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beMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és Projektvásár
A városmegújítási projektek jelentős része elkészült, vagy befejezés előtt áll, és további,
korábban beadott pályázatok projektjeinek indulása is várható, a HUNGEXPO a Magyar
Urbanisztikai Tudásközponttal együtt lehetőséget kíván teremteni a magyar - és más
Közép-Kelet-európai - önkormányzatok számára arra, hogy szervezetten, hatékonyan
bemutathassák saját városfejlesztési projektjeiket, az ezekkel kapcsolatos befektetési
lehetőségeket a hazai és külföldi magángazdaság szereplőinek. Időpont: 2011. április 510.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=173783#MIDDLE
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
2011. július 31-étől öt napon át várja Szombathely a városfejlesztés iránt érdeklődőket a
2011. évi Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemre. Idén a barnamezős beruházások,
funkcióvesztett területek újrahasznosítása lesz a szakmai műhelysorozat központi
témája. Az idei rendezvény több újdonsággal is jelentkezik. A Savaria Tervgyár
célcsoportja az urbanisztikai felsőoktatás hallgatóiból áll. Az ötnapos program – más
programelemekkel közös – első két napján a témát elméleti oldalról megvilágító
nyitóelőadás, majd az elérhető legjobb gyakorlatot bemutató pódiumbeszélgetések a
teljes SUNE alapjául szolgálnak. Az ezt követő három napon a résztvevő hallgatók
multidiszciplinális csoportokban a témához kapcsolódó, Szombathely, és/vagy a térség
önként jelentkező települései által ajánlott helyszínekre konkrét településtervezési
munkát végeznek, „akcióterületi terv”, vagy „megvalósíthatósági tanulmányterv”
műfajjal (a témaválasztástól, helyszíntől függően). Az elkészült munkákat zsűri bírálja el,
a Tervgyárhoz kapcsolódik az UrbiVersitas GyakorlóTábor műveit bemutató kiállítás.
A MesterTábor a szakma „haladó” gyakorlói, mesterei – főépítészek, hatásági szakértők,
projektmenedzserek, tervezők, oktatók, stb. számára kínálnak kötetlen formájú
továbbképzési lehetőséget.
A ProjektMustra és PrezentációPályázat célja egyrészt a megvalósult városfejlesztési
projektek gazdasági szereplői számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, tudásuk,
eredményeik megismertetése, másrészt az urbanisztikai kommunikációs kultúra
fejlesztése érdekében az ilyen projekteket bemutató prezentációk versenyeztetése,
kommunikációs szakértői zsűri közreműködésével, közönségszavazással, különdíjakkal.
A ProjektMustra kiállításának megnyitása az első nap estéjén, ünnepélyes keretek között
történik, a kiállítás a többi résztvevő számára folyamatosan látható.
Az UrbiVersitas Multidiszciplináris GyakorlóTábor célja egyrészt a különféle urbanisztikai
felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók közös szakmai gyakorlatszerzésének,
másrészt a települési önkormányzatok és az egyetemisták gyakorlati
kapcsolatteremtésének elősegítése, a többoldalú előnyök érdekében, kézzelfogható
eredménnyel.
A további részletek és a program megtalálható lesz a Magyar URbanisztikai Társaság
honlapján (www.mut.hu)
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3D8_t5FT_S9m0&h=7ab39
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EUROPAN 11 Tervpályázat - Szegedi Erőmű terület hasznosítása
A tervezési helyszín a korábbi elektromos energia termelés elszigetelt területe adja és
pillanatnyilag használaton kívül van. A területnek egy tulajdonosa van, aki a pályázat
segítségével szeretné egy igényes beruházás lehetőségét megteremteni. A terület a
hagyományos városszerkezet, a huszadik század elején kialakult ipartelepek és a
huszadik század végi lakótelepek átmeneti zónájában található. A vizsgálati terület
magában foglalja a korábbi Ruhagyár délnyugatra lévő területét, ahol védett ipari
épületeket kis vállalkozások hasznosítanának, egy nagy lakótelepet az 1970-es évekből,
ahol két nagy kereskedelmi központ is létesült a 2001-es évek elején a területtől
északnyugatra, valamint egy hagyományos zártsorú lakóterületet a kelyszíntől keletre.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=173885#MIDDLE
Pro Régió Díj 2011 - MUT tagok a díjazottak között
Dr. Ónodi Gábor a MUT alelnöke és a Falutagozat vezetője, Szilágyi Domokos és Erdélyi
Zsófia MUT tagok részesültek idén a kitüntetésben. Gratulálunk az elismeréshez!
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=173863#MIDDLE
Idén négyen részesültek MUT Diplomadíjban
2011. február 28-án adta át Körmendy Imre, a MUT elnökségi tagja és egyben a
Diplomadíj Bizottság elnöke és Ongjerth Richárd, a MUT ügyvezető igazgatója az idei
MUT Diplomadíjakat.
A 2010. évi MUT Diplomadíj pályázatra 30 diplomamunka érkezett, összesen 5 egyetem
képviseltette magát. 4 munka részesült diplomadíjban, további 12 pályázó pedig
dicséretet kapott.
Az elismerésben részesültek sora a címre kattintva letölthető.
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=173874#MIDDLE
MUT RETRO '66-'11 – Gyűjtjük az elmúlt 45 év emlékeit
A MUT idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, ezért a Retro év keretében keressük
az elmúlt évek alatt felgyűlt sok-sok emléket. A Társaság az ország egyik legrégebbi és
legnépesebb társadalmi szervezete. Voltak jó idők, rossz idők, érák jöttek-mentek,
emberi-gazdasági-politikai körülmények változtak a MUT viszont túl a második évezred
első évtizedén is kitart, dolgozik, él. Idén tekintsünk vissza közösen arra, amiből a mai
lett. Ezért kérünk mindenkit, aki megosztaná a MUT-tal kapcsolatos élményeit, küldje el
azokat a mut@mut.hu-ra vagy a Titkárságra (1094 Budapest, Liliom u. 48.) Legyen az
fotó, néhány soros visszaemlékezés, vicces kedves történet, sorsfordító élmény, a
lényeg, hogy mindenkitől szeretettel fogadjuk a relikviákat.
A beküldött anyagokból összeállítást készítünk, mely a várhatóan 2011. október közepén
megrendezésre kerülő 18. Országos Urbanisztikai Konferencia ünnepi fogadásán kerül
bemutatásra.
Granasztói Pál: Építészet és Urbanisztika (1973)
A gyűjtögetés első darabjaként közzé tesszük Granasztói Pál 1973-as kiadású ÉPÍTÉSZET
ÉS URBANISZTIKA - Településtudományunk néhány mai problémája című, ma is
érvényes kérdéseket tárgyaló könyvét (Meggyesi Tamás könyvtárából).
A címre kattintva letölthető.
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=173256#MIDDLE
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A MUT vezetőségének tevékenységéről
Február 1-én az ügyvezető a Corvinus Egyetem doktoranduszával, Rosta Miklóssal a
Közgazdasági Tagozat életének szervezéséről egyeztetett.
Február 2-án az ügyvezető az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának
konferenciáján vett részt. A további együttműködés lehetőségeiről tárgyalt az ÖKO Zrt.
vezérigazgatójával.
Február 3-4-én az ügyvezető a TÉKA Konzorcium tagjaival (Corvinus Egyetem, KÖH,
KÖN, VM, FÖMI) Jósvafőn a TÉKA továbbéléséről szóló workshopon vett részt.
Február 7-én az ügyvezető a HungExpo kereskedelmi és termékfejlesztési igazgatóival
tárgyalt az Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és Kiállítás közös
fejlesztéséről.
Február 7-én az ügyvezető Szombathelyen a SUNE Tanácsának az ülésén vett részt, ahol
egyebek mellett a munkaterv, illetve a VasiTIT és a MUT közötti együttműködési
megállapodás volt napirenden. Február 28-án a MUT-ban alakuló ülést tart a SUNE
Felsőoktatási Koordinációs Munkacsoportja, és sor kerül a Megyei Főépítészek, valamit a
megyei jogú városok főépítészeinek munkacsoport-alakítására is.
Február 9-13. között a program-koordinátor és az ügyvezető Genovában az EnSure
projekt műhelymunkáján, valamint a tudományos tanácsának ülésén vett részt
Február 15-én az ügyvezető a Fővárosi Önkormányzat Városfejlesztési Osztályának
vezetőjével egyeztetett a február 24-i Duna-Stratégia-Konferencia szervezési kérdéseiről.
Február 15-én ülésezett az OÉF ½ munkacsoportja, ahol az ügyvezető felkérést kapott a
TÉKA, mint az örökségvédelem egyik lehetséges figyelemfelkeltő eszközének
bemutatására.
Február 26-án került sor a MUT Diplomadíj Bizottságának értékelő ülésére a MUT-ban.
Február 18-án az ügyvezető a BM illetékeseivel egyeztetett egy, a biztonságos város
településtervezési kérdéseiről szóló kézikönyv előkészítésének lehetőségeiről.
Február 21-én az Elnök és az ügyvezető Baráth Etelével, az Európai Szociális és
Gazdasági Bizottságnak a MUT által delegált tagjával folytatott megbeszélést.
Február 22-én az ügyvezető a Studio Metropolitana NKft. ügyvezetőjével, Eszter
Elemérrel folytatott ismerkedő megbeszélést.
Február 23-án dr. Schneller István szervezésében és moderálásával nagy sikerű
klubdélutánra került sor a MUT-ban a Budai Vár aktuális várostervezési kérdéseiről,
Potzner Ferenc és Varga-Ötvös Béla részvételével.
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Február 28-án a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Felsőoktatási Koordinációs
Munkacsoportja tartott alakuló ülést a MUT-ban.
Március 1-én a BM illetékeseinek vezetésével, kb. 20 meghívott részvételével a
biztonságos város településtervezési kérdéseiről szóló kézikönyv ügyében volt műhelyvita
a MUT-ban.
Március 3-án a HUNAGI Országos Térinformatikai Konferenciáján az ügyvezető a
térinformatika és a településtervezés, városmarketing összefüggéseiről tartott előadást.
Március 7-én az Europan11 magyar operatív vezetése tartott egyeztetést a MUT-ban.
Március 7-én az ügyvezető az OÉF almunkacsoport-ülésén vett részt a BM-ben, a
településfejlesztési koncepció és a településfejlesztési stratégia kormányrendeletének
megvitatásáról. A résztvevők egyetértettek egy a teljes településtervezés rendszerét
áttekintő műhelyvita megszervezésével a MUT-ban, amire március 23-án, 10.00 órától
került sor.
Március 8-án az ügyvezető a kínai SZuZsu városfejlesztési társaságának küldöttségével
találkozott, és előadást tartott nekik Budapest városfejlesztésének aktuális kérdéseiről.
Március 9-én a MUT-ban ülésezett a Falutagozat Elnöksége.
Március 10-én az ügyvezető a VÁTI illetékeseivel egyeztetett egy lehetséges Espon
projekt beadásáról (sajnos nem jött össze).
Március 10-én a MUT-ban találkozott a TÉKA projekt kommunikációs vezetése,
egyeztetett a hátralévő feladatokról, illetve a projekt zárását követő lehetőségekről.
Március 11-én az ügyvezető az OÉF almunkacsoportjának ülésén vett részt a BM-ben, a
beépítési terv és a közterületi tervezés jogi szabályozásáról.

ElőreMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság tervezett programjai
Az építészeti örökség dilemmái - avagy az örökség értékei ma
2011.04.05. 17:00
Helyszín: Magyar Urbanisztikai Társaság, Budapest, Liliom u. 48.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2998
A város arca - Országos Hild János Konferencia 2011
2011.05.12.
Helyszín: Makó
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2995
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Programajánló
Átlépjük a határt! — Tájodüsszeia a Vajdaságban
Mint ismeretes, Szabadkán komoly veszélybe kerültek a „városközpont-fejlesztés”
ürügyén a századfordulós szecessziós műemlékek. A Szabadkán és Magyarkanizsán
megrendezésre kerülő Tájodüsszeia kiállításnak, a hozzá kapcsolt szakmai
konferenciáknak, illetve a helyszíni bejárásoknak Szabadkán, Palicson, Magyarkanizsán
és Horgoson egyfajta figyelemfelkeltő, szakmai demonstrációs szerepet is szánunk a
magunk eszközeivel, azaz a helyzet mélyebb megismerésével, a helyszín bejárásával és
szakmai párbeszéd kezdeményezésével. A 2010 Tájodüsszeia kiállítás 2011. március 4én nyílik meg Szabadkán, 2011. március 24-től pedig Magyarkanizsán lesz
megtekinthető.
http://epiteszforum.hu/node/18042
Grand Pari(s) — Párizs Vízió 2030
A nemzetközi városfejlesztési ötletpályázat eredményét bemutató vándorkiállítás a
FUGA-ban 2011. április 18-áig látható.
http://epiteszforum.hu/node/18267
Sétálóutca a Kossuth tértől a Szent István körútig
Jubileumi meglepetésekkel várja törzsközönségét és új látogatóit a Falk Art Fórum
művészeti fesztivál az év 99. napján. Április 9-én újra nyüzsgő sétálóutcává alakul a Falk
Miksa utca az V. kerületben. Az összefogás jegyében, önkéntesek bevonásával készülnek
a régiségboltok és a művészeti galériák erre az örömünnepre, immár 10. alkalommal.
http://hg.hu/blog/11693-setaloutca-a-kossuth-tertol-a-szent-istvan-korutig
Budapesten a szecesszió-vándorkiállítás
Magyarország soros EU-elnöksége alkalmából kiállítás nyílik Spanyolország, Belgium, és
Magyarország szecessziós építészetéről. A szabadtéri fotókiállítás keretében egy-egy
városon keresztül lehet megismerkedni Victor Horta, Antoní Gaudí és Lechner Ödön
alkotásaival. A kiállítás megtekinthető 2011. március 23 – május 3. között a Magyar
Nemzeti Múzeum kerítésén.
http://www.octogon.hu/archinfo/esemenyek+dijak+palyazatok+1/budapesten+a+szeces
szio-vandorkiallitas+1.html
Tavaszi Építészeti Fesztivál
Negyedszer rendezi meg a Magyar Építőművészek Szövetsége az építészet tavaszi
fesztiválját. Március elejétől egészen május végéig, a hagyományos Építész Regatta
eseményeiig tartanak a programok.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=310708&ctag=articlelist&iid=1
Királyi nyomokon — Az Anjouk nyomában
Rabb Péter építéstörténeti sorozatának következő előadása 2011. április 5-én az Építész
Továbbképző szervezésében.
http://www.epiteszforum.hu/node/18314
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Építészeti fotó No. 7. – Háznyomatok
Halas István kiállítása. Az egyszerű reprodukciók kicsinyített, kétdimenziós másolatai a
város életének, változásainak, illetve azok nyomainak, nyomatainak. Megtekinthető:
2011 04 –14-ig
http://www.fuga.org.hu/epiteszeti-foto-no-7-haznyomatok
Zöld Budapest városfejlesztési koncepció és kiállítás a FUGA-ban
A Szeretem Budapestet Mozgalom (SzeBu) közel hét éves városfejlesztéssel kapcsolatos
tevékenységéről számol be a FUGA-ban megnyíló „Zöld Budapest” kiállítás, mely
bemutatja a Mozgalom fejlesztési ajánlását, amellyel Budapest akár a régió meghatározó
városa lehet. A tárlat április 10-ig látogatható.
http://epiteszforum.hu/node/18323
AEE VI. Nemzetközi Klímaváltozás Konferencia
VI. Klímaváltozás - Energiatudatosság - Energiahatékonyság Konferencia
2011.04.06.
Helyszín: Győr
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2951
Energikus város konferencia
2011.04.20. 09:30
Helyszín: BME K épület I66. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2990
RENEXPO Nemzetközi kiállítás és konferencia a megújuló
energiahatékonyságról
2011.05.05.
Budapest, Hungexpo Vásárközpont
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2993

