt. Bemutatjuk a KAAMA Építészstúdió munkáját.
http://epiteszforum.hu/node/16857
Citromdíjas műemlékből exkluzív városközpont
2010. szeptember 20.
A Leier cégcsoport 20 millió eurós beruházásának köszönhetően a sokáig nagyon rossz
állapotban levő győri Frigyes-laktanya teljesen megújult, az épületegyüttesben ma
exkluzív üzleti- és lakónegyed működik Leier City Center néven. A szeptember 17-én
átadott létesítményhez egy gyönyörű park és egy modern mélygarázs is tartozik.
http://hg.hu/blog/10394-citromdijas-muemlekbol-exkluziv-varoskozpont
Fegyverneky Sándor már nem országos főépítész
2010. szeptember 21.
A Belügyminisztérium sajtóosztályától kapott információk szerint megszűnt az országos
főépítész megbízatása - írta tegnap a Heti Válasz. Az országos főépítész feladatait
ideiglenesen Soltész Ilona főosztályvezető látja majd el. A belügyminiszter már pár
nappal ezelőtt meghirdette az Országos Főépítész állására a pályázatot.
http://epiteszforum.hu/node/16909
Iskolabővítés a határon
2010. szeptember 21.
Balassagyarmat építészete a nyolcvanas években gazdagodott Reimholz Péter
művelődési központ és gimnázium épületegyüttesével. Most a város újabb lépéseket tett
a kulturális élet és az oktatás körülményeinek javítása érdekében: ünnepélyes keretek
között átadták az Eleőd Ákos által tervezett iskolabővítést.
http://epiteszforum.hu/node/16915
Tokió, a falusi metropolisz
2010. szeptember 23.
Tokió egy érdekes, különleges metropolisz, bár szépnek talán nem mondható. Annak
ellenére, hogy különböző természeti és történeti katasztrófák után többször is lehetőség
lett volna a tudatos városrendezésre, a település mégis mindig organikusan, saját
törvényei szerint épült újjá. Tokió történetét, kialakulását Várhelyi Judit foglalja össze
dióhéjban.
http://epiteszforum.hu/node/16945
"A kulturális város után" - nemzetközi konferencia Pécsett: merre tovább?
2010. szeptember 23.
Azóta, hogy Pécs elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet és ezáltal bekerült az EU
kulturális alapú városfejlesztési programjába, nem csupán a városban történtek alapvető
változások. Az elmúlt két év globális válságsorozatai és a nyomukban ma is tartó
recessziók számos ponton forgatták fel a posztindusztriális városfejlődés meghatározó
elképzeléseit, amik az ingatlanpiacra alapuló gazdasági növekedést a kulturális
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iparágakon keresztül javasolták visszaforgatni a városfejlesztésbe. Az ilyen kultúra alapú
városrehabilitáció nem csak gazdasági hátterének elvesztése, de a javarészt figyelmen
kívül hagyott földrajzi és léptékbeli különbségek okán is újragondolásra szorul.
http://www.epulettar.hu/cikk/4692.aspx
III. Pécsi Urbanisztikai Felsőoktatási Fórum
2010. szeptember 26.
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának Urbanisztika Tanszéke
zártkörű, meghívásos Fórumot szervezett 2010 szeptember 23-án, Pécsett. A Fórum az
urbanisztikai felsőoktatással kapcsolatos aktuális kérdéseket tárgyalta meg a
Magyarországon építészeti és tájrendezési alapokon városrendezést oktató képzési
helyek és az oktatást, valamint szakmagyakorlást irányító minisztériumok, valamint a
Magyar Építészkamara meghívásával.
http://www.fiatalurbanista.hu/egyeb/iii-pecsi-urbanisztikai-felsooktatasi-forumsajtonyilatkozat
Megszépültek a Nyugati felüljáró lábai
2010. szeptember 27.
