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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
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
relikviákat. A beküldött anyagokból összeállítást készítünk, mely a várhatóan 2011.
október közepén megrendezésre kerülő 18. Országos Urbanisztikai Konferencia ünnepi
fogadásán kerül bemutatásra.

ElőreMUTató – A MUT tervezett programjai
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 július 31. - augusztus 6. között. A szakmai fesztivál jelentkezési lapja
már a MUT oldalán:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=174816#MIDDLE
XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia
A konferenciát az idén Pécsett, október 13-14-én rendezik meg. Bővebb információk a
nyár folyamán várhatóak.

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Május 27-én a MUT ÉSZB és a MUT Nkft. felügyelő bizottsága elfogadásra javasolta a
társaságok beszámolóját, annak mellékleteivel együtt.
Május 31-én az ügyvezető a HungExpo illetékes vezetőivel tárgyalt, az Urb:Icon 2011.
évi rendezvényeinek előkészületeiről.
Május 31-én az ügyvezető a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának munkatársával
konzultált a városrendezési tervezés egyes szempontjairól.
Június 1-én a MUT Urbanisták – BackStage sorozatának zárórendezvénye volt, Aczél
Gábor és Lukovich Tamás közreműködésével.
Június 7-én a térbeli tervezés rendszerének áttekintésével foglalkozó munkacsoport
ülésezett a MUT-ban.
Június 8-án a városklíma munkacsoport ülésezett a MUT-ban.
Június 14-én a Diplomadíj Bizottság ülésezett a MUT-ban, megvitatta és elfogadta a
2011. évi kiírás tervezetét.
Június 20-án a az EnSure stratégiai munkacsoportja ülésezett a MUT-ban, az operatív
tennivalók megbeszélésére.
Június 21-én az ügyvezető a BME kutatóegyetemi konferenciáján vett részt, a városi
energiagazdálkodási műhely pódiumának szereplőjeként.
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Június 23-án az ügyvezető a VÁTI TEIR illetékesével egyeztetett az esetleges közös
fellépések lehetőségeiről, különös tekintettel a SEAP adat- és információs igényeinek
kielégíthetőségére.
Június 24-én a RETINA Projekttalálkozót előkészítő megbeszélés volt a csepeli
önkormányzat illetékeseivel.
Június 28-án a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemmel kapcsolatos egyeztetés volt a
MUT-ban.
Június 28-án az ügyvezető a VÁTI „Európai Referenciakeret a Fenntartható
Városokért” módszertan 2. munkamegbeszélésén vett részt.
Június 30-án az ügyvezető az OÉF 1. munkacsoportjának megbeszélésén vett részt a
BM-ben.

Pályázatok, felhívások
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
cél a terület több ütemben történő kialakítása, építve annak helyzeti potenciáljára, úgy a
környezeti, elhelyezkedési, közlekedési, mint a hatályos szabályozás nyújtotta
lehetőségekre. A pályaművek meghosszabbított feladási határideje: július 11.
http://www.epiteszforum.hu/node/18767
Granasztói Pál hallgatói ösztöndíj ingyenes Savaria részvételhez
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet az alap- és mesterképzésben
résztvevő hallgatók számára Granasztói Pál ösztöndíj elnyerésére. Idén először a
megújuló Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem keretein belül az urbanisztikát tanuló
egyetemisták, főiskolások a TervGyárban végeznek konkrét helyszínre közös, csoportos,
hasznosítható alkotómunkát, a térség önkormányzatai által biztosított helyszínekre. A
díjmentes részvétel biztosítására meghirdetett ösztöndíjra a pályázatokat július 15.
12.00 óráig kell benyújtani a Magyar Urbanisztikai Társaság részére e-mailben
(mut@mut.hu).
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=178008#MIDDLE
Éhen Gyula hallgatói ösztöndíj ingyenes Savaria részvételhez
A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület pályázatot hirdet az alap- és
mesterképzésben résztvevő hallgatók számára Granasztói Pál ösztöndíj elnyerésére. Idén
először a megújuló Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem keretein belül az urbanisztikát
tanuló egyetemisták, főiskolások a TervGyárban végeznek konkrét helyszínre közös,
csoportos, hasznosítható alkotómunkát, a térség önkormányzatai által biztosított
helyszínekre. A díjmentes részvétel biztosítására meghirdetett ösztöndíjra a pályázatokat
július 15. 12.00 óráig kell benyújtani a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő
Egyesület részére e-mailben (mut@mut.hu).
