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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és Projektvásár
A HUNGEXPO a Magyar Urbanisztikai Tudásközponttal együtt április 5-10. között
lehetőséget teremtett 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. http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=173783#MIDDLE
A város arca - Városkép, városimázs, városarculat - Hild János Konferencia
Május 12-13-án, Makón megrendezésre kerül az Országos Hild János Urbanisztikai
Konferencia, amely a Hild János-díjas városok lassan hagyományos találkozóhelyeként
bőséges teret nyit a jó példák bemutatására és megismerésére, a tapasztalatok
kicserélésére, az önkormányzati vezetők egymás közötti, és a szakterület legkiválóbb
szakembereivel való eszmecseréjére, egy a közelmúltban éppen a városfejlesztés és a
város imázs összehangolt megvalósításáért Hild-díjban részesült középvárosban.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=174375#MIDDLE
Szeminárium a fenntartható fejlődést szolgáló operatív városfejlesztésről
A magyar EU-elnökség programjaihoz kapcsolódó civil szakmai kezdeményezésként a
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Építészeti Intézet Urbanisztika
Tanszéke a Magyarországi Francia Nagykövetséggel, a Francia Intézettel, a
Városfejlesztés Zrt-vel és a Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranyai Területi
Csoportjával együttműködve nemzetközi konferenciát rendez Pécsett, a Dél-Dunántúli
Építész Kamara támogatásával a PTE PMMK-n a fenntartható fejlődést szolgáló operatív
városfejlesztésről az Európában, Franciaországban bevált módszertan és eszköztár
bemutatásával. Időpont: május 19. 9-16 óra, helyszín: Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Karán (7624 Pécs, Boszorkány út 2.).
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3011ű
Urbanisták - beszélgetéssorozat
Elkészült az Urbanisták című 7 részes portréfilm-sorozat, melyet az m1 csatorna május
2-ától minden héten hétfőnként tűz műsorra 23 óra után néhány perccel. A MUT ennek
apropóján egy beszélgetéssorozatot indít a sorozat szereplőivel. Az esemény során két
epizód kerül levetítésre, majd az aktuális részben szereplő riportalanyokat tovább
kérdezheti a közönség Ongjerth Richárd, a MUT igazgatójának moderálásával. Várunk
minden érdeklődőt szerdánként 16 órai kezdettel a MUT székházban (1094 Bp. Liliom u.
48.) az alábbi időpontokban: május 11-én - a készítők: Csontos János és Lukovich
Tamás; Aczél Gábor, Vidor Ferenc; 18-án: Meggyesi Tamás, Nagy Béla; 25-én: Paksy
Gábor, Molnár Attila; június 1-én: Aczél Gábor, Lukovich Tamás.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3017
Megújul a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Megújuló koncepcióval, rendkívül izgalmas és sokrétű szakmai fesztivállá alakul az idei
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, amelyet 44. alkalommal rendeznek meg idén
Szombathelyen augusztus 5-étől öt napon át. Az esemény az eddig megszokott
színvonalas szakmai rendezvények mellett számos újdonságot ígér, amelyek fókuszában
az urbanisztikai képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók lesznek.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=174816#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. Kérünk mindenkit, aki megosztaná a MUTtal 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
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relikviákat. A beküldött anyagokból összeállítást készítünk, mely a várhatóan 2011.
október közepén megrendezésre kerülő 18. Országos Urbanisztikai Konferencia ünnepi
fogadásán kerül bemutatásra.
Hallgatói tervpályázat Budapest XXII., kerület, Dunatelep rendezésére
A 6. sz. főút – Növény utca – Duna folyam által határolt, az M0 budai hídfőjénél található
terület a CBS Property Zrt. és kisebb részben a kerületi önkormányzat tulajdonában áll. A
CBS Property Zrt. célja kereskedelmi szolgáltató és intézményi terület több ütemben
történő kialakítása, építve annak helyzeti potenciáljára, úgy a környezeti, elhelyezkedési,
közlekedési, mint a hatályos szabályozás nyújtotta lehetőségekre.