Fiatal képzőművészek szépítették meg a hétvégén a Nyugati téri felüljáró lábait
Budapesten. Az 1000% csoport pályafutásának legnagyobb falfestményét készítette el a
hídpillérekre a negyedik PLACCC Fesztiválon. A színes alkotásokat hétfőtől várhatóan
három éven át lehet látni a főváros egyik legforgalmasabb csomópontjában.
http://hg.hu/blog/10446-megszepultek-a-nyugati-feluljaro-labai
A Nap energiáját hasznosítja a jövő parkolója
2010. szeptember 27.
A képen látható szerkezet nemcsak egy formatervezési remekmű, hanem egy csodálatos
mérnöki újítás is, hiszen a praktikus forma egy környezettudatos technológiát rejt.
http://hg.hu/blog/10442-a-nap-energiajat-hasznositja-a-jovo-parkoloja
Nagyrombusszal lefedve - új gömbmozi és átriumos plaza Bukarestben
2010. szeptember 28.
A megalomán plázaépítészet, ami nálunk vagy tőlünk nyugatabbra már lassan cikinek,
megvetendőnek számít, és helyette különböző módszerekkel próbálják újraéleszteni a
kiskereskedelmet, Romániában még most éli fénykorát. Jó példa erre a bukaresti
Cotroceni Park létesítménye, amit Nemes András mutat be.
http://epiteszforum.hu/node/16943
Összekötötték Veszprém látványosságait
2010. szeptember 28.
Megtartották Veszprémben a Kolostorok, kertek a vár tövében elnevezésű, 1,1 milliárd
forint költségű városfejlesztési projekt műszaki átadását szeptember végén.
http://www.mno.hu/portal/739131
A Corvin Sétány lett Európa legjobb városfejlesztési projektje!
2010. szeptember 28. kedd
Szöveg mérete Szövegméret növelése Szövegméret csökkentése
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Európa legjobb vegyes-funkciós ingatlanprojektje címét nyerte el a Corvin Sétány a
Nemzetközi Ingatlan Díj (International Property Awards) Bloomberg televízióval közösen
szervezett európai szakmai megmérettetésén.
http://www.ingatlanhirek.hu/hir/A-Corvin-Setany-lett-Europa-legjobb-varosfejlesztesiprojektje/14538/
Lezárult, de folytatásra ösztönöz A Kulturális Város Után
2010. szeptember 30.
„A Kulturális Város Után” című kétnapos nemzetközi konferencia 2010. szeptember 25-én
befejeződött. A két nap alatt a kulturális alapú városfejlesztés, a kreatív városok, a
perifériák és a hozzájuk kapcsolódó lehetséges innovációk legfőbb és legaktuálisabb
kérdéseit járták körül nemzetközi hírű kutatók, szakemberek.
http://epiteszforum.hu/node/17003
Jó lakásban egészségesebb az élet
2010. október 4.
A Habitat for Humanity október 4-én, a 2010-es Habitat Világnapon mutatja be lakhatási
kérdésekről szóló jelentését Washingtonban. A tanulmány számos világszerte gyűjtött
példával bizonyítja, hogy van összefüggés az otthonok állapota és a családok egészsége
között, továbbá átfogó stratégiát vázol fel a két kérdés együttes kezelésére.
http://hg.hu/blog/10508-az-emberek-egeszsegi-allapota-csak-akkor-javithatohosszutavon-ha-egeszseges-lakasokban-elnek
Magyar Formatervezési Díj 2010-díjazottak
2010. október 4.
Üvegvédő biléta, porszívócsalád, cserélhető peremű kerékpáragy, tűzvédelmi védőmaszk
is szerepel a Magyar Formatervezési Díj kitüntettjei között.
http://epiteszforum.hu/node/17021
Élőlánc a budapesti belvárosért
2010. október 5.
Védjük meg a budapesti építészeti örökséget! Tiltakozzunk együtt Budapest történeti
belvárosának szétzúzása ellen! Talán sokan még nem tudják, hogy a belváros szívében is
„Sukoró léptékű” gigaprojekt előkészítése folyik, ami hamarosan átrajzolhatja Budapest
világörökségi védelem alatt álló belvárosát.
http://epiteszforum.hu/node/17036
Második évébe lép a Budapest Design Meetup!