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=178010#MIDDLE
Média Építészeti Díj
Már egy hete tart a regisztráció a Média Építészeti Díjára. A határidő a regisztrációra
augusztus 8. A torlódások elkerülése érdekében kérik, hogy mihamarabb küldjék be
munkáikat publikálásra, melynek határideje július 29.
http://www.epiteszforum.hu/node/18896
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Építészeti VakRandi ötletpályázat
A bécsi Wonderland új pályázati formát kínál, amelyben két csapat ugyanazon a témán
dolgozik együtt, két különböző helyszínen - egyszer Bécsben, másodszor pedig a saját
városában. A VakRandi elnevezésű esemény célja a határokon átívelő ötletbörze és az
európai építészeti párbeszéd serkentése. Benyújtási határidő: július 31.
http://www.epiteszforum.hu/node/18708
MUT Diplomadíj pályázat 2011.
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák, illetve egyetemek
urbanisztikai témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók
kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz
kapcsolódóan: területi és struktúra tervezés, településtervezés és városépítés,
szabadtértervezés, infrastruktúra tervezés, társadalomtudományok. A pályázatokat
szeptember 30-án 12.00 óráig kell benyújtani a MUT Titkárságára (1094 Budapest,
Liliom u. 48., Telefon: 1/215-57-49, Fax:1/215-51-62).
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=178051#MIDDLE
4th Advanced Architecture Contest
Önellátó épület vagy város témában, szabadon választott és kidolgozott projektekkel
lehet indulni az Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IaaC) által kiírt nyílt,
ingyenes, online módon lebonyolított, komoly díjakkal kecsegtető pályázaton. A kiírók
olyan pályaműveket várnak, amelyek 21. századi város-víziók, "érzékelők irányította
városok" és intelligensen viselkedő rendszerek jelenségével foglalkoznak. Beadási
határidő: szeptember 26.
http://www.epiteszforum.hu/node/19035
A fenntartható településfejlesztés iránt elkötelezett település kerestetik
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara jövő tavasszal
(2012. április 16. és 21. között) szervező intézményként látja vendégül a Francia, Középés Kelet-európai Építésziskolák Hálózatának (REA: Réseau des Écoles d'Architecture) XVI.
találkozóját. Olyan szponzor településeket, településcsoportokat keresnek, amelyek
elkötelezettek a fenntartható településfejlesztés kérdéskörében, és szívesen adnának
helyet a nemzetközi hallgatói pályázat magyar helyszínének, illetve a nemzetközi
workshop helyszínének. Várják olyan cégek és intézmények jelentkezését is, akik
szívesen bemutatkoznának a program keretében.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=177918#MIDDLE

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Magyar tájépítész sikere Olaszországban
A Torsanlorenzo nemzetközi díj a megvalósult tájépítészeti projektekre helyezi a
hangsúlyt, és a kiemelkedő minőségű közösségi, városi illetve magán zöldterületek
kialakítását támogatja. A 2011-es nemzetközi rendezvényen tájépítészeti kategóriában 2.
díjat nyert el a Székelyföldi fürdő- és közösségi kaláka, melynek projektvezetője Herczeg
Ágnes volt.
http://www.epiteszforum.hu/node/19045

Programajánló
Latinovits Zoltán, az építész
Latinovits Zoltán színészóriás építész tehetségét tárja az érdeklődő elé a HAP Galéria
(Budapest, II., Margit krt. 24. földszint) július 5-én 18 órakor, Latinovits születésének
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nyolcvanadik, halálának harmincötödik évfordulóján. A kiállítás megtekinthető: 2011.
augusztus 12-ig, hétfő-péntek 14-18 óráig.