A részletes kiírást a MUT honlapján http://www.mut.hu/ találja.

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Március 22-én az ügyvezető az Energiaklub Egyesület igazgatójával tárgyalt a további
együttműködések lehetőségéről.
Március 23-án a térbeli tervezés rendszerét áttekintő munkacsoport tartotta alakuló
ülését a MUT-ban.
Március 25-én a Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszékének meghívására a MUTban ülésezett az Urbanisztikai Felsőoktatási Fórum.
Március 30-án az ügyvezető a korábbi országos főépítésszel – az EU elnökségét adó
Magyar Kormánynak az ENSZ-Habitat 23. Kormányzótanácsi ülésére delegált
tisztviselőjével tárgyalt a Kormányzótanács ülésén kialakítandó EU álláspont egyes
kérdéseiről.
Április 1-én a MUT Nkft. csapata Makón egyeztetett a Hild János Konferencia helyszíni
viszonyairól.
Április 4-én az ügyvezető a MÉSZ igazgatójával tárgyalt a tervezett HungaroPan
Tervverseny előkészítéséről.
Április 5-én mintegy 120 résztvevővel került megszervezésre a 21. század
városfejlesztésének kulcskérdéseiről szóló Urb:Icon Konferencia a Hungexpo Ökotech
kiállítása kulcsrendezvényeként. 5-10 között ugyanott működött a MUT standja, ami új
kapcsolatok felvételét eredményezte.
Április 11-én a MUT-ban ülésezett a Köztérmegújítási Nívódíj Pályázat zsűrije. A díjakat
Százhalombatta és Nagykovácsi főtérmegújításának ítélte oda, dicséretben részesült a
Wekerle-telep főtere, a pécsi Széchenyi tér, a miskolci Szinva-part megújítása és a
Budapest V. Zrínyi u. újjáépítése. Az ünnepélyes díjátadó a makói Hild János
konferencián lesz 2011. május 12-én.
Április 14-én a térbeli tervezés rendszerét áttekintő munkacsoport tartotta ülését a MUTban. A résztvevők egy olyan tervrendszerrel értettek egyet, ahol a nagyjából az IVS
hosszú távon megvalósuló tervi elemeit tartalmazó, a települési ágazati tervek számára
is közös alapot adó településfejlesztési koncepció lehetőség szerint együtt készül a
településszerkezeti tervvel, és ehhez csatlakozik a hangsúlyos középtávú
településfejlesztési program.
Április 15-én az ügyvezető a ZÉOSZ és a Passzívház Szövetség főtitkárával tárgyalt a
további együttműködés lehetőségeiről.
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Április 15-én sajtótájékoztató volt a MUT-ban a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
megújulásáról.
Ezzel egyidőben Nagy Ildikó Emese, a MUT sajtósa külföldre költözése miatt Thüringer
Barbara, az Index kulturális újságírója vette át a MUT sajtókapcsolatainak ápolását.
Április 19-én délután a Letenyei László által szerkesztett Kortárs Városfejlesztési Modellek
kötet bemutatója volt a MUT-ban, a településfejlesztés elmúlt éveit értékelő igen érdekes
szakmai vitával, az Elnök és az ügyvezető részvételével. Elkészült a jelentős urbanistákat
bemutató tv-műsor-sorozat első „évadja”, az Elnök, az ügyvezető és a sorozatot
szerkesztő Lukovich Tamás a filmeket bemutató, és a szereplőkkel találkozást biztosító
klubdélután-sorozatról állapodott meg a MUT-ban.