2010. október 5.
A Design Week Special Meetupon a tavalyi év öt legfigyelemreméltóbb magyar tervezője
mutatja meg nekünk azokat a projekteket, amelyekre még 2020-ban is emlékezni
fogunk. Az előadók listája most valamivel hosszabb és a témák is különösen
változatosak. Az este rövid ízelítővel indul, ahol DEMO Gyerektábor fellépői bizonyítják
be, hogy a kreatív tervezéshez sohasem lehetünk túl fiatalok, ráadásként pedig a
Finnagora által meghívott finn tervezők angol nyelvű előadásai zárják az estét 2010.
október 6. szerdán.
http://epiteszforum.hu/node/17034
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Felhívás a városvédő műsor megmentéséért!
2010. október 6.
Aláírásgyűjtés a városvédő műsor megmentésért - Ráday Mihály „Unokáink sem fogják
látni” című műsoráért.
http://epiteszforum.hu/node/17047
Mobilitás a tértervezésben - Yona Friedman – Budapesten kezdődött
2010. október 7.
„A főszerep nem az építészeté, hanem az épületet használó emberé” – vallja Yona
Friedman. A Trafó Galéria szeptember 16-ától megtekinthető kiállítása az építész /
művész / urbanista / teoretikus ezen alapelvére épülő városmodelljét, illetve annak
lehetséges alkotóelemeit mutatja be.
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=2972
Zöld, minden értelemben
2010. október 8.
Courbevoie-ban is hódit a zöld építkezés- Ezúttal nem csak nevében, de színeiben is
találkozunk a zöld mindenféle árnyalatával. A Koz Architecture egy két tömbből, 28
lakásból álló társasházkomplexumot épített fel a francia városban. Az építészek nem csak
új irányvonalat mutatnak a szuburbánus építkezésben, de az épületnek lakófunkciója
mellett szociális szerepet is szántak.
http://hg.hu/blog/10544-zold-minden-ertelemben
Biztonsági játszma
2010. október 11.
A csepeli Királymajori lakótelep aprónépe minden bizonnyal lelkes használója az S-tér
Kft. által tervezett játszótérnek. A kialakítás biztonságos, megfelel a szabványoknak, EUkonform, sőt, még arra is ügyel, hogy négy eltérő korcsoport is találjon saját
szórakozást. Az összképből mégis hiányzik kicsit egy lényeges elem, pont a gyermeki
játékosság és fantázia.
http://epiteszforum.hu/node/17079
A 15 000 kilométeres város
2010. október 11.
Az OFL Architecture nemrég első díjat kapott egy nemzetközi versenyen, amelynek
célkitűzése az egykori híres kereskedelmi útvonal, a Selyemút felélesztése, illetve
újragondolása volt. A Selyemút kötötte össze Ázsiát Európával és Észak-Afrikával, ezen
az útvonalon közlekedtek több ezer évig a kereskedők, illetve ez biztosított kulturális- és
technikai összeköttetést a kontinensek között.
http://hg.hu/blog/10568-a-15-000-kilometeres-varos
Országos botrány Stuttgart új főpályaudvara
2010. október 11.
Vízágyú, borsspray, száz sérült és egy fél szemére megvakult nyugdíjas tüntető: ez a
mérlege a legutóbbi tüntetéseknek Stuttgart legfontosabb beruházása, a 4,5 milliárd
eurós összköltségvetésű új főpályaudvar ellen. Bár a tartományi kormány a minap a
tiltakozók és a beruházó felek közötti közvetítőnek tapasztalt és közkedvelt politikust
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nevezett ki a CDU egykori vezetője, a 80 éves Heiner Geissler személyében, ez kevesek
szerint vezethet el a megoldáshoz.
http://hg.hu/blog/10564-orszagos-botrany-stuttgart-uj-fopalyaudvara
Édenkert a város közepén
2010. október 12.