http://www.epiteszforum.hu/node/19042
41. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem
A nyári egyetem ebben az évben a történeti terek és térkapcsolatok műemlékvédelmi
szerepével és jelentőségével foglalkozik. A nyári egyetem helyszíne és időpontja:
Síkfőkút (Noszvaj), június 30.-július 6.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3036
A barnamező-revitalizációs folyamat jogi és pénzügyi aspektusai
Csepel Önkormányzata zártkörű szakmai transznacionális rendezvényt tart A barnamezőrevitalizációs folyamat jogi és pénzügyi aspektusai címmel július 7-8-án az Excel Csepel
Szerszámgépgyártó Kft. csarnokában (1211 Bp., Építőüzem utca 3.). A találkozó célja a
projektekben résztvevő nemzetközi partnerség mesterkurzusán keresztül a téma aktuális
kérdéseinek megvitatása és átfogó megismerése.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3063
25 éve épült újjá a Budavári Sikló
A Budapesti Városvédő Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt kiállítására a BVE
Podmaniczky-termébe (Budapest V. Kossuth Lajos u. 14-16.). A kiállítás július 27-ig
látogatható.
http://www.epiteszforum.hu/node/18832
Vendégváró vízpartjaink – XVI. Országos Főépítész Konferencia
Az idei konferenciát a vizek és a vízparti települések kérdéskörének szentelik. A Schmitt
Pál köztársasági elnök fővédnöksége mellett augusztus 24-26. között, a balatonfüredi
Anna Grand Szállóban megrendezésre kerülő rendezvényre a jelentkezési lapok a
www.foepiteszek.hu weboldalon találhatóak.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3034
Megnyílt a Duna Tanösvény
A nemzetközi Duna napon, június 29-én megnyílt a Duna Tanösvény nevű rendhagyó
sétatúra útvonal a Margit híd és a Petőfi híd között a budapesti Duna-parton. A 13
állomáson fiatal, kortárs képzőművészek, grafikusok, fotósok, street art művészek,
építészek munkái mesélik el a Duna történetét, jelenét és elképzelt jövőjét. A sétálók tíz
infoponton közlekedési táblákra emlékeztető tárgyakat találnak, amelyeken archív képek,
grafikák, fotók, képregények, korabeli dokumentumok, adatok és történetek láthatók a
helyszínről és közvetlen környezetéről. Az alkotók október 3-ig többször tartanak
vezetett túrákat is.
http://dunatanosveny.hu

Könyvajánló
Takáts József: Az újragondolt város
Takáts József irodalom-, és eszmetörténész a pécsi EKF-pályázat szerzője, szerkesztője
volt. Irányítása alatt szerezte meg a város a címet, azonban stratégiai tanácsadói
posztjáról két év után távozott. Most megjelent, Az újragondolt város című könyvében a
2004-től 2010-ig tartó időszakot illusztrálja cikkekkel, levelekkel, dokumentumokkal.
http://konyvkapu.hu/az-ujragondolt-varos-takats-jozsef-idresearch-kutatasi-es-kepzesikft-6155001413.html
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Na, de mi van a Margit-híddal?
06.01.
„2011. június 1. van, a naptáramban pedig azt olvasom, hogy "Margit híd átadás", és
utána egy kérdőjel. Jó régen írhattam be, ez a dátum olvasható ugyanis a hídfőknél
elhelyezett óriásplakátokon, mint a projekt befejezésének várható ideje. A budai oldalon
már valahogy levakarták a mai napot, a pestin azonban még mindig olvasható. Nyilván
nem kell nektek mondanom, ti is látjátok: annyira nincs kész a híd, hogy jobban már
nem is lehetne. Ettől függetlenül írok róla egy helyzetjelentést, így az átadás tervezett
napján mit kellene látnunk, és ebből mit tapasztalunk most.”
http://varosban.blog.hu/2011/06/01/na_de_mi_van_a_margit_hiddal
„Nem akartunk gigászi plázát”
06.03.
Noah Steinberg, az épületet fejlesztő WING Zrt. elnök-vezérigazgatója és Pokorni Zoltán,
Hegyvidék polgármestere együtt rakták le a Szerdahelyi László tervei alapján épülő
Hegyvidék Központ alapkövét.
http://www.epiteszforum.hu/node/18836
Megválik tornyától az Iparművészeti Múzeum
06.07.