energiáról és

Olvasnivaló
Budapest holnap, holnapután
Elkészült az a figyelemre méltó tanulmánygyűjtemény, amelyben civil szereplők,
építészek, jogászok és más, Budapest fejlődéséért elkötelezett emberek fejtik ki
gondolataikat, és ajánlják a politika figyelmébe: hogyan lehet újra az embert állítani a
városfejlesztés középpontjába.
http://www.epulettar.hu/cikk/5624.aspx
Urhahn Urban Desing, Chiristian Ernsten: The Spontaneous City
Helyi erőforrásokra alapozott, spontán fejlődő, alakuló város, létező igények mentén
formálva, kis léptékű beavatkozásokkal – az urbanisztika új irányát tárja elénk Gert
Urhahn amszterdami várostervező, Christian Ernsten, valamint szerzőtársaik könyve,
amely elméleti írásokat, gyakorlati tapasztalatokat és megvalósult példákat egyaránt
felvonultat.
http://epiteszforum.hu/node/17900
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Urbanity - twenty years later
Has someone been talking about Central Europe again? Igor Kovacevic and Yvette
Vasourkova
http://epiteszforum.hu/node/17919
Megjelent a márciusi URBACT hírlevél
amelyben összefoglalót olvashatnak Gill Scott-nak a 2010-es URBACT Tribune-ben
megjelent cikkéből a WEED (Women, Enterprise and Employment in Local Development Nők, vállalkozás és foglalkoztatás a helyi fejlesztésben) URBACT projekt tapasztalatai
alapján a nők munkaerőpiaci helyzetének javításáról, az EU2020 stratégia „befogadó
növekedés" célkitűzéséhez kapcsolódóan. Riportban számolunk be Gyulafehérvár/Alba
Iulia tapasztalatairól a városrész-szintű szociológiai helyzetfelmérés és ezen alapuló
Helyi Cselekvési terv készítése terén a NODUS projekt keretében. A Hírekből
megtudhatják, hogy Regensburg városa hogyan építette fel saját történetét egy híres
épületére, a Sóházra alapozva, továbbá figyelmükbe ajánljuk a www.urbact.hu oldal új,
lezárult projektek eredményeit összefoglaló cikksorozatát.
http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=19498&langcode=hu

Pályázatok, felhívások
Fiatal építészek innovatív terveit várja a KÉK
A Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi EFAP konferencia hivatalos eseményeit
kísérő kiállításra olyan terveket várnak, amelyek a szokványostól eltérő építészeti
megoldásokat kínálnak. Az építészet sokféleképpen lehet okos - az innovatív anyagok és
technológiák alkalmazásától kezdve, a minimális építési költségen, az energiahatékony,
ökológiailag fenntartható építészeten át az interaktív homlokzatokig. A kiállítás célja,
hogy ezt a sokszínű gondolkodást, a jövő tervező generációjának munkáin keresztül,
megmutassa a hazai és nemzetközi szakközönségnek és a sajtónak. Pályázni a
smart@kek.org.hu címre április 5-ig elküldött jelentkezéssel lehet.
http://hg.hu/blog/11733-fiatal-epiteszek-innovativ-terveit-varja-a-kek
Ötletpályázat a XV. kerület újpalotai lakótelep Fő terének környezetalakítására
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Ötletpályázatot hirdet
a XV. kerület újpalotai lakótelep Fő terének környezetalakítására és az itt lévő Újpalotai
Közösségi Ház fejlesztésére, nagyarányú bővítésére. A pályázat célja olyan ötletek
összegyűjtése melyek alapul szolgálhatnak végleges tervezési program összeállításának.
A Kiíró (Bp. XB. Ker. Önk.) a pályázóktól olyan tervjavaslatokat vár, amely az
alulhasznosított Fő teret a városrész fontos területévé, igazi „fő-térré” teszi, az Újpalotai
Közösségi Háznak pedig a rendeltetésének megfelelő színvonalú egyedi építészeti
arculatot ad. A pályaművek benyújtásának határideje: 2011. máj. 16-a, 24.00 óra.
http://www.epiteszforum.hu/node/18130
Turistaszállás-típusok Santorini szigetére — hallgatói pályázat
Az Arquideas csapata által meghirdetett pályázat célja, hogy új ötletek, elképzelések
szülessenek az ún. Turista Elszállásolás Prototípus (Tourist Accommodation Prototype,
TAP) számára, amely példaértékűen veszi figyelembe Santorini egyedülálló
elhelyezkedését, valamint a közeli Nea Kameni és Palea Kameni szigetek világát. A
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nyertes pályamű a terület problémáit a bioklimatikus viszonyokkal és a fenntarthatóság
gondolatával összhangban oldja meg, valamint megfelelő arra, hogy más
összefüggésekben, hasonló természeti környezetben, a világ bármely pontján
adaptálható legyen. Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. június 30.
http://www.epiteszforum.hu/node/18256
d3 Természeti Rendszerek - nemzetközi építészeti tervpályázat
A mikroszkopikus szinttől az univerzálisig terjedő természeti rendszerek felfedezése óriási
tervezési potenciált jelenthet a kultúra, az ökológia és az életciklusok elemzése szintjén,
az új építészeti stratégiák meghatározása felé vezető úton. A pályázat célja az
építészetben, az enteriőrökben és a tárgyakban megjelenő természeti eredetű hatások,
benyomások vizsgálata, kibontása és innovatív módon történő alkalmazása. A helyszín, a
lépték és a funkció kötetlen. Beadási határidő : 2011, július 15 - 23:00
http://www.epiteszforum.hu/node/18218
EUROPAN 11 tervpályázat - Szegedi Erőmű terület hasznosítása
Az EUROPAN Magyarország Titkárság az EUROPAN Európai Titkárságávaol, Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EDF Démász támogatásával meghírdeti az
EUROPAN 11 nemzetközi építészeti- és városépítészeti tervpályázatot a szegedi EDF
Démász Erőmű terület hasznosítására. Helyszíni bejárás: 2011. április 9., beadási
határidő: 2011. június 30.
http://www.epiteszforum.hu/node/18211
Active Lab: Fantázia, kreativitás, valóság, új wellness ötletek
Az Active Lab ötletek és javaslatok műhelyévé kíván vállni, ahol a fenntarthatóság
aktuális témájához kapcsolódó új wellness elképzelések jelenhetnek meg. Az Active Lab
innovatív javaslatokkal egy konkrét brainstorming létrejöttét célozza meg, elképzelve a
“zöld” életforma új módjait. Beadási határidő : 2011, április 8 - 23:59
http://www.epiteszforum.hu/node/18198
Tullamore Városi Művészeti Központ tervpályázata, Írország
Az Írországi Építészek Királyi Intézete (Royal Institue of the Architects of Ireland, RIAI)
nyílt, kétfordulós pályázatot hirdet Tullamore város Művészeti Központjának építészeti
tervezésére. Jelentkezés határideje: 2011. április 01. Pályázat benyújtásának határideje:
2011. április 08.
http://www.epiteszforum.hu/node/18167
"Arculatváltás" - a moszkvai Puskin Mozi átépítésének pályázata
Az "Arculatváltás" (Changing The Face) nevű nyílt, nemzetközi ötletpályázat célja, hogy
építészek, dizájnerek, kivitelezők, hallgatók tervezzenek egy új homlokzatot egy meglévő
épületnek, s ehhez kreatív módon használják fel a DuPont anyagait és megoldásait a
projektben. Ebben az évben a Moszkva központjában, a Puskin téren álló, 1961-ben épült
Puskin filmszínház kerül a középpontba, amely minden évben a Moszkvai Nemzetközi
Filmfesztiválnak ad helyet. Beadási határidő: 2011. május 15.
http://www.epiteszforum.hu/node/18140
Az UIA 2011 Tokyo Szervezőbizottságának közleménye
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A Japánban pusztító földrengés és szökőár miatt az UIA 2011 Szervezőbizottsága kéri a
világ építészeinek segítségét, továbbá bejelentették, hogy az UIA 2011 Tokyo hallgatói
pályázatán a benyújtási határidőt 2011. április 27-ig meghosszabbították.
http://www.epiteszforum.hu/node/18298
Hallgatói pályázat a Margitsziget rendezésére
A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, urbanisztikai- és design
elemeket egyszerre váró komplex ötletpályázatot hirdetett Magyarország valamennyi
felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző
oktatási intézményének hallgatói, valamint DLA, Phd hallgatók részére. A pályázatok
benyújtásának határideje 2011. április 10. 24:00, az eredményhirdetést és a díjátadót
2011. május 28.-án rendezik.
http://www.octogon.hu/hallgatoi+palyazat+a+margitsziget+rendezesere++1.html
Pályázati felhívás utcabútor tervezésére - Riva 1920
A RIVA Industria Mobili olaszországi bútorgyártó cég ötletpályázatot hirdet kültéri pad
/ülőalkalmatosság tervezésére "Tra le Briccole di Venezia - Re-made" címen. A felhívás
szerint a koncepció alapját a velencei fa kikötőbakok vagy kerékvetők újraértelmezésnek
kell képeznie. A munkák beérkezésének határideje 2011. május 31.
http://epiteszforum.hu/node/18078
Tedd zölddé a várost! - a Schneider Electric pályázati felhívása
A Schneider Electric Go Green In The City! címmel kétfordulós nemzetközi pályázatot
hirdet üzleti és mérnöki képzésben részt vevő egyetemi hallgatók részére, akik
előremutató ötleteket, megoldásokat tudnak felmutatni az energiagazdálkodás terén. A
kreatív bemutató benyújtásának határideje 2011. március 11. Az összefoglaló
benyújtásának határideje 2011. április 25.
http://epiteszforum.hu/node/18089

