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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
A Szombathelyen augusztus 1. - augusztus 5. között tartott rendezvénysorozaton
számtalan előadáson és pódiumbeszélgetésen ismerhettük meg többek között
Magyarország megújuló főtereinek történetét, a beruházások hátterét, és az átalakuló
finanszírozási rendszert. A TervGyár keretében az ország különböző egyetemeiről,
főiskoláiról érkezett 15 hallgató, három munkacsoportban hasznosítási koncepciót
dolgoztak ki a használaton kívüli vasvári prépostsági magtárra. A három terv közül az
első helyezett a MagVár című terv, Annus Viktor, Bajomi Anna, Galát Zsuzsanna, Mikula
Csaba, Turóczi Tímea és Vajas Ákos munkája lett. A térségben működő Pannon Helyi
Termék Egyesület az elkészült pályaművet beépíti abba a munkafolyamatba, amelynek
keretében a Magtár átalakítása megtörténik majd.
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 MUT-os emléket. 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 tárgy, fotó, néhány soros visszaemlékezés,
kedves történet, sorsfordító élmény. A beküldött anyagokból összeállítást készítünk,
amely várhatóan az október közepén megrendezésre kerülő 18. Országos Urbanisztikai
Konferencia ünnepi fogadásán kerül bemutatásra.

ElőreMUTató – A MUT tervezett programjai
XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia
A konferenciát az idén Pécsett, a megújuló Zsolnay-negyedben október 27-28-én
rendezik meg. Bővebb információk később várhatóak.

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Július 4-én az ügyvezető és a VÁTI irodavezetője a két szervezet klímával kapcsolatos
tevékenységének összehangolásáról tárgyalt.
Július 4-én a MUT szervezői a jövő évi Hild János konferencia helyszínét,
Százhalombatta megújult Főterét és a konferencia helyszínéül szolgáló Kulturális
Központot járták be a Korsak Kft. ügyvezetőjével egyeztetve.
Július 6-án a KlímaKlub összejövetelére került sor a MUT-ban.
Július 7-8-án a MUT szakértőinek társszervezésében és közreműködésével valósult
meg az egykori Csepel Művek egyik csarnokában a Csepeli Önkormányzat vezető
partnersége mellett futó RETINA projekt budapesti műhelymunkája
Július 12-én a MUT és a VasiTIT igazgatói a Savaria 2011 előkészítéséről egyeztettek
a MUT-ban
Július 12-én az Europan11 Magyar Nemzeti Munkacsoportjának egyes tagjai
egyeztették az előzsűrizés aktuális kérdéseit.
Július 14- én ülésezett az Országos Építésügyi Fórum 1. munkacsoportja, ahol a
MÉK Településrendezési Tagozatának a hatályos jogszabályok korrekciójára tett
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javaslatairól tárgyaltak.
Július 14-én a MUT Elnöke, valamint Schneller István és Ongjerth Richárd elnökségi
tagok fogadták Vit Rezácot, az AUUP (a Cseh Urbanisztikai Társaság) alelnökét, aki
az októberben Prágában megrendezésre kerülő Cseh Urbanisztikai Hét keretében
szervezendő V4 bemutatón való részvételre kérte fel a MUT-ot.
Július 20-án az ügyvezető a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tanácsának ülésén
vett részt Szombathelyen.
Július 25-én az ügyvezető a Rómaifürdő Telepegyesület elnökével, Ébert Ágostonnal
egyeztetett a mobilgátakkal kapcsolatos fellépés lehetőségeiről.
Július 26-án a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem ösztöndíjas hallgatói számára volt
előzetes tájékoztató a MUT-ban.
Július 26-án a KlímaKlub ülésezett a MUT-ban.
Augusztus 1-5. között került sor a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2011. évi
szemeszterére, Szombathelyen. Az idei program egyik idei – továbbfejlesztésre
váró – újdonsága a multidiszciplináris urbanisztikai tervezőtábor, a TervGyár volt.