Június 18-19-én távolítják el az Iparművészeti Múzeum (IMM) kupolájáról az
életveszélyessé vált lanternatornyot, melyet a tervek szerint egy közparkban helyeznek
majd el; a sérült épületkerámiákból az IMM jótékonysági aukciót rendez.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=314007&ctag=articlelist&iid=1
Várkabin libeg majd a Duna felett?
06.08.
Új turisztikai attrakció tervéről rántották le a leplet egy keddi budapesti turisztikai
konferencián: lanovkaszerű kabin libegne másfél-két év múlva a pesti Dunakorzóról a
Várhegyre drótkötélpályán, ha az elképzelés megkapja a szükséges engedélyeket.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/08/varkabin_libeg_majd_a_duna_felett/
Gyalogosbarát lesz a Móricz Zsigmond körtér
06.10.
Gyalogosbaráttá válik a Móricz Zsigmond körtér és környéke. Az elképzelés
megvalósításával az Allee bevásárló központ körül már kialakult forgalommentes övezet
kiterjedne a körtér déli és keleti oldalára, valamint a Fehérvári út belső szakaszára is. Az
elfogadott javaslat tartalmazza azt az eddig ritkán alkalmazott kitételt is, hogy a
tervezésbe bevonják a XI. kerületi önkormányzatot, a helyi lakosságot és civil
szervezeteket is.
http://urbanista.blog.hu/2011/06/10/setalos_lesz_a_moricz_zsigmond_korter
Ma kifestik a Pöttyös utcát
06.11.
A BKV megadta az engedélyt a Színes Város projekt civiljeinek, akik ma színesre festik a
megálló környéki felületeket.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/11/ma_kifestik_a_pottyos_utcat/
Elfogadták a világörökségi törvényt
06.15.
június 14-én az Országgyűlés 280 igen szavazattal, 22 tartózkodás mellett megszavazta
a világörökségi törvényt, amellyel hazánk eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek és
egyben méltó törvényi keretet teremt a világörökségi helyszínek védelmének. A törvény
a korábbinál hatékonyabb eszközöket ad az egyetemes értékek megőrzése, illetve
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fejlesztése közötti összhang létrehozására. Ennek értelmében a világörökségi és a
világörökségi várományos területekre el kell készíteni a világörökségi kezelési terveket, a
világörökségi területeken újra kell szervezni a világörökségi kezelő szervezeteket
(világörökségi gondnokságokat), valamint az államnak pénzügyi forrásokat kell
biztosítania a világörökségi területek értékmegőrzésére és értékalapú fejlesztésére.
http://www.koh.hu/#
Saját tervező kft.-t alapítana a főváros
06.16.
A főváros saját tervező kft.-t szeretne létrehozni, amely hatékonyabban és olcsóbban
tudná ellátni a kisebb és közepes feladatokat – jelentette be György István
városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes egy konferencián. A városvezető
kitért arra is: létrehoznak egy közös vagyonkezelő céget, az erre vonatkozó döntéseket
már meghozta a Fővárosi Közgyűlés.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/16/sajat_tervezo_kft.-t_alapitana_a_fovaros/
Mindentudás Egyeteme: A térről az építészetben és a társadalomban
06.17.
A tér fogalma meglepően későn tűnik fel az építészeti gondolkodásban. Ma viszont a tér
diadalmaskodik az idő fölött. Erről a témáról beszélt az építészetelmélettel foglalkozó
Moravánszky Ákos a Mindentudás Egyeteme hétfői televíziós adásában. Az előadást, a
kapcsolódó kerekasztal-beszélgetést és a riportfilmet most teljes egészében megnézheti
az origo cikkében.
http://www.origo.hu/tudomany/20110616-a-terrol-az-epiteszetben-es-a-tarsadalombana-mindentudas-egyetemen.html
A budapestiek ragaszkodnak a régi utcanevekhez
06.17.