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Város, reklámok nélkül
2011.02.01.
Mára megszokottá vált, hogy a világ nagyvárosait elborítják a reklámok: falragaszok,
aszfaltfestések, óriásplakátok, digitalis hirdetőtáblák. A londoni Picadilly Circus és a New
York-i Times Square kifejezetten saját hírnevét építi azzal, hogy minden
négyzetméterüket ellepik a hirdetések. Van, ahol épp ellenkezőleg csinálják: Brazília
legnépesebb városában, São Paulóban 2007. január elsejével betiltották a köztéri
hirdetéseket – mind egy szálig.
http://hg.hu/cikk/design/11422-varos-reklamok-nelkul
Tudunk meglepetést okozni – interjú Mezei Lászlóval
2011.02.03.
Van-e élet Budapesten kívül? Hátrányban van-e egy vidéki kisvárosban élő és dolgozó
építész a fővárosiakhoz képest? Mezei László építész egy dunántúli kisváros, Pápa
szemszögéből nézi és műveli az építészetet.
http://www.epiteszforum.hu/node/17911
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Tizenöt fenntartható építészeti terv – 1.rész
2011.02.07.
A globális szinten növekvő urbanizáció arra készteti a tervezőket, hogy lehetőleg kis
alapterületen minél több ember számára biztosítsanak lakóhelyet. A jövő épületei nem
csak formabontóak, hanem környezetbarátok is.
http://tisztajovo.hu/2011/02/07/tizenot-fenntarthato-epiteszeti-terv-1-resz/
Eszter Elemér a Studio Metropolitana új vezetője
2011.02.08.
Az ingatlanfejlesztőként ismert Eszter Elemért nevezte ki Tarlós István főpolgármester a
Studio Metropolitana városkutató műhely ügyvezetőjévé, Gauder Péter utódjának. Eszter
korábban saját kommunikációs cégét vezette, illetve a 2007-ben alapított Portus Buda
Group egyik tulajdonosa. Utóbbi többek között ingatlanfejlesztéssel foglalkozik; futó
projektjeik között szerepel a a Váci utca elején álló, a közeljövőben újra piarista
gimnáziumként és luxus irodaházként funkcionáló épületegyüttes hamarosan befejeződő
fejlesztése, vagy a svábhegyi Költő Kert.
http://hg.hu/blog/11478-eszter-elemer-a-studio-metropolitana-uj-vezetoje
Ép testben ép lélek - A nagy múltú iskolaváros hamarosan országos jelentőségű
fürdőkomplexummal is büszkélkedhet
2011.02.08.
Egészségturisztikai fellegvárrá válhat Pápa a ma kezdődő fürdőbővítésnek köszönhetően.
Több mint 400 millió forintos uniós támogatással modern, európai színvonalú gyógyászati
központtal bővül. Az Új Széchenyi Terv gazdasági kitörési pontjaihoz illeszkedő fejlesztés
mellett pedig a helyi úszóegyesület régi álma is megvalósul, egy versenyzésre is
alkalmas 50 m hosszú medence formájában.
http://www.vati.hu/index.php?article=21522&langcode=hu&menu=19485