Pályázatok, felhívások
Felhívás a városbiztonsággal kapcsolatos esetek, jó példák bemutatására
Jó példák kerestetnek a BM Területrendezési és Településügyi Főosztálya megbízásából
készülő Biztonságos Város - Városbiztonság című kézikönyv elkészítéséhez. A
kiválasztásra kerülő jó gyakorlatok számára nyilvánosságot, bemutatkozási lehetőséget
kínál a készülő könyv, valamint a kapcsolódó webes példatár az Európai Városi
Tudáshálózat (EUKN) magyar nyelvű honlapja, a www.eukn.hu. Az 1-2 oldalas
összefoglalókat az eukn@vati.hu e-mail címen várják.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=178452#MIDDLE
inNATURE – nemzetközi pályázati felhívás
Az opengap internetes portál nyílt, nemzetközi ötletpályázatot hirdet inNATURE címmel, a
melynek célja a védett természeti környezetbe történő tervezés innovatív, kortárs
példáinak felkutatása. A benyújtott projektek helyszín-, és témaválasztása kötetlen,
fontos szempont a természetbe való mély beágyazódás, valamint az épület és környezete
közötti szerves kapcsolat és összhang megtalálása. A pályázati kiírás letölthető az
opengap.net weboldalról. A regisztráció első szakasza szeptember 5-ig tart, a
beadási határidő: november 15.
http://www.epiteszforum.hu/node/19209
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
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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
Európa Nostra-díj 2012
Az Europa Nostra hágai központja közzétette felhívását az épített kulturális örökség
legkiválóbb eredményeinek elismerésére. A díjakkal évről évre a példaértékű
helyreállításokat és az európai örökséggel kapcsolatos szerteágazó kezdeményezéseket
jutalmazzák minden örökségi kategóriában, a műemlékek és történeti épületek
restaurálásától és új, méltó hasznosításától kezdve a városi és falusi település(rész)ek,
tájak rehabilitációján, a régészeti helyszínek bemutatásán keresztül a művészeti
gyűjtemények gondozásáig. A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati űrlapok
elérhetők a europanostra.org honlapon. A pályázatok beadási határideje: október 1.
http://www.epiteszforum.hu/node/19253
Nagykovácsi Főutca – Hallgatói Ötletpályázat
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a település főutcájának köztérépítészeti
rendezésére hallgatói ötletpályázatot hirdet. Beadási határidő: október 24.
http://www.nagykovacsi.hu/dokumentumok/foutcapalyazat
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 siker az UIA urbanisztikai pályázatán
Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) által kiírt nemzetközi építészeti és
urbanisztikai pályázaton hazánkból Benkő Melinda, a BME Urbanisztika Tanszék docense
"Context - Sensitive Approach to Architecture" című tanulmányával 3. díjat nyert.
http://www.epiteszforum.hu/node/19146
A Skycourt épülete kapta a Csonka Pál-emlékérmet
Idén a Csonka Pál-emlékérmet alkotópáros kategóriában Tima Zoltán építész és Gurubi
Imre szerkezettervező kapta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Terminál Skycourt
épületének megalkotásáért, egyéni alkotó kategóriában pedig Iványi János
építőmérnököt díjazták életműve elismeréseként.
http://www.epiteszforum.hu/node/19096

4

Építészeti díjat nyert Zsuffa Zsolt gyorsétterme
A RIAI (Royal Institute of the Architects of Ireland) 2011-es díját nyerte el a legjobb
kereskedelmi épület kategóriában az írországi Galway külvárosában álló, Zsuffa Zsolt és
Paul Dillon által tervezett autós gyorsétterem.
http://www.epiteszforum.hu/node/19108

