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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Átadták az egyéni Hild János-díjakat
A május 12-13-án Makón megrendezett A város arca - Városkép, városimázs,
városarculat című Hild János Konferencián Dr. Ónodi Gábor, a MUT alelnöke átadta az
egyéni Hild János díjakat. Elismerésben részesültek: Albrecht Ute településtervező, Dr.
Locsmándi Gábor egyetemi docens és Dr. Lukovich Tamás urbanista.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=175523#MIDDLE
Százhalombatta és Nagykovácsi nyerte a Köztérmegújítási Nívódíjat
A Magyar Urbanisztikai Társaság, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által
delegált, valamint a Belügyminisztériumból és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől
meghívott tagokból álló Bíráló Bizottság az idén két kategóriában egy-egy győztest
hirdetett, és két-két pályázatot részesített dicséretben. Az idei díjakat május 12-én dr.
Nyikos Györgyi, az NFM helyettes államtitkára, dr. Ónodi Gábor MUT-alelnök és dr. Nagy
Gergely ICOMOS-Magyarországi elnök adta át Makón.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=175524#MIDDLE
Hild János Konferencia Makón
Az országos szakmai tanácskozás fő témája a városmarketing és ennek kultúrája volt. A
résztvevők áttekintették a magyar városok arculatának és imázsának
összefüggésrendszerét, a legfontosabb aktualitásokat és a várható fejleményeket. A
konferencia előadásainak anyagait és az eseményen készült képeket a MUT honlapján
tekintheti meg:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=175575#MIDDLE
Sikerrel zárult a pécsi városfejlesztési szeminárium
Nagy érdeklődéssel kísért, jelentős nemzetközi szakmai konferenciának adott otthont a
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara május 19-én. Óriási siker volt az
operatív városfejlesztés bevált európai és hazai eszköztárát bemutató konferencia.
Magyar, horvát és francia résztvevőkkel megtelt a Műszaki Kar 200 fős előadóterme.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=176413#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
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
Urbanisták BackStage - beszélgetéssorozat
Elkészült az Urbanisták című 7 részes portréfilm-sorozat, melyet az m1 csatorna május
2-ától minden héten hétfőnként tűz műsorra 23 óra tájban. A MUT ennek apropóján egy
beszélgetéssorozatot indított a sorozat szereplőivel. Az eseményen két epizód kerül
levetítésre, majd az aktuális részben szereplő riportalanyokat tovább kérdezheti a
közönség Ongjerth Richárd, a MUT igazgatójának moderálásával. Június 1-én várunk
minden érdeklődőt 16 órai kezdettel a MUT székházban (1094 Bp. Liliom u. 48.),
vendégek: Aczél Gábor, Lukovich Tamás.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3018
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Város-klíma workshop
Workshop a MUT-ban a hősziget jelenségről az Országos Meteorológiai Szolgálat kutatási
eredményeivel. Időpont: június 8., 14 óra.
http://www.mut.hu//?module=events&action=event&eid=3048
Időutazás – a római kortól a Budapest Szíve Programig
A Magyar Urbanisztikai Társaság Környezetesztétikai Tagozata és a Budapesti Városvédő
Egyesület Városépítészeti Csoportja „időutazást” szervez Kovács Eszter régész, Derdák
Éva restaurátor és Koszorú Lajos városrendező-építész közreműködésével június 8-án,
szerdán, 16 órától, találkozó a Március 15. téren, a Belvárosi Plébániatemplom előtt.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3046
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
Április 22-én az ügyvezető a BKIK VI. és VII. kerületi elnökével tárgyalt egy nagykörúti
üzletutca-projekt beindításának lehetőségeiről, módjáról.
Április 26-án délután a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem főépítészi munkacsoportja
alakult meg a MUT-ban, és Tanácsi delegáltjává választotta Tóth Ferenc tatabányai
főépítészt, helyettesévé pedig Veres István nyíregyházi főépítészt.
Április 27-én az ügyvezető a Local Observatorium ügyvezetőjével tárgyalt a további
együttműködés lehetőségeiről.