A spanyol Benet és Saida Dalmau, Anna Julibert és Carmen Vilar tervezőnégyes spirál
alakú kertjének terve nemrég második helyezést ért el az IIDA Awards 2010-es
Designboom pályázatán. A buja zöld építmény nemcsak a város levegőjét tisztítja,
hanem tökéletes helyszín a kikapcsolódni vágyóknak.
http://hg.hu/blog/10585-edenkert-a-varos-kozepen
Parkolóhely-recycling: autó alakú kerékpártároló
2010. október 12.
A hazai viszonyokat ismerve valószínűleg felhördülést keltene Ilian Milinov elképzelése,
amelynek értelmében az autó körvonalait imitáló kerékpártárolókat a parkoló autók közé,
egy gépkocsinak szánt helyre illesztenék be.
http://hg.hu/blog/10584-parkolohely-recycling-auto-alaku-kerekpartarolo
Jobb város, jobb élet – magyar pavilon a sanghaji expón egy építész szemével
2010. október 13.
Mióta megnyílt a 2010-es Sanghaj Expo, számtalan, egymásnak tökéletesen ellentmondó
hír érkezett a magyar pavilonról, hol magasztalva, hol élesen bírálva azt. Most egy
szakmai, ugyanakkor személyes beszámolót közlünk, melyben Zsuffa Zsolt írja le
tapasztalatait a kiállítással és Lévai Tamás épületével kapcsolatosan.
http://epiteszforum.hu/node/17109
Mire jó egy magtár a nagyváros közepén?
2010. október 13.
Lényegében semmire. Philadelphia utolsó megmaradt, 1925-ben épült magtára azonban
továbbra is magtár marad – a beruházó ugyanis sutba kényszerült dobni az átalakítására
készített, mutatós terveket a helyi civilek és a műemlékvédelem nyomására.
http://hg.hu/blog/10592-mire-jo-egy-magtar-a-nagyvaros-kozepen
Új szemléletet az urbanisztikában!
2010. október 14.
„Megdőlt egy utópia, az urbanisztika területén is elvesztette hitelét az a nézet, hogy a
piac mindenható, és mindent megold. Ugyanakkor a közösségi források sem állnak
korlátlanul rendelkezésre bármilyen önkormányzati elképzelés megvalósításához" - véli
Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, aki meghívottja volt az Európa
Kulturális Fővárosa Program keretében megrendezett Urbanisztikai Felsőoktatási
Fórumnak a Pécsi Tudományegyetemen.
http://zipp.hu/belfold/2010/10/14/uj_szemleletet_az_urbanisztikaban
FME - Veszélyben Budapest köntöse!
2010. október 15.
A magyar főváros olyan változatos építészeti megoldásokkal rendelkezik, amikhez
foghatót talán nem is találunk máshol a világon. A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete
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(FME) a Budapest építészeti értékeit jelentősen veszélyeztető problémákra szeretné a
figyelmet felhívni.
http://epiteszforum.hu/node/17128
Vörösiszap + Dudarit = van remény a felmérhetetlen bajban?
2010. október 15.
Katasztrófa történt: 2010. október 4-én vörös iszappal keveredett lúgos víz borította be
Kolontárt, Devecsert, kipusztította a Torna és a Marcal folyó teljes élővilágát, kilenc
ember meghalt, százhúszan megsebesültek. Hatalmas felelősség hárult az emberekre,
hogy megtisztítsák az iszappal beborított területet. Azonban sokszor a módszerek nem a
legjobbak, az alkalmazott anyagok pedig veszélyesek, de úgy tűnik, van megoldás.
http://epiteszforum.hu/node/17127
Angyalföldi anzix
2010. október 19.
Lakóház a Frangepán utca sarkán - Roth János, Vizer Balázs, Nagy Márton
Budapest legtöbb, markáns átalakuláson átment területe közül a Frangepán utca és
környéke azok közé a városrészek közé tartozik, amelyek - ha nem is maradéktalanul, de
- szelíden és kitartóan a mai napig is őrzik eredeti hangulatukat. A Roth János, Nagy
Márton és Vizer Balázs által tervezett lakóépület az erre a területre jellemző
angyalföldiség jegyében, mai igényekre szabva, jövőbe mutató megoldásokkal épült meg
a Frangepán és Jász utca sarkán.
http://epiteszforum.hu/node/17160
Együttműködésre hívtak a nemzetközi Duna-konferencián
2010. október 19.