Programajánló
Györgyi Dénes emlékkiállítás
Augusztus 9-én 18 órakor nyílik a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
(Balatonalmádi, Városház tér 4.) új tárlata, ahol egy olyan építész életműve tekinthető
meg, akinek alkotói pályája az építészet nagy átalakulásával esik egybe. A megnyitón a
város nevében dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony mond köszöntőt. A Györgyi
Dénes emlékét felidéző beszélgetést Fábián László, a Györgyi Dénes Általános Iskola
igazgatója vezeti. A kiállítás szeptember 13-ig látogatható.
http://www.epiteszforum.hu/node/19266
Latinovits Zoltán, az építész
Latinovits Zoltán színészóriás építész tehetségét tárja az érdeklődő elé a HAP Galéria
(Budapest, II., Margit krt. 24. földszint) Latinovits születésének nyolcvanadik, halálának
harmincötödik évfordulóján. A kiállítás megtekinthető: augusztus 12-ig.
http://www.epiteszforum.hu/node/19042
Belső kertek kiállítás
Augusztus 2-tól két héten át belső kertekről szóló kiállítás nyílik a 400 Klubban (1075
Budapest, Kazinczy utca 52/b). A tárlat az udvadbolond.blog.hu anyagából, a SzeBu és a
Zubrowka támogatásával készült, és augusztus 14-ig tekinthető meg.
http://www.epiteszforum.hu/node/19235
Közös tér – Közös örökség
A Magyar Nemzeti Múzeum, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Porta Speciosa
Egyesület közös kiállítása A Kárpát-medence megújuló épített örökségét mutatja be
Esztergomban, a Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeumának Nagytermében (Szent István
tér 1.). A tárlat augusztus 21-ig tart nyitva.
http://www.epiteszforum.hu/node/19145
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
Újratervezés
Július 29-én különleges kiállítás nyílt a budapesti Szent István Bazilika Lovagtermében
(Budapest V., Szent István tér). Az Újratervezés, katasztrófák utáni újjáépítések
Magyarországon és a nagyvilágban című tárlat több magyarországi (árvíz, vörösiszap),
valamint külföldi (olasz Stava-völgyi katasztrófa, new orleans-i Katrina hurrikán, stb.)
katasztrófán keresztül, magát a katasztrófát, illetve az ezekre adott építészeti reakciókat
dokumentálja. A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának kiállítása a Bazilikában
augusztus 31-ig tekinthető meg, azután az építészet világnapjáig végig járja az
országot, majd visszatér Budapestre és egy nemzetközi konferenciával zárul.
http://www.epiteszforum.hu/node/19197
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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
Dr. Seregi György: A Margit-híd 1871-2010
Az Építésügyi Tájékoztatási Központ gondozásában megjelent könyv a Margit-híd rövid
történetét és a 2009-2010. évi rekonstrukciós munkálatokat ismerteti 2010. november
15-ig, amikor a forgalom megindult, de a teljes befejezés még hátravan.
http://bookline.hu/product/home.action?_v=dr_seregi_gyorgy_A_Margit_hid_1871_2010
&id=2101219180&type=10

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Újabb 350 millió ember költözik hamarosan a kínai városokba
07.02.
Jelenleg a kínai népesség fele városlakó, a következő években azonban további 350
millió ember áramlik a megapoliszokba, így a városi lakosok száma 2030-ra várhatóan
eléri majd az egymilliárdot a McKinsey & Company intézet becslése szerint. A példa
nélkül álló urbanizáció révén több mint kétszeresére nő a legalább egymilliós lélekszámú
városok száma, és meghaladja a 220-at. Ehhez ötmillió épület, közöttük 50 ezer
felhőkarcoló, azaz tíz New Yorknak megfelelő mennyiségű építmény létrehozására lesz
szükség az intézet szerint.
http://hvg.hu/vilag/20110702_kina_varosiasodas
Adókedvezményt adnak a biciklizésért Nyugat-Európában
07.03.
Belgiumban, Hollandiában és Nagy-Britanniában adókedvezményt kaphatnak azok, akik
kerékpárral járnak a munkahelyükre. A programban résztvevő vállalatok közül a Colruyt
üzletlánc szóvivője szerint a biciklizéstől nemcsak a dolgozóik lettek egészségesebbek,
hanem az üzletlánc is jól járt, ugyanis kevesebb parkolóhelyet kell biztosítania, és ez
nem elhanyagolható szempont azoknál a városi üzleteknél, ahol nem egyszerű a
parkolóhely bővítés.
http://hirszerzo.hu/kulfold/20110703_kerekparozas_adokedvezmeny
Tarlós kiadta a főváros Fehér Könyvét
07.06.
Budapest örökségének 50 legsúlyosabb problémáját ecseteli a főpolgármesteri hivatal a
most kiadott, úgynevezett Fehér könyvben. Eszerint várhatóan nagy pénzügyi terhekkel
jár majd az Alstom-ügy, a CET, a kórházi adósságállomány, a tűzoltóság és a
temetkezési cég kockázata, valamint az elöregedett metrókocsik cseréje.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/07/06/tarlos_kiadta_a_fovaros_feher_konyvet/