Április 28-án az ügyvezető az Országos Meteorológiai Intézet Városi Klímaműhely
rendezvényének pódiumbeszélgetésén vett részt. Folytatás júniusban a MUT-ban.
Április 29-én az ügyvezető a TÉKA Projekt zárókonferenciájának moderátora volt.
Május 4-én munkamegbeszélést tartott az EnSURE projekt Budapesti stábja.
Május 6-7-én Prof. dr. Schneller István képviselte a MUT-ot az ECTP-CEU Közgyűlésén
Belgrádban.
Május 11-én volt a MUT-ban az Urbanisták tévésorozat BackStage
beszélgetéssorozatának első találkozója, ahol Aczél Gábor, Lukovich Tamás és Csontos
János társaságában Vidor Ferenccel beszélgettek.
Május 17-én a MUT-ban sajtótájékoztatón mutattuk be a Közterületmegújítási Nívódíjpályázat nyerteseit.
Május 17-én a MUT-ban szerveztük a Levegő Munkacsoport Zöldterületi Klubdélutánját.
Május 18-án az Urbanisták BackStage rendezvényén Meggyesi Tamás és Nagy Béla volt a
beszélgetőpartner.
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Május 18-án az ügyvezető az ENSZ-Habitat Brüsszeli képviseletének vezetőjével tárgyalt
a decemberben megszűnő varsói Habitat-iroda szerepköre átvételének lehetőségeiről. A
továbblépés esélyei leginkább közös EU-projektben való fellépés keretében látszanak.
Május 20-án a Falutagozat Közgyűlésének keretében került megvitatásra a Nemzeti
Vidékfejlesztési Stratégia vitaanyaga.
Május 25-én az ügyvezető a ProRégió által szervezett Helyi Gazdaságfejlesztés
Konferencia egyik pódiummoderátora volt.
Május 25-én az Urbanisták BackStage vendégei Paksy Gábor és Molnár Attila volt.
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Pályázatok, felhívások
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: június
13., hétfő, 17.00 óra.
http://www.epiteszforum.hu/node/18395
Metamorphosis 2012
A Bat-Yam Biennale: Urban Action harmadszor kerül megrendezésre 2012 októberében
Izraelben, Bat-Yam városában és környékén. A Biennálé nemzetközi pályázatán bárki
indulhat, a szervezők az urbanisztika iránt érdeklődő művészek, építészek, dizájnerek,
lakók, társadalomkutatók jelentkezését várják, mindazokét, akik az életminőség
javítására szeretnének innovatív gondolatokat, ötleteket, fejlesztési elképzeléseket
javasolni a város és környezete számára. Benyújtási határidő: június 15.
http://www.epiteszforum.hu/node/18684
Felhívás Főépítészi Életmű-díj és az Év Főépítésze Díj adományozására
A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész,
önkormányzati és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet,
illetve szövetség tehet. A javaslatok június 17-ig az Országos Főépítészi Kollégium
Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím: alapitvanyi.titkarsag@gmail.com,
postacím: 1364 Budapest, Pf.: 252.) lehet benyújtani.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=175557#MIDDLE
Project Space - The Other City 2011
A pályázat célja, hogy fenntartható és szociálisan érzékeny új fejlesztési stratégiákat
vázoljon fel. Továbbá a helyszínen megrendezett műhelymunka, előadások és nyílt
párbeszéd eszközeivel, új nemzetközi — a társszakmákat is bevonó —
együttműködéseket indítson el. Beküldési határidő: június 26.
http://www.epiteszforum.hu/node/18650
Europan 11 Tervpályázat – A Szegedi Erőmű területének hasznosítása
A tervezési helyszín a korábbi villamosenergia-termelés elszigetelt területe, 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. Regisztráció: június 10.,
a pályázat beadásának határideje: június 30.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=173885#MIDDLE
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
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
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Magyar sikerek a FIABCI-díj pályázatán
A Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat nagy magyar sikereket hozott: a
magyar pályázók két kategória győzelmet arattak és a kategóriájában legtöbb versenyző
ingatlanfejlesztés közül egy második díjat nyertek. Műemléki fejlesztések kategóriában
első díjat nyert: Bécsi Corner Irodaház, Budapest. Speciális projektek kategóriában első
díjat nyert: Corvin Sétány Projekt, Budapest. Irodaház kategóriában második díjat nyert:
Eiffel Tér Irodaház, Budapest.