Kerekes György: "Legyen egy közös gondolat"
2011.02.09.
Budapestnek nincs főépítésze, a főépítészi feladatok sok egyéb mellett a városfejlesztési
főosztály vezetőjéhez kerültek. Az új vezetőt, Kerekes Györgyöt épp nyolcadik
munkanapján kerestük fel, hogy jövőbeni elképzeléseiről és a szakmát sokkoló
bejelentésről beszélgessünk vele.
http://epiteszforum.hu/node/17964?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_c
ampaign=Feed%3A+epiteszforum+%28%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szf%C3%B3rum+
+%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet+.+v%C3%A1ros+.+vizu%C3%A1lis+kult%C3%BAr
a%29
Hegy alakú felhőkarcolót terveznek a Nagy Almába
2011.02.09.
Mégpedig Bjarke Ingels, a dán BIG első embere, akinek egyébként szinte minden épülete
egy hegyre emlékeztet – mint azt a tervek bemutatása után az éles szemű kritikusok
észrevették. A nemrég bemutatott, még engedélyezés előtt álló tervek a hagyományos,
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keretes beépítésű európai városi tömb és a New York-i felhőkarcolók furcsa ötvözetét
mutatják.
http://hg.hu/blog/11489-hegy-alaku-felhokarcolot-terveznek-a-nagy-almaba
Tizenöt fenntartható építészeti terv – 2.rész
2011.02.09.
A globális szinten növekvő urbanizáció arra készteti a tervezőket, hogy lehetőleg kis
alapterületen minél több ember számára biztosítsanak lakóhelyet. A jövő épületei nem
csak formabontóak, hanem környezetbarátok is.
http://tisztajovo.hu/2011/02/09/tizenot-fenntarthato-epiteszeti-terv-2-resz/
Széll Kálmántól a betonlegyezőig: a Moszkva tér története
2011.02.10.
Van Budapesten egy tér, amely mindig újjá akar születni, mégse újul meg soha. Már
névadása is hányatott sorsú: a 20. század elejéig nevenincs tér átkeresztelésének ötlet
időről időre felmerül. Az alábbiakban a Moszkva tér történetét, cikkünk folytatásában az
elvetélt felújítási kísérleteket mutatjuk be.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11494-szell-kalmantol-a-betonlegyezoig-a-moszkva-tertortenete
A város védelmében
2011.02.11.
Pálfy Sándor DLA, a BME Urbanisztikai Tanszék vezetőjének gondolatai Budapest
kivételes értékeiről, a CET-ről, a közeljövő tervezett fejlesztéseiről és a nagy
tervpályázatok hiányáról.
http://www.epiteszforum.hu/node/17976
Moszkva téri fantáziák
2011.02.12.
Míg a Moszkva térrel foglalkozó korábbi cikkünkben a tér történetét tekintettük át a
metró átadásáig, addig a következőkben - a történet folytatása mellett - a korábbi
évtizedek elvetélt felújítási kísérleteit mutatjuk be.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11510-moszkva-teri-fantaziak
Hidakról - gyaloghidakról
2011.02.14.
A szolnoki Tiszavirág-híd átadása kapcsán dr. Gajdos István a hidak funkcionálisépítészeti átalakulását vizsgálja, Pálossy Miklós, a szolnoki híd tervezője pedig a
gyalogos hidak jellegzetességeit mutatja be többféle megközelítésben, kitérve tervezésük
alapelveire is. A tanulmányt a közelmúltban, szerte a világban felépült gyaloghidakból
készített összeállítás zárja, amely felvillantja változatos építészeti-szerkezeti
karakterüket.
http://www.epiteszforum.hu/node/17986
ROP: az idén kiírják a pályázatokat a szabadon felhasználható keretre
2011.02.15.
Az Új Széchenyi Terv regionális fejlesztési operatív programokban (ROP) az idén
negyedévente hirdetik meg a pályázatokat a vissza nem térítendő támogatásokra a
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2011-13. évi szabadon felhasználható 475 milliárd forint keretre - nyilatkozta Nagy
Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) regionális fejlesztési programok irányító
hatósága főigazgató-helyettese.
http://www.elemzeskozpont.hu/content/rop-az-id%C3%A9n-ki%C3%ADrj%C3%A1kp%C3%A1ly%C3%A1zatokat-szabadon-felhaszn%C3%A1lhat%C3%B3-keretre
Helló, Andrássy-negyed!
2011.02.16.
10-15 éves fejlesztés keretében komplett múzeumi negyed épülhet az Ötvenhatosok
terére, jelentette be Szőcs Géza kulturális államtitkár tette február 15-én a
Szépművészeti Múzeumban, Baán László főigazgató társaságában, akinek négy éve
előkészített bővítési programját hetekkel azelőtt fújta le az illetékes minisztérium. A hír
meglepetésként érkezett, ugyanis különösebb előkészítő munka nem előzte meg – ezt az
államtitkár is elismerte, mondván: a projekt részleteit 2011 végéig dolgozzák ki.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11540-hello-andrassy-negyed
Gőzerővel készül a Kiskörút
2011.02.17.
A díszburkolat már nyomokban látható, de nehéz elképzelni, hogy áprilisra elkészülnek.
http://varosban.blog.hu/2011/02/17/gozerovel_keszul_a_kiskorut
Nagykanizsa értünk szépül
2011.02.18.
Sokáig úgy tűnhetett, hogy városunk megújulása csak terveken, papírokon és csodás
látványképeken létezik, de immár több, mint fél éve valóban elkezdődött Nagykanizsa
belvárosának megújítása. A Huszti tér megépült, és már magunk is tapasztalhattuk a
fejlesztés első lépcsőjét. A kivitelezés természetesen idén tovább folytatódik, és év
végére befejeződnek az I. ütemben kitűzött fejlesztések.
http://kanizsaujsag.hu/index.php?m=200&ckid=6295
Várostervezési szempont-e a futás?
2011.02.22.
Huszti István írása a fővárosi futósport helyzetéről, a Puskás Stadion nyújtotta
lehetőségekről, az ideális pálya sajátosságairól, a futásról mint jelenlévő társadalmi
igényről, valamint a lehetséges kitörési pontokról és a jövőről.
http://www.epiteszforum.hu/node/18065
Duna Régió Stratégia / 1. — Gyökerek és kétségek
2011.02.22.
Ebben a félévben, 2011 első félévében Magyarország látja el az Európai Unió soros elnöki
tisztét. A remények szerint ennek a félévnek a végére kerülhet pont az EU Duna Régió
Stratégiájára (EUDRS) is. De mit is takar ez? Milyen értelmezései, eszközkészlete,
intézményei, forrásai lehetnek ennek a gondolatnak, mennyire alapoz realitásokra,
milyen lobby-érdekek húzódnak mögötte, és mindez mit jelenthet Magyarország területi
fejlesztésében, várospolitikáiban, ágazati politikáiban? E kérdéseknek kíván a mélyére
nézni Bardóczi Sándor háromrészes mini sorozatában.
http://www.epiteszforum.hu/node/18067
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A fenntartható építés – közhely vagy valóság? Breeam és Leed
2011.02.23.
A fenntartható fejlődés az elmúlt évtizedekben szinte közhellyé vált, de mögötte a
világban történő nagymértékű növekedés lokális és globális következményeit nagy
erőfeszítésekkel próbálják kontroll alatt tartani. Beleznay Éva írásában erről a folyamatról
olvashatunk áttekintést.
http://www.epiteszforum.hu/node/18076
Újragondolják a Széchenyiváros közlekedését
2011.02.23.
„A lakosság informálása mindennél fontosabb”- állítja Uhlig Rita, a Kecskeméti
Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója. Most lakossági fórumokon ismerteti annak a
közel 58 milliárd forintos projektnek részleteit, mely a város közlekedés hálózatának és
tömegközlekedésének átalakítását célozza.
http://kecskemetitv.hu/hun/s_!news/i_2/i_78521/index.html
A neten Szőcs Géza Budapest-vitairata
2011.02.24.
Interneten is olvasható az a Budapest jelenével és jövőjével kapcsolatos vitairat, amelyet
Szőcs Géza kulturális államtitkár kezdeményezésére állított össze egy építészekből,
urbanistákból, szakértőkből álló csoport.
http://hg.hu/blog/11601-a-neten-szocs-geza-budapest-vitairata
http://www.eptud.org/sites/default/files/Budapest%20holnap,%20holnaputan.pdf
Budapesti foghíjak – Rehabilitáció a Magdolna-negyedben
2011.02.24.
Fábri Attila az Urbanity - 20 years later projekt keretében Budapest történelmi
belvárosának foghíj-adatbázisát készítette el, valamint komplex rehabilitációs programot
dolgozott ki a Magdolna-negyed megújítására. Írásában ennek részleteiről, a megoldás
alternatív, helyi erőkre alapozott módszereiről számol be.
http://www.epiteszforum.hu/node/18085
Budapest megérdemelné, hogy az elsők között legyen
2011.02.24.
Vajon milyen lehetőségekhez juthat Budapest a Duna Stratégiához kapcsolódóan? Mi is
az az értékalapú városfejlesztés? Hogyan alakul a 21. században a városok és a
társadalom, a Duna és Budapest kapcsolata? Milyen, eddig kiaknázatlan előnyökhöz
juthat a Duna régió, és hogyan tudja támogatni az uniós szempontból is figyelemfelkeltő
beruházásokat a kultúra fejlesztése? Ilyen és hasonlóan izgalmas kérdésekre keresi a
választ az a csütörtöki konferencia, ahol neves szakemberek, építészek, várostervezők és
döntéshozók ültek egy asztalhoz annak érdekében, hogy hazánk ki tudja használni a
Duna Stratégia nyújtotta előnyöket.
http://www.orientpress.hu/79539/RSS
Elkészült a budai Vár hosszú távú fejlesztési koncepcióvázlata
2011.02.24.
Az I. kerületi önkormányzat megrendelésére elkészült a budai várnegyed és a várlejtők
hosszú távú, komplex fejlesztési koncepcióvázlata.
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http://kultura.hu/main.php?folderID=911&articleID=310381&ctag=articlelist&iid=1
Szabadtérépítészeti koncepció közösségi részvétellel Angyalföldön
2011.02.25.
Az Országbíró utcai lakótelep és sétány koncepciótervének készítését kísérő közösségi
programalkotásról és közösségi tervezésről, valamint a kitűzött célok megvalósításának
lépéseiről szól Gábor Péter és Helembai Mihály írása.
http://www.epiteszforum.hu/node/18096
Kalandtúra a város mélyén
2011.02.26.
A bevett sablonok szerint alapesetben az extrém kalandok helyszíne a dzsungelek mélye,
a magashegységek teteje, a sivatag, esetleg egy trópusi sziget, de mindenképpen jó
messze az emberi civilizációtól. A kalandvágy azonban nem ismer kliséket, ráadásul
vészesen fogynak a még érintetlen területek: így sokan az ember alkotta építményeken,
műtárgyakon vagy azok belsejében, akár a város közepén keresik a nem mindennapi
élményeket.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11603-kalandtura-a-varos-melyen
Megérdemli Budapest a Dunát?
2011.02.27.
Számos nagyváros van Európában és a világon, amiknek meghatározó eleme a víz. A
folyó, ami átszeli őket, a tenger vagy az óceán, ami nemcsak az éghajlatukat, de a
városképet, az ott élők hangulatát is befolyásolja. Persze a vízpart önmagában kevés,
olyan fejlesztésekre van szükség, ami a városban élő embert összeköti ezzel.
http://varosban.blog.hu/2011/02/27/megerdemli_budapest_a_dunat?utm_source=ketre
c&utm_medium=link&utm_campaign=index
Helyi adottságoktól függ a városfejlesztés sikere
2011.03.02.
A siker a területi adottságokat figyelembe vevő, az erős helyi gazdaságra épülő,
kiegyensúlyozott és integrált fejlesztésekben rejlik – jelentette ki Nyikos Györgyi
helyettes államtitkár a német Közlekedésért, Lakásügyért és Városfejlesztésért felelős
Szövetségi Minisztérium „A Területi Agenda akcióban” című konferenciáján 2011. március
1-jén, Berlinben.
http://www.orientpress.hu/79868/RSS
Elkészült Gödöllő új főtere
2011.03.03.
2011 februárjában adták át Gödöllő új főterét. A Pest megyei város célja beállni azoknak
az európai városoknak sorába, amelyek a környezet védelmét, az újrafelhasználhatóságot, az energiatakarékos működést helyezik előtérbe. Gödöllő tehát
ökovárosi státuszra törekszik - a Szabadság tér átalakítása és az energiafaló Művészetek
Házának korszerűsítése e folyamat első lépcsőfokának tekinthető.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11648-elkeszult-godollo-uj-fotere
Tovább épül a lebegő New York-i park
2011.03.07.
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A New York-i magasvasutat, a High Line-t az 1930-as években építették, és a Manhattan
nyugati részében található ipari negyed gyárainak termékeit szállították rajta. Az 1980-as
években azonban bezárt – ekkor kezdődött a kötélhúzás a megmentéséért és a
lebontásáért küzdők között. Végül előbbiek győzedelmeskedtek, a hasznosításnak pedig
igencsak eredeti módját sikerült kidolgozni: parkot hoztak létre a funkcióját vesztett
felüljárón.
http://hg.hu/blog/11666-tovabb-epul-a-lebego-new-york-i-park
Fosterék tervezik Hongkong kulturális negyedét
2011.03.07.
Egy hároméves folyamat zárult le – és egy még hosszabb vette kezdetét Hongkongban,
ahol kihirdették a Nyugat-Kowloon nevű városrész tervezésére hirdetett pályázat
végeredményét. A nyertes a Foster + Partners lett. A világ egyik legismertebb építésze
ezzel a Hongkong Bank épületének 1986-os elkészülte után újabb lehetőséget kap a
metropolisz arculatának alakítására.
http://hg.hu/blog/11663-fosterek-tervezik-hongkong-kulturalis-negyedet
Beszámoló a Zero CO2 konferenciáró
2011.03.08.
Minden évben nagy érdeklődés övezi a Zero CO2 Fenntartható Építészet konferenciát,
hiszen négy éve az első ilyen rendezvény az egyik legfontosabb mérföldkő volt a “zöld”
építészet magyarországi történetében. Az idei szakmai összejövetelt március 4-én, a
Tavaszi Építészeti Fesztivál programsorozatába illeszkedve rendezték meg.
http://www.octogon.hu/archinfo/esemenyek+dijak+palyazatok+1/beszamolo+a+zero+c
o2+konferenciarol++1.html