Április 20-án a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének Területi Társadalmi
Kutatások Központja, valamint a MUT közös szervezésében, az EnSURE Projekt
keretében tartották az Energikus Város Konferenciát. A Rektor köszöntője után előadást
tartott egyebek mellett Mészáros József egyetemi tanár, nyugdíjfőigazgató, a KDNP
alelnöke, Bencsik János energiaügyi államtitkár, Szaló Péter helyettes államtitkár,
Brenner János c. egyetemi tanár, a német Szövetségi Közlekedési, Építésügyi és
Városfejlesztési Minisztérium építési igazgatója, Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója. Az
ügyvezető a konferencia keretében a gazdasági rektorhelyettes és további négy
tanszékvezető részvételével kerekasztalt moderált a települési szintű energiagazdálkodás
oktatásáról a BME különböző karain.

Pályázatok, felhívások
Pályázat Pro Architectura díjra
A 21/2008. (X. 22.) NFGM. rendelettel szabályozott Pro Architectura-díj egy adott
építészeti alkotás kiemelkedő színvonalának elismeréseként a tervező építész(ek)
számára adható miniszteri kitüntetés. A 2011. évi Pro Architectura-díjakra a pályázatok
benyújtásának, illetve postai feladásának határideje 2011. május 6. (péntek), 14 óra.
http://www.epiteszforum.hu/node/18358
Nemzetközi pályázat a rézzel és annak ötvözeteivel tervező építészek számára
Várják a pályamunkákat a 2011. évi, 15. Európai „Réz az Építészetben” pályázatra, mely
lehetőséget biztosít a rézzel és annak ötvözeteivel tervező építészek számára, hogy
alkotásaikat a nemzetközi közönség előtt is megméressék, illetve bemutassák, a
szervezők által a pályázati anyagoknak biztosított kiterjedt sajtókampány révén.
A pályázatok benyújtásának határideje 2011. május 31.
http://www.proidea.hu/rendezveny-2/rez-az-epiteszetben-palyazat-2011-3362.shtml
Pályázati felhívás a RIBA Goldfinger Ösztöndíjra
A Brit Építészek Királyi Intézete (Royal Institute of British Architects) által meghirdetett
Goldfinger Utazási Ösztöndíj célja a magyar hallgatók és fiatal építészek támogatása
olyan úti élmények és tapasztalatok szerzése révén, amiket egyetemi éveik vagy
hivatásuk gyakorlása alatt kamatoztathatnak. A pályázatok benyújtási határideje 2011.
június 13., hétfő, 17.00 óra.
http://www.epiteszforum.hu/node/18395
Hallgatói tervpályázat Budapest XXII., kerület, Dunatelep rendezésére
A 6. sz. főút – Növény utca – Duna folyam által határolt, az M0 budai hídfőjénél található
terület a CBS Property Zrt. és kisebb részben a kerületi önkormányzat tulajdonában áll. A
CBS Property Zrt. célja kereskedelmi szolgáltató és intézményi terület több ütemben
történő kialakítása, építve annak helyzeti potenciáljára, úgy a környezeti, elhelyezkedési,
közlekedési, mint a hatályos szabályozás nyújtotta lehetőségekre.
A részletes kiírást a MUT honlapján http://www.mut.hu/ találja.
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
ICOMOS-díjat kapott a Rácz fürdő és a sopronbánfalvi kolostor
2011. április 18-án, a Műemléki Világnap keretében dr. Réthelyi Miklós nemzetierőforrásminiszter adta át a műemlékvédelemért a Forster Gyula-díjakat, a régészeti örökségért a
Schönvisner István-díjakat, illetve emlékérmeket. A miniszter köszöntőbeszédében
hangsúlyozta az épített örökség ápolásának, megóvásának felelősségét, valamint kitért
arra, hogy egy épület nemcsak műszaki paraméterekből áll, hanem sorsokból és
történetekből. A díjazottak listájáért kattintson az alábbi linkre:
http://www.epiteszforum.hu/node/18495
Nívódíjat kapott a Dunaújvárosi Főiskola új épülete és a városi park
Az Építőipari Nívódíjjal járó bronztábla avatására ünnepélyes keretek között 2011. április
14-én került sor, ahol a szakma rangos képviselői is megjelentek - a tervező, Rombauer
Gábor mellett többek között Noll Tamás, a Magyar Építész Kamara elnöke is.