A Studio Metropoliatana Városfejlesztő Műhely negyedik alkalommal rendezte meg az
Éves DunaLog konferenciát. A nemzetközi és hazai szakemberek részvételével zajló
konferencia és az azt követő Duna Műhely struktúra-tervező workshop legfőbb
konklúziója, hogy a sikerek eléréséhez szoros és stratégiai alapokon nyugvó
együttműködésre van szükség.
http://ingatlanhirek.hu/hir/Egyuttmukodesre-hivtak-a-nemzetkozi-Dunakonferencian/15079/
Köztéri funkciók egyetlen objektumban: a Corvin kapu
2010. október 20.
2010 ősze és 2011 tavasza között valósul meg a 3K – Köztéri Kulturális Kereszteződés
elnevezésű köztérfelújítási program, amelynek keretén belül a Ferenc körút-Üllői út
kereszteződés, illetve az Üllői út egy szakasza újul meg. A program első elemeként egy
Corvin kapu névre keresztelt, speciális közvilágítási lámpatest készül.
http://hg.hu/blog/10647-kozteri-funkciok-egyetlen-objektumban-a-corvin-kapu
Erdő nő a koreai kultúrházban
2010. október 20.
A szöuli székhelyű Unsangdong Architects nem aprózta el a zöld építészet jegyében
készült kulturális központ terveit: a házba nemes egyszerűséggel egy teljes erdőt
integráltak, ennek jegyében pedig az épületet Culture Forestnek keresztelték el. A házba
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telepített erdőt kanyargó rámparendszeren járhatjuk be, a zöld rengeteg és az épület
fenntartásához szükséges energiát a napból nyeri a ház.
http://hg.hu/blog/10644-erdo-no-a-koreai-kulturhazban
Földi paradicsom lesz a Renault szigetéből
2010. október 21.
Jean Nouvel, a kortárs francia építészet legcsillogóbb neve dolgozik a párizsi Seguinsziget egykori Renault-gyárának rehabilitációján és átalakításán. A napokban bemutatott
látványtervek alapján 2023-ra valóságos földi paradicsom születik majd a Szajna nyugatpárizsi szigetén.
http://hg.hu/blog/10658-foldi-paradicsom-lesz-a-renault-szigetebolA fehér nyárfa háza – Belvárosi menedék
2010. október 22.
Budapest belvárosa egyre inkább a turistákat és a shoppingoló fogyasztói réteget tartja
célközönségnek. A még „véletlenül” itt ragadt lakók az elidegenedett környezetben nem
találják helyüket – Pelle Zita Hauszmann-díjjal jutalmazott diplomamunkája számukra
kíván urbánus menedéket nyújtani.
http://epiteszforum.hu/node/17181
Városi mobilmenedék hajléktalanoknak
2010. október 25.
Csak Budapesten több ezer ember él hajléktalanként, de a probléma sajnos nem egyedi,
a világ összes pontján ismert. Az otthontalanokat segélyszervezetek, karitatív
egyesületek és önkéntesek is segítik, de a formatervezők sem feledkeznek meg róluk.
Nem először fordul elő, hogy egy designer tudását és kreativitását egy ehhez hasonló
probléma orvoslására fordítja.
http://hg.hu/blog/10690-varosi-mobilmenedek-hajlektalanoknak
Zöld lakópark épül egy maastrichti gyárépületből
2010. október 25.
Ökolakóparkká alakítanak egy használaton kívüli gyárépületet Maastrichtban,
Hollandiában; a terveket a Whim Architect (Ramon Knoester, Judith Egberink és Gerben
Vos) jegyzi.
http://hg.hu/blog/10687-zold-lakopark-epul-egy-maastrichti-gyarepuletbol
Látványos városfejlesztések az Alföld szívében
2010. október 27.