http://www.epiteszforum.hu/node/18770
Győr megye építészetéért
A 2009-ben, 81 évesen elhunyt neves építész, Jurcsik Károly emlékére rendezett kiállítás
megnyitóján adták át A Megye Építészetéért 2010 díjat. A Soltra E. Tamás éremművész
által készített bronzplakettet idén ketten kapták meg: Horváth Sándor egy győri,
Hédervári úti lakóépület-együttesért, Józsa Dávid pedig egy soproni, Lővér körúti villa
megtervezéséért.
http://www.epiteszforum.hu/node/18568
Magyar Építészetért Emlékérem
Dr. Magyar Péter a MÉSZ által a külföldön élő építészek elismerésére alapított Magyar
Építészetért Emlékérem első díjazottja.
http://www.epiteszforum.hu/node/18582

Programajánló
Város&Víz
Az országosan meghirdetett Város&Víz hallgatói ötletpályázat anyagaiból május 30-án a
VIII. kerületi Pollack Mihály téren nyílt kiállítás. Az eredményhirdetést június 17-én,
pénteken délutánra szervezik ugyanott, ami után zenés piknik is lesz.
http://www.epiteszforum.hu/node/18671
ESPON nyílt szeminárium
Az ESPON nyílt szemináriuma Tények és tudásigény a Területi Agenda 2020-hoz és az EU
Kohéziós politikájához kapcsolódóan címmel kerül megrendezésre Gödöllőn június 21-22én. A szeminárium lehetőséget ad a kutatóknak és szakértőknek, hogy betekintést
nyerjenek az európai területfejlesztési és kohéziós politika aktuális alakulásába, és hogy
megvitassák ezek európai régiókra és városokra vonatkozó következményeit.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3033
Györgyi Dénes (1886 – 1961) építész emlékkiállítása
A HAP Galéria és a Magyar Építészeti Múzeum szervezésében május 10-én nyílt az
emlékkiállítás, mely június 24-ig tekinthető meg a HAP Galériában (Budapest II., Margit
krt. 24. földszint).
http://www.epiteszforum.hu/node/18577
A rakodópart kövei
Kolundzsija Gábor urbanista budapesti dunai rakpartokat bemutató szabadtéri kiállítása
2011. május 29-én nyílt meg a Petőfi téri Duna Korzón. A Külügyminisztérium
támogatásával létrejött kiállítás az uniós magyar elnökséghez és a Duna Stratégia
elfogadásához kapcsolódik. Az eseménynek külön jelentőséget ad a rakpartok közeli
műemlékké nyilvánítása és a májusban elfogadásra kerülő Világörökség törvény. A
kiállítás június 27-ig tekinthető meg.
http://www.epiteszforum.hu/node/18790
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ActiCity 1. – Keresd a helyszínt!
A Meta – Magyar Építőművészet nevű folyóirat olyan városi helyszíneket keres, amelyek
kisebb építészeti beavatkozással élhetőbbé tehetők. Az ActiCity 1 keretében az egyes
helyszíneket bemutató fotódokumentációt és rövid szöveget június 30-ig várják. A
leginkább inspiratív dokumentációkat a honlapon (meta.meonline.hu) és Facebookoldalukon folyamatosan megosztják, illetve folyóirat tematikájához kapcsolódóan a
nyomtatott lap hasábjain is publikálják.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=175285#MIDDLE
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

Könyvajánló
Kortárs városfejlesztési modellek 1.