http://www.epiteszforum.hu/node/18485

Programajánló
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
Európai Építészeti Fórum Budapsten
2011. május 4-7. között Magyarországon rendezik meg az Európai Építészpolitikai Fórum
(EFAP) soron következő nemzetközi konferenciáját. A konferenciára az Európai Parlament
és az Európai Bizottság képviselői mellett a területrendezés, településtervezés, építészet,
tájépítészet tág területéről várjuk a nemzetközi és hazai szakmapolitikusokat, szakmai,
kulturális és oktatási intézmények képviselőit és természetesen a szakmagyakorlókat. A
részletes programot itt olvashatja: http://efap.mek.hu/letoltes/EFAP_PROGRAM.pdf
http://www.bautrend.hu/index.php/esemeny/3595-europai-epiteszeti-forum
Biomasszától a napenergiáig – konferencia önkormányzatoknak
A május 4-én 09.00 - 15.30-ig, a Petőfi Irodalmi Múzeumban (1053 Budapest, Károlyi
Mihály u. 16.) tartandó konferencia a fenntartható biomassza- és napenergia-hasznosítás
témájával foglalkozik az energetikán belül. Kiemelt célcsoportját képezik az
önkormányzatok, akik számára hasznos tanácsokat kívánunk nyújtani ahhoz, hogy
településük energiaellátását fenntarthatóvá tegyék. Emellett a konferencia keretében
adják át a napenergia- és biomassza-hasznosításban élen járó települések számára
létrehozott díjakat, a Napkorona Bajnokság, valamint a Biomassza Bajnokság
kitüntetéseit. A díjátadót a tavalyi évben is nagy médiafigyelem kísérte.
http://greenfo.hu/programajanlo/programok_item.php?id=5521&PHPSESSID=b506b8e9
2df2fa8dcb4cb966570d7844
RENEXPO Nemzetközi kiállítás és konferencia a megújuló energiáról és
energiahatékonyságról
2011.05.05.
Budapest, Hungexpo Vásárközpont
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2993
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Bor és építészet
A borászatok fellendülése együtt jár új borászati épületek – pincék, feldolgozóüzemek,
vendéglátó épületek – születésével. A kiállítás az elmúlt nagyjából 15 év Magyarországon
felépült borászatait mutatja be – új épületeket és felújításokat, valamint megvalósítás
előtt álló vagy meg nem valósult terveket egyaránt. Az időrendi sorrendet az építészeti
szempontból kiemelt minőséget képviselő borászatok részletesebb bemutatása teszi
változatossá. Megnyitó: 2011. május 5. 18 óra, a kiállítás május 24-ig tekinthető meg a
FUGA - Budapesti Építészeti Központban (V., Petőfi S. u. 5.).
http://www.epiteszforum.hu/node/18578
Györgyi Dénes (1886 – 1961) építész emlékkiállítása
A HAP Galéria és a Magyar Építészeti Múzeum szervezésében május 10. 18 órakor nyílik
az emlékkiállítás, mely június 24-ig tekinthető meg a HAP Galériában (Budapest II.,
Margit krt. 24. földszint). A kiállítást megnyitja: Földes László építész.
http://www.epiteszforum.hu/node/18577
Környezettudatos építés A-tól Z-ig – Az én házam, az én váram
A környezettudatos, energiatudatos tervezés nem ördöngösség, csupán egy másfajta
gondolkodás és a szakági tervezőkkel való partneri együttműködés, amit érdemes és kell
alkalmazni. Az előadás május 13-án 13:00 - 17:00 között a FUGÁban lesz megtartva.