Kecskemét neve lassan összeforr a Mercedes gyárral. Pedig a hírős város
sikertörténetéhez még jó néhány több 10 milliárdos nagyságrendű fejlesztés is
hozzájárul. Új fürdőkomplexum épül a szabadtéri strand és csúszdapark mellett, amely
sportuszodát és karibi élményfürdőt is magában foglal.
http://hiroshir.hu/sw.!news/id.5958/title_L%C3%A1tv%C3%A1nyos+v%C3%A1rosfejles
zt%C3%A9sek+az+Alf%C3%B6ld+sz%C3%ADv%C3%A9ben
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Csoda Hódmezővásárhelyen - egy köztér megújulásának nem mindennapi
története
2010. október 28.
Járdafelújításnak indult – kisebb csoda lett belőle. Egy ilyen szervesen fejlődő, ráadásul
igen rövid idő alatt lezajló, villanásszerű folyamat igen ritka a köztértervezésben. Egy
város saját finanszírozásban, egyre jobban rálicitálva saját magára, most egy
kisebbfajta, európai léptékben is mérhető csodát művelt - Andor Anikó tájépítész és
csapata, Bojti András üvegszobrász, lelkiismeretes kivitelezők, önkéntes városlakók és a
támogató városvezetés összefogásában. A hódmezővásárhelyi Zrínyi utca gyors
színeváltozásának története Bardóczi Sándortól.
http://epiteszforum.hu/node/17227
Építészek kalauzolnak a pécsi EKF létesítményeiben
2010. október 28.
Végéhez közeledik a 2010-es év, és ezzel a Pécs Európa Kulturális Fővárosa
rendezvényhez kapcsolódó programok is hamarosan elapadnak. November elején
azonban még ennek keretében lehetőség nyílik a rendezvénysorozathoz kapcsolódó
épületek bejárására, amelyeket tervezőik bemutatása kíséretében látogathatunk meg.
http://hg.hu/blog/10727-epiteszek-kalauzolnak-a-pecsi-ekf-letesitmenyeiben

Blogmustra – válogatás az urbanisztikai blogok írásaiból
Az LMP tervei Budapesten - interjú a párt szakértőivel a városgazdálkodásról és
városüzemeltetésről
2010.09.22.
Néhány hete arra kértem az Urbanista olvasóit , hogy írják meg, mire kíváncsiak a
főpolgármester-jelölteket indító pártok programjából – én pedig felteszem a kérdéseket
nekik. Nem politikáról, nem ideológiáról és nem kritikákról szólnak az interjúk, hanem
szigorúan...
http://urbanista.blog.hu/2010/09/22/az_lmp_tervei_budapesten_interju_semmi_politika
_semmi_ideologia_semmi_kritika_csak_az_hogy_mit_tenne
A Jobbik tervei Budapesten - interjú Staudt Gábor főpolgármester-jelölttel
közlekedés- és városfejlesztésről
http://urbanista.blog.hu/2010/09/30/a_jobbik_tervei_budapesten_interju_staudt_gabor_
fopolgarmester_jelolttel_kozlekedesfejlesztesrol_es_

Infopark és a lágymányosi campus: totális építészeti és városszervezési csőd?
2010.10.17.
Állandó vita tárgya, hogy miként nyúljunk hozzá a sűrűn beépített belső kerületekhez,
miközben egy tökéletes fekvésű, szinte szűz területet bénáztunk el az elmúlt húsz évben.