Miniszteri biztost kapott a Várnegyed
2011.03.08.
Zumbok Ferenc személyében miniszteri biztost nevezett ki Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési miniszter a budai Várnegyed megújításához szükséges állami feladatok
koordinálására - tájékoztatta a tárca kommunikációs főosztálya kedden az MTI-t.
http://prae.hu/prae/news.php?menu_id=9&aid=9905
16 milliárd forintos városfejlesztés a XIII. kerületben
2011.03.08.
A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-ben fogadta el az
intézményhálózat 10 éves felújítási programját. A 2011. februári ülésén értékelve az
eddigi teljesítést megállapította, hogy a fejlesztési, felújítási program eredményes volt,
lehetővé tette a műszaki és szakmai igényeknek megfelelő tervezést. A terv
összeállításánál elsőbbséget élvezett az élet – és balesetveszély elhárítás, az
akadálymentesítés, az üzemeltetési költségek csökkentése, az energiatakarékosság.
http://noplaza.hu/hirek/2011/03/08/16-milliard-forintos-varosfejlesztes-a-xiiikeruletben/
1,4 milliárd forintot fordíthat Sopron a városfejlesztésekre
2011.03.09.
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1,4 milliárd forintot fordíthat a városfejlesztésre, amelyből megújul a Várkerület egy
szakasza, a Széchenyi tértől a Lackner Kristóf utcáig. A kivitelezési munkálatok jövő év
elején kezdődnek - elevenítette fel a hátteret, a témában meghirdetett lakossági fórumon
dr Fodor Tamás polgármester.
http://corvinusradio.hu/hirek/7159/1,4_milliard_forintot_fordithat_sopron_a_varosfejlesz
tesekre.html
Budapest a családbarát városok toplistáján
2011.03.10.
A 9. helyre került a magyar főváros az egyik legnépszerűbb utazási oldal, a TripAdvisor
listáján, amely a családbarát európai városokat rangsorolta. A top 10 várost a
családjukkal együtt odalátogató felhasználók minősítései alapján választották ki. A lista
igazi meglepetései az elején és a végén találhatóak.
http://hg.hu/blog/11694-budapest-a-csaladbarat-varosok-toplistajan
Nem épülhet több új ház Moszkva történelmi városrészében
2011.03.12.
Nem engedi az orosz főváros új polgármestere, hogy új épületeket húzzanak fel Moszkva
történelmi belvárosában, a döntést helyi urbanisták és építészek is üdvözölték.
http://www.mon.hu/nem-epulhet-tobb-uj-haz-moszkva-tortenelmi-varosreszeben/haonnews-charlotteInform-201103120439486711?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+m
on%2Fnemzetkozi+%28Magyar+Online+Nemzetk%C3%B6zi+h%C3%ADrek%29
Tihany újjászületése
2011.03.13.
Amint arról nemrég értesülhettünk, hamarosan útjára indulhat az állami és uniós
támogatást elnyert Tihanyi Legenda Projekt – az átfogó fejlesztéseket tartalmazó
program célja az infrastruktúra korszerűsítése, a turizmus élénkítése, a turisztikai szezon
meghosszabbítása. A település – amely hivatalosan község - léptékéhez viszonyítva
hatalmas arányú fejlesztésekről van szó: létrejön a régóta hiányzó főtér, újjáépítik az
1960-ban lerombolt és azóta csak részben újjáépített kálváriát, több utcát is felújítanak,
illetve létrehoznak három új turistaútvonalat is.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11709-tihany-ujjaszuletese
Atomerőmű épül egyszer Londonban? Néhány fantasztikus terv arra, hogyan
alkalmazkodik egy világváros az éghajlatváltozáshoz
2011.03.13.
A közelmúltban zárt be az a kiállítás, ahol "jövőből küldött" londoni képeslapokat
mutattak be. Vagyis, hogy milyen lesz majd az élet hamarosan ott (és jó pár másik
európai nagyvárosban) az éghajlatváltozás hatásra.
http://urbanista.blog.hu/2011/03/13/milyenek_lesznek_par_evtized_mulva_a_vilagvaros
ok
Egymilliárd forintos kulturális-turisztikai városfejlesztés Veszprémben
2011.03.14.
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Lezárult a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésű, 1,2 milliárd forint
költségű városfejlesztési projekt, amelynek keretében a Séd-völgy 12 hektáros területén
megújult több műemlék, létesült néhány sétány, pihenőpark, játszótér és egy dísztó is.
http://kultura.hu/main.php?folderID=911&articleID=310884&ctag=articlelist&iid=1
Piacot minden kerületnek! Étel, fogyasztás, urbanisztika
2011.03.14.
2010. március 19-én a Kortárs építészeti Központ nemzetközi szimpóziumot rendezett a
piac urbanisztikai, építészeti, közösségi, gazdasági, egészségügyi és környezetvédelmi
jelentőségéről a mai városokban.
http://hg.hu/blog/11714-piacot-minden-keruletnek-etel-fogyasztas-urbanisztika
"Érezhető, hogy már van pénz a piacon"
2011.03.16.
A 2011-es MIPIM is bizonyította, hogy megindult a befektetői aktivitás, azonban ez
Közép-Kelet-Európa egészére még nem jellemző. Az idei kiállításon a városrégiók egyre
nagyobb számban képviseltették magukat. A politikai döntéshozók és üzleti szereplők
összefogásán alapuló régiós megjelenés, és a komplex, hosszútávra szóló,
városfejlesztési stratégiák bemutatása jellemezte az expót. Tarlós István főpolgármester
aktív részvételével Budapest is megtette az első lépéseket afelé, hogy versenybe szálljon
a Cannes-ban megjelenő fővárosokkal és régiókkal.
http://www.epulettar.hu/cikk/5700.aspx
Elhunyt a Kaposvárt is tervező építész
2011.03.18.
Életének 89. évében elhunyt Dénesi Ödön Ybl-díjas pécsi építész, aki Kaposvár jónéhány
városrészét is tervezte.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2011-0318/elhunyt_a_kaposvart_is_tervezo_epitesz.html
Városmárkázás: a tradíciók és előrelátás
2011.03.19.
A városoktól távolabb fekvő települések számára a számos európai uniós pályázati
lehetőséget biztosító régiómárkázás jelenthet megoldást. Egy-egy település
megítélésében elsődleges szerepet töltenek be az asszociációk, azonban emellett számos
egyéb tényező is közrejátszik a városkép kialakulásában. A városfejlesztésekkel
párhuzamosan kell kitalálni a jövőbeni kommunikációt, illetve a marketing-stratégiákat –
a Rádió Orient stúdiójában Perlaky-Papp József, a Budapesti Üzleti és Kommunikációs
Főiskola (BKF) docense és Papp-Váry Árpád, a BKF turisztikai és gazdasági karának
dékánja, mindketten a Márkagyár tanácsadóiként avatták be a hallgatókat a
városmárkázás rejtelmeibe.
http://www.orientpress.hu/80502/RSS
Sikerek és kudarcok a Károly körúton
2011.03.21.
Hamarosan elkészül a Károly körút átépítése az Astoria és az Erzsébet tér között. Ezzel
befejeződik a Kiskörút megújításának évek óta tartó folyamata, amely részben a 4-es
metró tereprendezéséhez, részben a tavaly befejezett Új főutcához is kapcsolódott. A
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munkát tervezőként a 2006-os Budapest Szíve ötletpályázatot megnyerő M-Teampannon
építésziroda jegyzi. Az alábbiakban a tervezőcsapat tagja, Zöldi Péter reflexiói
olvashatóak a hamarosan lezáruló építkezéssel kapcsolatban.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11749-sikerek-es-kudarcok-a-karoly-koruton
Budapest az autón túl
2011.03.22.
A nagyvárosi közlekedés a Budapesten élők mindennapjainak állandó része. Mindegy,
hogy kicsi vagy nagy, fiatal vagy öreg-e valaki, mindegy, hogy gazdag rózsadombi, vagy
szegény csepeli - állandó szükséglete, és állandó élménye, hogy eljusson egy adott
pontból egy adott másik pontba, napi rendszerességgel, vagy naponta többször is. Ez a
szükséglet mindennapjainak egyik meghatározó élménye lesz. Ma Budapesten rengeteget
hallani a közlekedés problémáiról: dugók, koszos járművek, barátságtalan BKV-ellenőrök
akadálypályája várja a közlekedőket, akik újra és újra bozótharcosként próbálnak átjutni
az őket körülvevő urbán-dzsungelen.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11739-budapest-az-auton-tul
Szerencsetalizmán az újlipótvárosiaknak
2011.03.23.
Ha madártávlatból pillantunk rá a városrész térképére, biztosan szemünkbe ötlik a
felülnézetből négylevelű lóherére hajazó épület: befejezéséhez közeledik a XIII. kerület
új kulturális attrakciója, a RaM, azaz a Radnóti Miklós Művelődési Központ. A Kárpát
utca-Pannónia utca-Bessenyei utca által határolt területen, egy általános iskola és óvoda
közös, zöld vegetációval borított telkén (a bontásra ítélt iskola helyén) bontakozott ki a
virágok ihlette létesítmény: az épületszárnyak szirmokat formáznak, amelyek egy
központi udvar körül csoportosulnak.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11758-szerencsetalizman-az-ujlipotvarosiaknak