http://www.epiteszforum.hu/node/18579
Konferencia Pécsett az operatív városfejlesztésről
Az elmúlt évek városrehabilitációs pályázatainak tanulságai az életképes városfejlesztési
akciók előkészítésének és megvalósításának fontosságára irányították a figyelmet. A
magyar EU-elnökség programjaihoz kapcsolódó civil szakmai kezdeményezésként
nemzetközi konferenciát rendeznek Pécsett május 19-én.
http://hg.hu/blog/11972-konferencia-pecsett-az-operativ-varosfejlesztesrol
Interaction Architecture 2011
Az osztrák-magyar építészeti kapcsolatokat bemutató Interaction Architecture 2011 |
Austria | Hungary pályázat nyertes építészeit és munkáikat vándorkiállításon mutatják
be, hazánkban elsőként május 17-27. között Budapesten, az Erzsébet téri Gödörben.
http://www.epiteszforum.hu/node/18558

Könyvajánló
Város, tervező, társadalom

Csanády Gábor, Csizmady Adrienne, Kocsis János Balázs, Kőszeghy Lea és Tomay Kyra azt
járják körül, hogyan alakult át a rendszerváltás óta a főváros térbeni-társadalmi szerkezete, mi
történt a belvárosi leromló területekkel, a lakótelepekkel és lakóparkokkal. Bemutatják, hogy
a várostervezésnek milyen szerepe volt a századfordulón, a szocializmus idején és milyen a
hatása manapság.
http://www.libri.hu/konyv/varos-tervezo-tarsadalom.html
Pécs: A Balkán kapuja?
Négy évnyi munka után jelent meg A Balkán Kapuja? címmel Somlyódy Nóra oknyomozó
aktuáltörténelmi munkája, amely az Európa Kulturális Fővárosa körüli események és
személyek mélyreható bemutatásán/vizsgálatán keresztül próbálja megragadni a nagy
volumenű projekt lényegét.
http://www.libri.hu/konyv/a-balkan-kapuja.html
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Megújul a szegedi nagyállomás előtti tér
04.04.
Elkezdődött a szegedi Indóház tér rekonstrukciója, a város legnagyobb vasútállomása
előtti terület előreláthatólag novemberre újulhat meg. Az állomás épülete előtti tér
díszburkolatot kap, és a forgalomtól elválasztott gyalogoszónává alakul.
http://index.hu/belfold/hirek/2011/04/04/megujul_a_szegedi_vasutallomas_elotti_ter/
32 magyar pályázat a 2 millió USD összdíjazású nemzetközi építészeti
versenyen
04.08.
A világ 146 országában valósulhatnak meg a 3. Nemzetközi Holcim Awards for
Sustainable Construction (Holcim-díj a fenntartható építészetért) világversenyre érkezett
pályaművekben megfogalmazott építészeti projektek és elképzelések.
http://www.epiteszforum.hu/node/18416
A Várnegyed fejlesztési koncepciója
04.10.
Legalább nyolc-tíz éve érlelődik a gondolat, hogy alapjaiban felül kell vizsgálni a második
világháború utáni helyreállítás és hasznosítás koncepcióját. A Vagyonkezelő még az előző
ciklus végén pályázatot írt ki az egy-egy részprobléma kiragadása helyetti, az egész Vár
fejlesztési koncepciójának kidolgozására. A pályázat technikai okokból érvénytelen lett,
elkészült viszont két olyan átfogó munka, amely feltárja a Vár funkcionális, közlekedési
és hasznosítási problémáit, és ezekre komplex megoldást kínál.
http://reevolutioconsulting.hu/sajto_hir.php?sid=163
Minisztériumi szinten a Király utca ügye
2011.04.13.
Hivatalos látogatást tett dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért
felelős helyettes államtitkára április 12-én a Király utcában. A helyettes államtitkár
érdeklődéssel fogadta a klaszterről szóló tájékoztatót, és kiemelte, hogy az Új Széchenyi
terv és az egyes EU-s források többféle, a témában releváns pályázati lehetőséget
kínálnak.
http://reevolutioconsulting.hu/sajto_hir.php?sid=165
Interjú Bojár Iván Andrással: Nem csak a politikusaink urbanisztikai, építészeti
kultúrájával van baj
04.13.