6

Nagyvárosi levegőn lassabban tanul az agy
07.08.
A szennyezett nagyvárosi levegő - ha elég sokáig élünk benne - olyan fizikai
elváltozásokat okozhat az agyban, amik kárt tehetnek a tanulási és emlékezési
képességekben - állítják az Ohioi Állami Egyetem kutatói egy nemrégiben egereken
lefolytatott vizsgálat alapján.
http://www.origo.hu/egeszseg/20110708-igazoltak-hogy-a-legszennyezesmegvaltoztatja-az-agy-mukodeset.html
Lassan épül a Corvin-negyed
07.09.
Az új ingatlanok eladásával vagy bérbeadásával foglalkozó irodában bárki megnézheti ezt
az impozáns kis makettet a földszinten, kivilágítva a már megépített, és terveken már
szereplő, építés előtt álló lakó- és irodaházak. Ebben az ütemben azonban Budapest
legmélyebb élményét, a Roncsfilmből megismert Szigony utcát nem egyhamar éri el az
"új belváros". Pedig annak lesz csak igazán szimbolikus jelentése.
http://varosban.blog.hu/2011/07/09/lassan_epul_a_corvin_negyed
Készül az Absolute Towers
07.11.
A MAD Architects 5 évvel ezelőtt készítette el a kanadai Absolute Towers tervét. Idén
végre átadhatják az lakóépületeket, melyek szoborszerű vonalaikkal egyértelműen a
város ikonikus jelképei lesznek. Az Absolute Towers 2 különböző méretű tornyot takar:
az egyik 56 emeletes és 178 méteres, míg a másik 50 emeletes és 151 méteres. A forma
minkét esetben hasonló, a tervezők a fluid irányzat egyik remekét jegyzik majd az
épületek átadásával. Érdekesség, hogy mindkét épület 209 fokot csavarodik a fölszint és
a tető közi részen, illetve, hogy a tornyok valamennyi szintjén erkélyek futnak körbe.
http://www.octogon.hu/keszul+az+absolute+towers++1.html
Tükröző homlokzat Brüsszel pályaudvarán
07.13.
Jean Nouvel új, 250 ezer négyzetméteres pályaudvar épületet tervezett a brüsszelieknek.
Jelenleg az engedélyeztetésre vár a brüsszeli pályaudvar, a Midi Station Jean Nouvel-féle
rekonstrukciós terve. A Brüsszel déli részén, a jelenlegi helyett felépítendő komplexumot
az EU és Brüsszel fizikai és szimbolikus kapujaként szeretné láttatni a tervező, ehhez
pedig az üvegben rejlő lehetőségeket használja ki.
http://www.octogon.hu/tukrozo+homlokzat+brusszel+palyaudvaran++1.html
Elmaradt a CET műszaki átadása
07.14.
A főváros nem tudta megkezdeni a Duna-parti Közraktáraknál létesült CETépületegyüttes (Central European Time, azaz közép-európai idő) műszaki átadásátvételét, mert a beruházó több feltételnek nem tett eleget, közölte Bagdy Gábor
pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/07/14/elmaradt_a_cet_muszaki_atadasa/
Kísértetházak Budapesten: milliárdokat érő elhagyott épületek titkai
07.18.
Mi a közös az MTV-székházban, a Tüskecsarnokban, a Pesterzsébeti Gyógyfürdőben és a
Várkert Bazárban? Mind olyan épület, amelyet hosszabb vagy rövidebb ideje nem használ
senki. Van, ahol még a fűtés is működik, máshol minden alá van dúcolva, hogy össze ne
dőljön. Az [origo] fotósai kívül-belül lefényképezték a felújítás előtt álló vagy bizonytalan
jövőjű épületeket. A tulajdonosok pedig elmondták, meddig lesz még rajtuk lakat.
http://www.origo.hu/kultura/20110715-budapest-nem-hasznalt-foghijai-mtvszekhaztuskecsarnok-varkert-bazar-pesterzsebeti-gyogyfurdo.html
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Teljesen átalakítaná a megyerendszert a kormány
07.19.
szinte semmit nem hagynának meg a mostani rendszerből, a megyék az új
önkormányzati törvény hatálybalépése után a területfejlesztési munkákat vennék át,
amit most a regionális területfejlesztési tanácsok végeznek. A legtöbb megyei feladat az
államhoz kerülne, így az ott képződő hiány nem a már amúgy is szakadék szélén
egyensúlyozó megyéket terhelné tovább.
http://index.hu/belfold/2011/07/19/teljesen_atalakitana_a_megyerendszert_a_kormany/
Velence jövője
07.19.
Lezárult a CityVision magazin nemzetközi építészeti ötletpályázata, amelynek témája
Velence jövője volt. Öt kontinensről érkeztek be pályaművek, számos fantáziadús,
érdekes, nemegyszer extrém és szokatlan koncepciót felvonultatva. A résztvevők
elsősorban a víz, az ember és a város harmonikus együttélésének problematikáját, a víz
elleni védelmet, valamint az új életterek kialakításának lehetőségeit boncolgatták.