Rosszul fogadták a budapesti választók a közterület-átnevezési hullámot. A kutatásban
szereplő valamennyi átnevezést elutasítja a fővárosiak többsége - áll a Policy Solutions
politikai elemző intézet kutatásában. A Moszkva tér Széll Kálmán térré történt
átkeresztelése bizonyult a legnépszerűtlenebb intézkedésnek: a mindössze 35
százaléknyi támogató mellett a budapestiek 62 százaléka nem ért vele egyet. A kevésbé
elutasított átnevezések – Liszt Ferenc repülőtér, Elvis Presley tér, Wass Albert tér –
esetében is csak a válaszadók 40 százaléka helyesli a változtatásokat.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/17/a_budapestiek_ragaszkodnak_a_regi_utca
nevekhez/
Négycsillagos szálloda épül Szegeden
06.20.
Négycsillagos szálloda építése kezdődik el ma Szeged belvárosában; a hatvanszobás
hotel a tervek szerint 2012 őszére készül el mintegy kétmilliárd forintból. A Dóm tértől
néhány méterre, a Somogyi-könyvtár mögötti elhanyagolt foghíjtelekre épülő nívós üzleti
szálloda tervezése már 2009 óta folyik. A modern megjelenésű, de környezetéhez
illeszkedő ötszintes hotel terveit a szegedi Balogh és Széll Építész Műterem Kft.
készítette, a kivitelező - az idén ősszel nyitó szegedi Árkád bevásárlóközpontot is építő Market Zrt.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/06/20/negycsillagos_szalloda_epul_szegeden/
Átépítik a Széll Kálmán teret
06.21.
Újabb félmilliárd forintot biztosít a Főváros a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek. Öt
kiemelt beruházás előkészítésére 323,4 millió forint jut. Ezek között az elektronikus
jegyrendszer bevezetésének kidolgozása, a személyforgalmi behajtási díj részleteinek
kimunkálása, a Széll Kálmán tér átépítése, a Nyugati pályaudvar körüli közterek
rekonstrukciója és a BKK "saját beruházások indítására való alkalmassá tétele" szerepel.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/21/ujabb_felmilliard_forintot_ker_a_bkk/
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Megújulnak a parkok és a játszóterek Budapesten
06.22.
Állagmegóvó és minőségjavító fenntartási feladatokra, valamint a szabványváltozás miatt
szükséges játszótéri átalakításokra 460 millió forint többletforrást kap a Főkert Nonprofit
Zrt. - döntött szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/22/megujulnak_a_parkok_es_a_jatszoterek_b
udapesten/
Elfogadták Budapest új zászlaját
06.22.
Elfogadta Budapest új zászlaját a Fővárosi Közgyűlés 21 igen és 2 nem szavazattal
szerdán. Az új zászló fehér színű, nemzeti színekből összeálló háromszöges díszsorral
szegélyezett, közepén az eddigi címer szerepel ezután is.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/22/elfogadtak_budapest_uj_zaszlojat/
Zöld város lesz Miskolcból
06.23.
Miskolc polgármestere, dr. Kriza Ákos és az Európai Green City Mozgalom magyarországi
képviselő szervezetének ügyvezetője, Somorjai-Tamássy Zsolt szándéknyilatkozatot írt
alá arról, hogy Miskolc ún. Zöld Város lesz. Ilyen elszánásra a magyar városok
történetében ezidáig nem volt példa.
http://www.epiteszforum.hu/node/18969
Mélygarázs és park épül a Kossuth térre
06.24.
Megjelent az országgyűlés honlapján a Fidesz-KDNP határozati javaslatának szövege,
amely alapján 2014-ig kiköltöztetnék a kormányt a Parlamentből, a Kossuth térre
mélygarázst építenének, a teret pedig parkosítanák. Az indoklás szerint a Kossuth tér
turisztikai célpont, a Magyar Állam főtere, a gyülekezési jog állampolgári gyakorlásának
kiemelt színtere, és fel kell végre mondani a kommunista államfelfogásból örökölt
kényszer-társbérletet a törvényhozó és a végrehajtó hatalom között.
http://index.hu/belfold/2011/06/24/kossuth_ter_melygarazs/
Vasárnap elnémulnak a pécsi fűnyírók
06.25.
A városi közgyűlés elfogadta a zajrendeletet: július elsejétől tilos lesz Pécsen vasárnap
füvet nyírni, motoros fűrésszel dolgozni. A szabály betartását a közterület-felügyelők
ellenőrzik, a rendelet megszegése szabálysértésnek minősül, és akár több tízezres
büntetés is lehet a vége.
http://index.hu/belfold/2011/06/25/vasarnap_elnemulnak_a_pecsi_funyirok/
Ingatlanfejlesztésről neveztek el metrómegállót
06.27.