Városfejlesztési legendák - Ki ne ismerné a skandináv lakóparkok legendáját, ahol csak
azután alakítják ki a járdákat, ha már látszik, hogy merre taposták ki a füvet a lakók. A
kötet szerkesztői, Letenyei László és Sándor Csaba néhány városfejlesztési legendának
szegődtek a nyomába, hogy mi igaz, és mi hasznosítható belőlük.
http://www.libri.hu/konyv/kortars-varosfejlesztesi-modellek-i.html
Szent István-bazilika – Építészet, város, történelem
Több mint 25 év kutatómunka után publikálta Kemény Mária művészettörténész ezt az
összefogó tanulmányt, ami a Terc Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet
különlegessége, hogy sok eredeti dokumentummal és fotóval (250 fekete-fehér fotó és
rajz) illusztrálta a szerző.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Kemeny_Maria_A_Szent_Istvan_Ba
zilika_Epiteszet_varos_tortenelem&id=98711&tabname=konyv&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Mi lett a budai szőlőprojektből?
05.03.
„Senki nem mondhatja, hogy nem lelkesedtem a budai Vár lejtőjére telepített szőlők
iránt. Már az első pillanattól kezdve remek ötletnek tartottam, a megvalósítás hírének is
örültem, sőt a - szerintem nem túl szerencsés - tabáni pincékkel szemben pozitív
példának állítottam be. Nos a projekt azonban - melynek a helyszínen kitűzött tábla
szerint 2010 végére be kellett volna fejeződnie - valójában sehol nem tart.”
http://urbanista.blog.hu/2011/05/03/hl_vannak_a_budai_szolok_csak_a_karok_meredez
nek_a_varhegy_oldalaban_minden_gazos_szemetes
Globális archicsőd?
05.04.
A cikk a gazdasági válság és az építészet viszonyát vizsgálva arra kérdez rá, hogy
egyáltalán szükség lesz-e építészekre a jövőben? S ha igen, akkor vajon milyen feladat
vár a szakmát most kezdő építészekre, mire kellene nekik felkészülniük?
http://www.epiteszforum.hu/node/18616
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Tűzfalrehab a Király utcában
05.05.
Az akcióval a kezdeményezők egy méltatlanul elhanyagolt tűzfalat kívántak a városlakók
számára élvezhetőbbé tenni, és egyúttal arra is szeretnék a városvezetés figyelmét
felhívni, hogy milyen gyorsan és hatékonyan tudnak megújulni a főváros utcáinak
lehangoló falfelületei.
http://www.octogon.hu/tuzfalrehab+a+kiraly+utcaban++1.html
Koncepcióvázlat a Budai Várnegyed jövőjéről
05.06.
Budapest esetében sokszor felróják az átgondolt, megalapozott jövőkép hiányát. Az I.
kerületi Önkormányzat megbízásából Potzner Ferenc és munkatársai egy olyan
emberöltőnyi távlatra szóló, átfogó víziót vázoltak fel az ország szíve, a Budai Várnegyed
számára, amely nevében is utal arra, hogy készítői egyfajta kiindulási alapnak szánták az
együttgondolkodásra, amely tovább finomítható, árnyalható, gazdagítható különböző
észrevételekkel.
http://www.epiteszforum.hu/node/18624
Hogyan építsünk fenntartható várost?
05.06.
Bő egy éve jelent meg a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) által
kidolgozott ajánlás, amelynek célja egyfajta vitaindítás volt arról, hogyan lehetne
meghonosítani hazai viszonylatban is a környezettudatos várostervezést. A szervezet a
dokumentumot eljuttatta a hazai főépítészeknek és önkormányzatoknak – Dr. Reith
Andrással, a HuGBC múlt hét pénteken elnökké megválasztott korábbi alelnökével
beszélgettünk arról, milyen visszhangot keltett akciójuk.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/12070-hogyan-epitsunk-fenntarthato-varost
Heti építészeti műsor indul a Duna TV-ben
05.11.
Építészet XXI címmel új művészeti magazin indul pénteken délután a Duna Televízióban.
A hetente jelentkező 26 perces produkció tematikája a kortárs építészet, az urbanisztika
és az örökségvédelem. A szerkesztő Csontos János.
http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=a&id=1373
Városfejlesztés másként
05.13.