http://www.epiteszforum.hu/node/19148
Változtat Budapest új zászlaján a főváros
07.21.
Az MTI információi szerint a változtatásra azért van szükség, mert az új zászló szegélyén
lévő, háromszögekből álló díszsor a honvédség farkasfogas zászlaján lévőre hasonlít. A
készülő előterjesztés szerint Budapest zászlajának szélén egy egyszerű díszsor lesz.
http://www.metropol.hu/itthon/budapest/cikk/758290
Szociális lakásépítészet
07.22.
Székely György korábban közölt dolgozatában a hajléktalanság problémáját járta körül,
most ennek folytatásaként európai és hazai körképet vázol fel a szociális lakásépítés
helyzetéről, kiemelkedő példáiról, valamint a szociális városrehabilitáció működő európai
modelljeiről és a magyar valóságról.
http://www.epiteszforum.hu/node/19170
Megnyitották a Zsolnay Mauzóleumot
07.25.
2011. július 18-án ünnepélyesen megáldották a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa
program keretében felújított és látogathatóvá tett Zsolnay Mauzóleumot. Az
eseményen részt vett dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke, dr. Páva Zsolt, Pécs
MJV polgármestere, a Zsolnay család tagja, valamint Páljános András, a Reneszánsz
Kőfaragó Zrt. vezérigazgatója.
http://www.epiteszforum.hu/node/19177
Itt az ország 13 legrosszabb városa
07.27.
Lezárult az ország legélhetetlenebb városa címért kiírt verseny első fordulója, kérjük, ne
nevezzenek több várost, mert ennyi nyomorult hely egyszerűen nem létezhet.
Magyarországon 328 város van, ezek közül olvasóink 92-t neveztek a versenybe. Az
infrastruktúra hiánya, a kátyús vagy le sem aszfaltozott utak, a munkanélküliség mellett
olvasóinknak érdekes módon az a legfőbb bajuk az a magyar városokkal, hogy
unalmasak.
http://index.hu/kultur/eletmod/2011/07/27/itt_az_orszag_13_legrosszabb_varosa/
Velence épült volna Budapesten
07.27.
Budapestet sokféleképpen meg lehet ismerni. Felkutathatjuk a legjobb helyeket, amiket
érdemes megnézni vagy kipróbálni. Kutathatunk a múltban is, könyvtárakban a legtöbb
épületnek, térnek, formának megtaláljuk a történetét. Aztán van egy harmadik arca
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Budapestnek. A meg nem valósult arca, a majdnem-Budapest, olyan tervek összessége,
amiknek csak egy hajszál hiányzott, hogy létrejöjjenek, és ma egy egészen másik
városban sétáljunk. Az 1900-as években, Budapest fénykorában, a város építésének
lázában pedig rengeteg ilyen született.
http://varosban.blog.hu/2011/07/27/velence_epult_volna_budapesten
Pécs a magasház csapdájában vergődik
07.28.
A tájsebnek nevezett pécsi Magasház problémáját végleg megoldaná az önkormányzat. A
projekthez készült megvalósíthatósági tanulmányban különböző koncepciók szerepelnek.
Megoldanák a rossz hangulatú pécsi szimbólum helyzetét, viszont vele más bajokat
hoznának a városra: a belváros kiürülne, funkcióját veszítené és sok üres ingatlant
hagyna maga után. 1989 óta veszik elő újra és újra a pécsi Magasház megoldásának
feladatát, úgy tűnik, Páva Zsolt polgármester végleges megoldást keres, és sok más bajt
talál.
http://index.hu/belfold/2011/07/28/a_megoldasok_csak_tovabb_melyitik_a_pecsi_tajse
bet/
Minden készen áll a londoni olimpiára
07.29.
Egy évvel a 2012-es londoni olimpia kezdete előtt elkészült a vizes sportok helyszínéül
szolgáló Aquatics Centre. A Zaha Hadid által tervezett uszoda botrányoktól sem mentes
kivitelezését végül időben és a pénzügyi kereteken belül sikerült véghezvinniük az
építtetőknek. A londoni olimpiai játékok sportközpontjainak sorában a 17,500 fős
Aquatics Centre volt az utolsó, amely befejezésre várt.
http://www.octogon.hu/idoben+keszult+el+a+londoni+olimpia+uszodaja+1.html
A szeretet erejével építenek Makovecz építészei
07.31.
A Bazilikában rendezett árvízi újjáépítéses kiállítás a katasztrófaépítészet példái helyett a
Makovecz Imre vezette Kós Károly Egyesüléssel ismerteti meg a látogatót.
http://index.hu/belfold/2011/07/31/a_szeretet_erejevel_epitenek_makovecz_epiteszei/

Állás
Állást keres
Valkó Richárd Péter

Végzettség: BCE, Tájépítészeti Kar, okl. tájépítészmérnök, 2010.
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