Áthelyeznék a szovjet emlékművet a Szabadság térről, aztán azt átneveznék
Roosevelt térnek
2011.03.23.
A Szabadság tér Budapest legellentmondásosabb tere. Nevével ellentétben van rajta
ugyanis egy szovjet hősi emlékmű, plusz a tér egy részére be se lehet menni, mert ott az
amcsi nagykövetség.
http://urbanista.blog.hu/2011/03/23/athelyeznek_a_szovjet_emlekmuvet_a_szabadsag_
terrol#more2764268
Vízi M0-st akartak Budapest köré tervezni
2011.03.24.
Egy 1912-es újságcikk szerint Budapest köré egy hajózható csatornát akartak építeni,
amelyről már a tervek is megvoltak
http://hvg.hu/napi_merites/20110324_budapest_hajozhato_csatorna#rss
Tarlós: merőben új városfejlesztési stratégiát készítünk
2011.03.24.
A főpolgármester a főváros beruházási lehetőségeiről és a különböző beruházásokkal
kapcsolatos engedélyezési eljárások radikális egyszerűsítéséről tartott előadást.
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/03/24/17/Tarlos_meroben_uj_varosfejlesztesi_strategi
at_keszitunk.aspx
Túl a korzón: az újjáépült Márcus 15. tér
2011.03.28.
Van Budapesten egy tér, ami abszolút centrális elhelyezkedése ellenére évtizedek óta
periféria. „Tér” helyett persze jogosabb lenne a „térség” kifejezést használni, hiszen a
Március 15. térnek semmiféle olyan attribútuma nincsen, ami miatt városi térként
működne, hiába terül el az Erzsébet-híd pesti lábánál. Nem szegélyezik nagy
közönségforgalmú helyek, nem torkollanak bele nyüzsgő városi utcák, még az egyszál
Váci utca is egy háztömbnyire húz el – a szó szoros értelmében – a háta mögött.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/11773-tul-a-korzon-az-ujjaepult-marcus-15-ter
Feliratokból dekódolják a római urbanisztikát
2011.03.28.
Az ókori latin nyelvű feliratok szövegéből következtetni lehet a római kori városok
szerkezetére, közigazgatására, középületeire, lakosaik összetételére és hitvilágára mondta Borhy László, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, aki Brigetio feliratos
köveiről tartott előadásokat Spanyolországban a Zaragozai Egyetem meghívására.
http://www.mult-kor.hu/20110328_feliratokbol_dekodoljak_a_romai_urbanisztikat
Finta József épülethídja egyetemi és kulturális központ lenne
2011.03.29.
Nem gyalogoshidat, hanem épülethidat, egy egyetemi és kulturális központnak helyet
adó létesítményt látna szívesen a Duna felett Finta József építész, aki a Magyar
Urbanisztikai Társaság fórumán beszélt különleges tervéről.
http://prae.hu/prae/news.php?aid=10196