Jól lehetne hasznosítani a Corvin Sétány megalkotásának tapasztalatait Budapest új
városfejlesztési koncepciójának kidolgozásakor - véli Futó Gábor. A Futureal csoport
tulajdonos-vezérigazgatója öt pontba gyűjtötte a szükséges rendezőelveket.
http://hetivalasz.hu/pr/varosfejlesztes-maskent-34106/
De mi lesz a szocreállal?
05.15.
„Én ledózerolnám az egészet, és valami normálisat raknék a helyére.” Ha valahol az
1960-70-es évek építészetéről esik szó, ez a hangulatot leginkább jellemző hozzászólás.
Az elmúlt bő fél évszázad építészetét a közvélemény különösen kritikusan szemléli, a
folyamatos bontások ellen egyelőre senki sem emeli fel szavát, beleértve a
műemlékvédelmet is. Tényleg ennyire szégyellnivaló lenne ez a kor?
http://hg.hu/cikk/epiteszet/12129-de-mi-lesz-a-szocreallal
Válasz a Budai Várnegyed jövőjéről alkotott koncepcióra
05.17.
A Budai Vár jövőjéről készített koncepcióra (ld. 05.06-i cikk) elsőként Pákozdi Imre
reagált az Építészfórumon. Pákozdi elismerve a tervezők munkáját hiányolta a
költségbecslést és a megvalósítás hozzávetőleges időbeli ütemezését.
http://www.epiteszforum.hu/node/18694
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BKV: 21,5 millióba kerül az utcanévcsere
05.17.
A héten helyezik ki az új Széll Kálmán tér és Elvis Presley park utcatáblákat, a BKV is
folyamatosan cseréli a villamosok és buszok tábláit, a metró Széll Kálmán (Moszkva) téri
állomása marad utoljára. A II. kerületnek 70 ezer forintba kerül a táblacsere, a BKV-nak
21,5 millióba.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/05/17/bkv_21_5_millioba_kerul_az_utcanevcsere
Bekapcsolták a szökőkutat a felújított Károly körúton
05.22.
Csak egy-két órára ugyan, de már meg lehetett nézni, hogy milyen lesz a Kiskörút, ha
elkészül. A Deák tér és a Károly körút műszaki átadására nyár végén kerülhet sor.
http://urbanista.blog.hu/2011/05/22/bekapcsoltak_a_szokokutakat_a_karoly_koruton
Megjelent a májusi URBACT hírlevél
05.23.
Összefoglalót olvashatnak Willem Van Widennek a 2010-es URBACT Tribune-ben
megjelent cikkéből a REDIS (Városi kerületből tudományos negyed) projekt
tapasztalataiból az újonnan kialakított tudásközpontok városba integrálásának
kérdéseiről. A Portré rovatuban az OP-ACT projekt vezetője, Wolfgang Domian, az
ausztriai Leoben polgármesteri hivatalának vezetője mesél tapasztalatairól. A Hírek
rovatban pedig Kőbánya beszámolóját olvashatják a RegGov (Leromlott városi területek
fenntartható integrált fejlesztésének regionális irányítása) zárókonferenciájáról.
http://www.vati.hu/index.php?article=21926&langcode=hu&menu=19485
Fenntartható városi élet: közösségi kert
05.25.
Az egyre jobban koncentrált városoknak rengeteg mindennel kell szembe nézniük és meg
kell oldaniuk, hogy élhetőek maradjanak az ember számára. Erre nyújt megoldást a
közösségi kert. A közösségi kert alapvető célja, hogy a városi ember számára olyan
helyet biztosítson, ahol növénytermesztéssel, kertgondozással foglalkozhat. Ha
szétnézünk az európai és tengeren túli országokban láthatjuk, hogy a közösségi kertek
szinte az egész világon nagy népszerűségnek örvendenek. Az Egyesült Királyságban és
az USA-ban van manapság a legnagyobb sikere, de a skandináv országoktól Japánig,
mindenhol találkozhatunk velük.
http://www.bautrend.hu/index.php/fenntarthato-epulet/3757-kert
Válasz egy válaszra
05.25.