Zavarosan halad a Ferenc körúti metró, busz és villamosmegállók Corvin negyedre
keresztelése. A felszínen már április óta, a metróban néhány napja mondják be az új
nevet, ám a feliratok még a régiek. Az utasok bizonytalanul kapkodják a fejüket, a
metróvezetőknek kiadták: a mikrofonba mondják be, hogy a Corvin negyed megálló
valójában a Ferenc körút.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/06/27/ingatlanfejlesztesrol_neveztek_el_metrom
egallot/?rnd=897
Átvezetik az óvodán a vasúti töltést
06.27.
Nem tudott dűlőre jutni az érdi önkormányzat és a Budapest–Székesfehérvár közötti
vasútfejlesztést menedzselő Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. az építkezés útjában
álló óvoda kisajátítási áráról. A városvezetés nem fogadta el a hivatalos eljárásban

8

meghatározott összeget, ezért egy éven át a működő óvoda udvarán építhetik vasútvonal
új töltését.
http://index.hu/belfold/2011/06/27/atvezetik_az_ovodan_a_vasuti_toltest/
Urbanisztikai forradalmak csírái a nyomornegyedek
06.28.
A déli városok nyomornegyedeinek megoldásai hozzájárulhatnak az északi metropoliszok
megújításához: ezt vallja Teddy Cruz amerikai építész, akinek munkásságát nemrég a
fenntartható fejlődéshez tett hozzájárulást jutalmazó Global Award díjjal ismerték el
Párizsban.
http://ingatlan.net/magazin/2011/06/urbanisztikai-forradalmak-csirai-anyomornegyedek/
Intelligens homlokzat Barcelonában
06.29.
A környezettudatosság szempontjából példás projektet avattak Barcelonában. A MediaTIC épülete magába foglalja megszokott zöld megoldásokat, mint a zöldtető, az esővíz
újrahasznosítás és a tetőn lévő napelemek. Az igazi újdonságot a homlokzat kialakítása
jelenti: a háromszög alakú panelek egy úgynevezett ETFE anyagból készülő bevonatot
kaptak, melyek érzékelik a napfény mennyiségét, és ennek megfelelően a rendszer
leereszti, vagy felpumpálja az elemeket egy speciális gázzal. Az épület környezettudatos
megoldásai összességében 95%-kal csökkentik a kibocsátott szén-dioxid mennyiséget.
http://www.octogon.hu/intelligens+homlokzat+barcelonaban++1.html
A CET partra vetett kivitelezői
06.30.
Az alvállalkozók egy részét a csőd fenyegeti. Számukra a kialakult helyzet azért is
felfoghatatlan, mert a generálkivitelezővel együtt maradéktalanul teljesítették a
szerződésben vállaltakat. A generálkivitelező eddig kimaradt minden vitából, tette a
dolgát, nem tüntetett, nem készített petíciókat. Dolgozóinak, alvállalkozóinak az
érdekében azonban kötelessége szót emelni, hiszen nem segélyt kér, hanem a
tisztességesen megszolgált munkadíjat.
http://www.epiteszforum.hu/node/19017
Megjelent az új URBACT-hírlevél
07.01.A június-júliusi URBACT hírlevélben tanulmányt olvashatnak a most zárult HerO (A
kulturális örökség mint lehetőség) projekt eredményeiről és szakpolitikai javaslatairól;
továbbá a riportból kiderül mit nyert Lublin (Lengyelország) városa a projektben való
részvétellel. Figyelmükbe ajánljuk az augusztus 29-30 között a krakkói Jagelló
Egyetemen első ízben megrendezésre kerülő URBACT Helyi Támogató Csoportok Nyári
Egyetemét. A Hírek rovatból pedig megtudhatják, hogy idén nyáron 20 URBACT projekt
zárul le, melyek minden anyaga hamarosan elérhető lesz az URBACT honlapján.
http://www.vati.hu/index.php?article=22029&langcode=hu&menu=19485
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