Több mint tízezer internetezőnek tetszett az ön nevével fémjelzett ötletparádé az egyik
internetes közösségi oldalon. A Szeretem Budapestet Mozgalom víziója
tartalmazza többek között a rakpartok lefedését, a dunai jacht-kikötőket, a Gellért tértől
a Rudas fürdőig tartó budai plázst, és a Várkert-bazár rekonstrukcióját.

http://szeretembudapestet.hu/integralt_belvarosfejlesztes/2011/04/hvg-interju-bojar-ivanandrassal/
Margitszigeti gondnokságot javasol a fővárosi LMP
04.18.
Margitszigeti gondnokság létrehozását javasolja a fővárosi LMP. Az ellenzéki frakció
tiltakozását fejezte ki a kisállatkertként ismert vadaspark bezárása ellen is.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/04/18/margitszigeti_gondnoksagot_javasol_a_fov
arosi_lmp/
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Megjelent az áprilisi URBACT hírlevél
2011.04.20.
Az áprilisi URBACT hírlevélben összefoglalót olvashatnak Ann Morton Hyde -nak a 2010es URBACT Tribune-ben megjelent cikkéből. Riportban számolunk be a 2011. júliusában
záruló SUITE, NeT-Topic és FIN-URB-ACT projektek előzetes eredményeiről záró
konferenciáik alapján. A hírekből megtudhatják, hogy Lisszabon városa bekerült az
Euronews-ba fenntartható közlekedési kezdeményezésével.
http://www.vati.hu/index.php?article=21834&langcode=hu&menu=19485
A lakosság bevonásával színesedik tovább a főváros
2011.04.22.
Lakossági tájékoztatásba kezd a Világ-Kép Kulturális Egyesület által életre hívott Színes
Város projekt, amelynek célja, hogy bevonják a színesíteni kívánt terület lakóit az
akcióba azáltal, hogy a lakóközösség szavazhat a legjobban tetsző tervekről.A Színes
Város mozgalom Victor Vasarely szellemi öröksége nyomán kezdett köztérszínesítésbe
2010-ben a Norvég Civil Alap támogatásával. A támogatási összegből először a Flórián
tér, majd a Városháza park, később a Moszkva tér változott meg.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=312424&ctag=articlelist&iid=1
Otthonos városközpont Tatabányán
2011.04.22.
A ma aláírt támogatási szerződésnek köszönhetően közel 1 milliárd forint uniós
támogatásból újul meg a tatabányai Fő tér és városközpont. A legfőbb cél egy olyan
közösségi tér kialakítása, mely közelebb hozza egymáshoz a városlakókat. A tervek
szerint kellemes, virágos környezetben éttermek, kávéházak nyílhatnak, valamint új
utcabútorok, zenepavilon és pihenőövezet szolgálja majd az arra járók kikapcsolódását.
http://www.vati.hu/index.php?article=21835&langcode=hu&menu=19485
György Péter: A múzeumi negyed és a Budapest biennálé
04.22.
Egy múzeumi negyed, afféle virtuális múzeum-sziget a Városliget oldalában Budapest
egyik legbonyolultabb és évszázada megoldásra váró urbanisztikai problémájába való
beavatkozást jelent, és nagyon helyesen. Az Andrássy út abszurd módon a forgalmi
csomóponttá süllyedt Hősök terére fut ki, aminél minden megoldás jobb.
www.es.hu/2011-04-20_a-muzeumi-negyed-es-a-budapest-biennale
Átalakítsák-e a Tabánt borozónegyeddé?
04.26.