A Budai Várnegyed jövőjéről kibontakozó vitában ezúttal Kelecsényi Kristóf Zoltán
művészettörténész hallgató, újságíró és Székely Márton építészhallgató fejti ki
véleményét a KÖZTI fejlesztési koncepcióvázlatáról, valamint Pákozdi Imre ahhoz fűzött
válaszáról. (Előzményeket ld. 05.06. és 05.17-ei cikkekben.)
http://www.epiteszforum.hu/node/18762
16 új díszpolgára van idén Budapestnek
05.25.
Rekordszámú díszpolgári címről döntött a fővárosi közgyűlés: összesen 16-an nyerték el
a kitüntetést. 14 díszpolgárt a Fidesz, kettőt pedig az ellenzék javaslatára szavaztak
meg. Az idei díszpolgárok névsora: Balczó András öttusázó, Csukás István író, Egerszegi
Krisztina úszó, Eperjes Károly színművész, Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet
főigazgatója, Kopp Mária, a SOTE főigazgató-helyettese, Kovács Kati énekes, Mádl Ferenc
volt köztársasági elnök, Makovecz Imre építész, Papp Lajos szívsebész, Elvis Presley
amerikai énekes, Sánta Ferenc zenész, Skrabski Árpád demográfus-szociológus,
Szervátiusz Tibor szobrászművész, Szirtes Ági színművész és Lech Walesa volt lengyel
államfő.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/05/25/16_uj_diszpolgara_van_iden_budapestnek
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A Hattyúház tervezője, Nagy Ervin az új országos főépítész

05.26.
Nagy Ervin Pintér Sándor miniszter előtt letette az esküt, s az államtitkárságon belül
működő országos főépítészi irodán belül folytatja tevékenységét, főosztályvezetői
rangban. Az országos főépítészi címet és feladatkört az előző kormányzat idején hozták
létre. Első ízben Fegyverneky Sándor töltötte be ezt a pozíciót, aki jelenleg minisztériumi
tanácsadói munkakörben dolgozik tovább.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=313642&ctag=articlelist&iid=1
Átformálnák Budapestet - Megszűnhet a Déli pályaudvar
05.26.
Átépülhet a Puskás Stadion, és 2015 első negyedévében utazhatnánk először a 4-es
metrón. Budapest új, városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettese Hutiray Gyula
nagyra törő tervekkel lát munkához, de a határokat az anyagi lehetőségek fogják
megszabni.
http://www.vg.hu/gazdasag/onkormanyzatok/atformalnak-budapestet-megszunhet-adeli-palyaudvar-349791
Budapestről Brüsszelben
05.28.
Az Európai Unió magyar elnökségének célkitűzései összhangban vannak azokkal a
feltételekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a nagyvárosok a nemzetközi gazdasági
válság utáni helyzetből megújulva emelkedjenek ki - hangozott el Brüsszelben azon a
konferencián, amelyen Budapest mutatkozott be. A fellendülés kulcsa a városfejlesztés.
http://www.estihirlap.hu/belfold/1001805-Budapestrol-Brusszelben-magyarok-amakroregiorol
Városi fejlesztések – tanulságokkal
05.30.
A Reök-palotában Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése címmel rendeztek
összefoglaló konferenciát, melyen az egyes részelemek – így az utca és térfelújítások, a
villamosprojekt – tanulságait próbálták levonni, kiindulva a pályázattól, a
projektmenedzsmenten keresztül az átadásig, valamint a fenntartható üzemeltetésig.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/05/varosi-fejlesztesek-%E2%80%93tanulsagokkal.html
Szövetségben a romkocsmák
05.31.
„Annak idején az Ifipark, aztán a Tilos az Á, ma pedig a romkocsmák − minden felnövő
generáció kitermeli magának azokat a tereket, ahol szabadon gondolkodhat és alkothat.
Az, hogy ez milyen formát kap, változó, rengeteg tényező befolyásolja (társadalmi,
politikai, kulturális stb.). Most épp a viseltes, bölcsész-művész, biciklis minta az uralkodó,
egy azonban örök: a fiatalok világhoz való nyitott, kritikus viszonya.”
http://hg.hu/cikk/epiteszet/12180-szovetsegben-a-romkocsmak
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