Belgiumi rozsdaövezetek - Sümeghy Áron tudósítása a brüsszeli Bogdan & Van
Broeck irodából
2011.03.30.
Három éve dolgozik a flamand Bogdan & Van Broek építészirodában a győri Széchényi
István Egyetem építészkarán végzett Sümeghy Áron. Áron külföldi tapasztalatiról ír
röviden és bemutatja az iroda három rozsdaövezetbe tervezett munkáját, köztük a 2009ben elkészült Média- és Design Akadémiát Limburgban, amelynek tervezésében ő is
közreműködött. A bemutatott épületek közül kettő is díjat nyert a 2010-es bukaresti
Építészeti Biennálén, illetve Mies van Rohe díjra jelölték 2011-ben.
http://www.epiteszforum.hu/node/18337
A város védelmében 2.
2011.03.31.
Mivel teszünk többet a városért? Újabb, nagyobb, bombasztikusabb jelek elhelyezésével,
vagy a meglévő adottságok kiemelésével, az értékek őrzésével? A MUT-ban március 29én megtartott szakmai fórum apropóján igyekszik Pálfy Sándor ezeket a kérdéseket
megválaszolni. A város védelmében.
http://www.epiteszforum.hu/node/18353
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Kecskemét fejlődése megállíthatatlan – Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja:
nyáron kezdődhet a kivitelezés
2011.03.31.
Közös sajtótájékoztatót tartott dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város
polgármestere és Uhlig Rita, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője. A fő téma
Kecskemét két nagy projektje: a Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja valamint az
elővárosi közlekedési rendszerek fejlesztése volt.
http://civilnaplo.hu/hun/s_!news/i_7/i_11100/index.html
770 millió forint városfejlesztésre
2011.03.31.
Rendkívüli ülésen szavazott csütörtök délelőtt a városi közgyűlés három pályázat
benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról. A testület nagyjából 10 perc alatt
mindhárom előterjesztést elfogadta.
http://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-hirek/2011/03/31/85843/770-millio-forintvarosfejlesztesre/

Szakmai sikerek – Díjak, elismerések
Pro Régió Díj 2011
Március 15. alkalmából dr. Pintér Sándor Pro Régió-díjat adományozott dr. Lados
Mihálynak, Pásztor Istvánnak, dr. Kollányi Lászlónak, Schwertner János, Sziklágyi
Domokosnak, Erdélyi Zsófiának, dr. Balogh Ákosnak, Bohli Antalnak, dr. Ónodi Gábornak
és dr. Rácz Tamásnak.
http://www.epiteszforum.hu/node/18205

Ybl Miklós-díj 2011
Március 15-e alkalmából a Néprajzi Múzeum előcsarnokában rendezett ünnepség
keretében átadták a 2011. évi művészeti díjakat, ezek közül is elsőként az Ybl Miklósdíjakat. A kitüntetésben az idén Fejérdy Péter, Hőnich Richárd, Nagy Csaba, Perényi
Tamás, Rostás László részesült.
http://www.epiteszforum.hu/node/18207
Istvánfi Gyula Széchényi-díjas
Dr. Istvánfi Gyula építész, professzor emeritus több évtizedes oktatói és kutatói munkája
elismeréséül 2011-ben Széchenyi-díjat kapott. Istvánfi Gyula közel ötszáz falut maga járt
végig, hallgatóival együtt pedig több száz értékfelmérő tanulmányt készített az elmúlt
évtizedekben. "Veszendő templomaink" címmel pusztuló erdélyi templomokat
ismerhettünk meg két kötetes könyvéből.
http://www.epiteszforum.hu/node/18224
III. Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj
Az ország különböző pontjairól érkeztek falugondnokok, vidékfejlesztők, falufejlesztők,
polgármesterek Alsómocsoládra, ahol átadták az idei Kemény Bertalan Falufejlesztési
Díjakat.
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http://www.epiteszforum.hu/node/18222
Nemzetközi zöld elismerés az Infopark E épületének
Az Infopark E épülete az első megvalósult épület Magyarországon, amely elnyerte a LEED
Silver minősítést. A világszerte elismert független minősítő rendszer célja magas
színvonalú zöld épületek nemzetközi szintű minősítése.
http://tisztajovo.hu/2011/02/25/nemzetkozi-zold-elismeres-az-infopark-e-epuletenek/
Magyar siker az ArchDaily Building of The Year 2010 versenyén - A Bazalt
Borház nyert ipari épület kategóriában
Kis Péter és Molnár Bea Laposa Pincészete nyert az ArchDaily Building of the Year 2010
nemzetközi versenyén ipari épület kategóriában.
http://www.epiteszforum.hu/node/18005
Építészeti elismerés a ferihegyi reptér új csarnokának
A ferihegyi repülőtér 2-es termináljának SkyCourt (Égi Udvar) elnevezésű, még átadás
előtt álló központi csarnoka nyerte el idén a Tierney Clark brit-magyar építőmérnöki díjat.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=310075&ctag=articlelist&iid=1
Pest Megye Építészeti Nívódíja és Kulturált Település Díj 2010
A 2010. évi „Kulturált Települési Környezet” Díj és „Pest Megye Építészeti Nívódíja”
kitüntettjei.
http://www.epiteszforum.hu/node/17862
Átadták az Év Irodája, és az Év Irodaháza díjakat
2010 novemberében az Iroda.hu Kft. meghirdette A 2010. Év Irodája pályázatot, az év
végéig befejezett irodák tervezői, fejlesztői és bérbeadói számára. A pályázaton irodák,
irodaházak
és
ügynökök
indulhattak
(persze,
ne
titkosszolgálati,
hanem
ingatlanügynökökre tessék gondolni). A benevezettekre internetes közönségszavazatokat
lehetett leadni. A kialakult sorrendet egy szakmai testület vizsgálta felül, így alakult ki a
végleges sorrend.
http://www.epiteszforum.hu/node/18107

Állásbörze
Állást keres
Soós Katalin
Végzettség: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Környezetmérnök, 2009.

Pecze Máté
Végzettség: Debreceni Egyetem, Terület- és településfejlesztő geográfus, 2005.
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Kádár Krisztina

Pál Anilla
Végzettség: BCE, Tájépítészeti Kar, Okleveles településmérnök, 2008.

Bágya János László
Végzettség: Szegedi Tudományegyetem, Geográfus, Terület- és településfejlesztő, 2010.

Sváb Norbert
Végzettség: geográfus, terület és településfejlesztő szakirány, 2010.

Horváth Nóra
Végzettség: Protokoll ügyintéző, 2009

Jóna László
Végzettség: Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, okl. településmérnök
szak, 2009.

Horváth Beáta
Végzettség: BCE, Tájépítészeti Kar, okl. településmérnök szak, 2009.

Majkút Gabriella
Végzettség: BCE Tájépítészeti kar, tájépítészmérnök szak, 2008

25