Levélírónk pontokba szedve írta le a problémáit, amihez én csak annyit tennék hozzá,
hogy...
http://urbanista.blog.hu/2010/10/17/infopark_es_a_lagymanyosi_campus_totalis_epites
zeti_es_varosszervezesi_csod
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Szakmai sikerek – Díjak, elismerések
Piranesi díj 2010 - egy elegáns felújítás és egy kapszulahotel nyert
A Pirani Építészeti Napok a magyar építészek számára is fontos esemény: nem csak
azért, mert Piran közel van, hanem azért, mert 1983 óta minden évben pár napig itt
olyan progresszív építészetről van szó, amely a taposómalomban őrlődő hétköznapi
praxis ellenpontjaként igazi inspiráció-forrás. A 22. Piranesi Díjat idén egy érzékeny és
példaértékű építészeti beavatkozás, egy régi-új maribori kúria, Maruša Zorec, Matjaž
Bolčina munkája kapta, kiemelt dicséretben pedig Split egy ízig-vérig 21. századi
szállója, Lea Pelivan és Toma Plejić munkája részesült.
http://www.epiteszforum.hu/node/17435
Ezüstérmes a sanghaji Magyar Pavilon
A cepezed építészei, Jan Pesman és Ronald Schleurholts által tervezett Jinso-pavilon
nyerte a 2010-es Holland Nemzeti Acél-díjat. Az épület kialakításában az a különleges,
hogy hasonló tetőszerkezetet eddig csak sokkal nagyobb léptékben, például stadionok
esetén alkalmaztak.
http://www.epiteszforum.hu/node/17271
Díjak az Építészet Világnapján
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, az építészet világnapja alkalmából Lechner Lajos-,
Palóczi Antal-, illetve Pro Architectura-díjakat adományozott. A FUGA Budapesti Építészeti
Központban megrendezett ünnepségen a minisztert dr. Szaló Péter, a Területfejlesztési
és Építésügyi Szakállamtitkára képviselte.
http://epiteszforum.hu/node/17033
Nemzetközi díj az artur.org.hu magyar építészeti túraoldalnak
2010. október 11.
Nemzetközi elismerésben részesült a Kortárs Építészeti Központ 2009 tavaszán indított
építészeti túraoldala, az artur.org.hu. A nemrég Budapest mellett pécsi verzióval bővített
honlap több mint 600 induló közül nyerte el a World Summit Youth Awardot, amelyet a
KÉK nevében Kovács Dániel, az artur kurátora vehetett át New York-ban, az ENSZ 2010.
szeptember 18-22. között zajló közgyűlése alkalmával. Ezzel szinte egy időben az
artur.org.hu az EUROPRIX Multimedia Awards Quality Seal elismerését is elnyerte.
http://hg.hu/blog/10575-nemzetkozi-dij-az-arturorghu-magyar-epiteszeti-turaoldalnak„Hauszmann díj 2010”
2010. október 14.
Október 8-án ünnepélyes keretek között adta át dr. Becker Gábor dékán a BME
Építészmérnöki Kar 2010-es Hauszmann-díjait. A díjazott hallgatók névsorát az
alábbiakban közöljük.
http://epiteszforum.hu/node/17116
Tel Aviv kikötője kapta az európai tájépítészeti díjat
2010. október 15.
Története során először izraeli projekt: a tel-avivi kikötő átalakítása nyerte el az október
elején Barcelonában megrendezett Európai Tájépítészeti Biennále legjobb designnak járó
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díját, a Rosa Barba Európai Tájépítészeti Díjat. A Mayslits Kassif Architecture (azaz Ganit
Mayslits Kassif és Udi Kassif) terve 424 induló közül érdemelte ki az első helyezést.
http://hg.hu/blog/10609-tel-aviv-kikotoje-kapta-az-europai-tajepiteszeti-dijat
A magyar urbanisztika diadala
2010. október 22.
Különdíjat nyert az Európai Település- és Területi Tervezési díj pályázaton a nagykanizsai
város rehabilitáció terve. A díj a magyar urbanisztika történetében az eddigi legnagyobb
siker – jelentette be nagykanizsai sajtótájékoztatóján a város polgármestere pénteken.
Cseresnyés Péter elmondta: A Pro Urbe Kft. által készített komplex városfejlesztési
koncepció a megvalósulás előtt álló, de már engedélyezett tervekkel rendelkező
projektek kategóriájában érdemelte ki a brüsszeli zsűri különdíját.
http://www.trademagazin.hu/horeca/a-magyar-urbanisztika-diadala.html
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