A Szeretem Budapestet Mozgalom Szexi Budapest elképzelései közé tartozik, hogy a
Tabán lejtőjére 22 pincét/kocsmát telepítenének, ami nem csak emléket állíthatna az
egykori szőlősgazdáknak, de nagyszerű turistacsalogató is lenne. A vendéglátóhelyekhez
egy szabadtéri színpaddal kombinált, tájba simuló központi szolgáltató épület is tartozna.
A környék lakói azonban aláírást gyűjtenek a terv ellen.
http://urbanista.blog.hu/2011/04/26/atalakitsak_e_a_tabant_borozonegyedde_az_ott_la
kok_hevesen_tiltakoznak
Szolidaritás és kreativitás
04.26.
Nem kevesebbre vállalkozott a Heti Válasz urbanisztikai konferenciája, mint hogy
hatékonyabb párbeszédet kezdeményezzen a különböző területeken működő, ám
egyként a várostervezésben érdekelt szakemberek között. A tanácskozás résztvevői arra
keresték a választ, hogyan lehet versenyképessé és egyben élhetővé tenni egy várost.
http://hetivalasz.hu/kultura/szolidaritas-es-kreativitas22583/?cikk_ertekel=1&ertekeles=5
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Hatmilliárdos városfejlesztés Siófokon
04.27.
A parttól a belvárosig átalakul Siófok, magánberuházásként, pályázati pénzből és jelentős
önkormányzati szerepvállalással hatmilliárd forint fejlesztés valósul meg a városban –
hangzott el az üdülővárosban tartott mai sajtótájékoztatón. Balázs Árpád, a „nyári
főváros” fideszes polgármestere úgy fogalmazott: hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy Siófok egy új hangulatú városközponttá váljék.
http://www.mno.hu/portal/780449
II. János Pál pápa lett a Köztársaság térből
04.27.
Huszonhat közterület átnevezéséről döntött a Fővárosi Közgyűlés. A Moszkva teret ismét
Széll Kálmán térnek nevezik, a Köztársaság tér II. János Pál pápa nevét kapja, a
Lágymányosi hidból Rákóczi híd lesz. Lesz Elvis Presley park, Sinkovits Imre utca,
Domján Edit utca, utcánévtáblát kap az Aranycsapatból Hidegkuti Nándor és Zakariás
József. Több, a Tanácsköztársaságban, a kommunista mozgalomban és az ellenállásban
egykor szerepet játszó személyiségről elnevezett utcát kereszteltek át.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/04/27/ii._janos_pal_papa_ter_lett_a_koztarsasag
_ter/
Újabb kulturális központot Nyíregyházának!
04.28.
Az Agóra-program keretében Nyíregyháza is nagyot álmodott: tegyük korszerűbbé a
kulturális központot! Kezdetben a Bán Ferenc tervezte művelődési ház felújításáról,
funkcionális átalakításáról és bővítéséről volt szó, később azonban a város vezetői egy
teljesen új épület mellett döntöttek.
http://www.epiteszforum.hu/node/18562
Nem lesz kész időben a Kiskörút
04.28.
Arról engem már senki sem fog meggyőzni, hogy ezek időre elkészülnek: elvileg április
vége az átadási határidő, de az tisztán látszik, hogy itt még bőven lesz min dolgozni a
következő hetekben, hónapokban. Hogy mást ne mondjak, a villamosközlekedésnek
elvileg még 2010-ben helyre kellett volna állnia, de még mindig csak az Astoriáig lehet
eljutni, aki a Deákra tart, az gyalogolhat, vagy átszállhat buszra.
http://varosban.blog.hu/2011/04/28/nem_lesz_kesz_idoben_a_kiskorut
80 éves az Empire State Building
04.29.
Igazi hollywoodi csillag, és még az évek viharai sem viselték meg annyira, mint a
filmvászon vele egykorú hírességeit. Az építészet nagykönyvében is kiemelt fejezet jut
neki, és noha már rég nem a világ legmagasabb épülete, még mindig az egyik
legismertebb a május 1-jén 80 éves Empire State Building.
http://prae.hu/prae/news.php?menu_id=9&aid=10590
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