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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Elhibázottnak tartja a MUT az ócsai devizalakótelepet
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége szeptember 15-i és szeptember 24-i ülésein
megtárgyalta az Ócsára tervezett szociális bérlakás-együttes beépítési és
környezetalakítási javaslataira vonatkozó ötletpályázat ügyét. A MUT messzemenően
egyetértve a kiszolgáltatottak megsegítésének céljával, támogatja azt, hogy a komplex
kormányzati eszközök között a szociális bérlakásépítés is szerepel. Az elnöksége
ugyanakkor elhibázottnak, (mert gazdaságtalannak, a korszerű urbanisztikai
törekvésekkel ellentétesnek, és társadalmilag fenntarthatatlannak) tartja azt a konkrét
megoldást, amely e kormányzati program megvalósítása keretében az Ócsára tervezett
szociális bérlakás-együttes megvalósítására irányul.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182010#MIDDLE
Itt az utolsó lehetőség: MUT RETRO '66-'11
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 vagy néhány soros
visszaemlékezés. A beküldött anyagokból összeállítást készítünk, amely a 18.
Országos Urbanisztikai Konferencia ünnepi fogadásán kerül bemutatásra.
Kövesse a MUT-ot a Facebookon!
Naponta frissülő információk, programok, események, hozzászólási lehetőség! Ossza meg
urbanisztikai témájú gondolatát, programját, szakmai anyagát a MUT Facebook
csoportjában!
http://www.facebook.com/pages/MUT-Magyar-UrbanisztikaiT%C3%A1rsas%C3%A1g/123621814338661
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem az Építészet XXI. című műsorban
A riport 07:22-nél kezdődik:
http://www.youtube.com/watch?v=GKXh3-Wyi_M
A MUT Promóciója Prágában
A Cseh Urbanisztikai Társaság kezdeményezésére a cseh urbanisztikai és építészeti hét
alkalmából a V4 országok urbanisztikai társaságai a V4 fővárosok fejlődését bemutató
reprezentatív kiállítás előcsarnokában mutatják be saját bemutatkozó spotjaikat.

ElőreMUTató – A MUT tervezett programjai
Hazai Olimpia a városmegújítás mérlegén – Álmok, tervek, illúziók 2006-11
Vitaest a MUT székházában október 13-án, 16 órakor
A Bon-Team 33 civil kezdeményezés kiállítással egybekötött vitafórumán olyan témákról
is szó esik, mint „Le kell-e bontani a Népstadiont? Szükség van-e távlatban az 5-ös
Metróra? Mikor épüljön fel az Aquincumi híd? Lesz-e végre gyalogos híd a Belvárosban?”.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3105
XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia
Október 27-28., Pécs – Zsolnay-negyed, Bóbita Bábszínház
Az elmúlt évek egyik legfontosabb felismerése volt, hogy a hazai térbeli (területi és
település-) tervezés rendszerében érdemi változtatásokra van szükség. Hogyan függ ez
össze a kormányzat egyes szektorainak stratégiájával, milyen követelményeket támaszt
ez a folyamat a kormányzati, önkormányzati és privát szférával szemben? Hogyan lehet
a jelenleginél lényegesen világosabb, átláthatóbb, hatékonyabb és szerethetőbb a
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településtervezés, településfejlesztés? Mit kell megtartanunk/megtanulnunk az EU
gyakorlatából? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik majd a 17. Országos
Urbanisztikai Konferencia Pécsett a Zsolnay-negyedben. Részletes program és
regisztráció a MUT honlapján:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=181168#MIDDLE

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Szeptember 1-én az ügyvezető az NFÜ illetékesével egyeztetett a városfejlesztés egyes
módszertani kérdéseiben való előrelépésről.
Szeptember 5-én a NKft. munkatársai a pécsi konferencia helyszínén egyeztettek az
országos konferencia helyszíni részleteiről.
Szeptember 8-án az ügyvezető a BM főosztályvezetőjével egyeztetett a javasolt új térbeli
tervezési rendszer részleteiről.
Szeptember 8-án az ügyvezető az NFM helyettes államtitkárával egyeztetett a térbeli
tervezési rendszer, az Urb:Icon, és a városfejlesztő társaságok számára rendezendő
konferencia kérdéseiről.
Szeptember 8-án az EnSure budapesti munkacsoportja az Óbudai Polgármesteri
Hivatal osztályvezetőjével egyeztetett az Óbudai Klímaprogram készítésének részleteiről.
Szeptember 9-én az ügyvezető a Fővárosi Önkormányzat csoportvezetőjével egyeztetett
a Budapesti Klímaprogram készítésének aktuális kérdéseiről.
Szeptember 10-én Szegeden ülésezett az Europan11 magyar előzsűrije, és kiválasztotta
a 40 beérkezett munkából azt a nyolcat, amelyet az Oslóban ülésező nemzetközi zsűri
számára értékelésre ajánl.
Szeptember 13-án az ügyvezető a VÁTI Információszolgáltatási Irodavezetőjével
egyeztetett a SEAP hazai adatállományának megteremtéséről.
Szeptember 13-én az ügyvezető a MÉSZ Igazgatójával egyeztetett a HungaroPan
pályázat kihirdetéséről.
Szeptember 13-án az ügyvezető a MUT Titkárság egykori munkatársaival tárgyalt a 45
éves MUT Kiállítás fotókiállításáról.
Szeptember 16-án Veresegyháza polgármesterével egyeztettek a MUT NKft. és a
HUNGEXPO Zrt. vezető munkatársai, az Urb:Icon 2012 városfejlesztési kiállításon és
vásáron való megjelenésről.
Szeptember 19-21. között az ügyvezető a Csepel Önkormányzata által vezetett, a
rozsdaövezetek megújításának szakmai kérdéseiről szóló ReTINA EU-SEE projekt vezető
szakértőjeként a bulgáriai Pernikben tartott projektmegbeszélésen vett részt.
Szeptember 26-án a MUT Elnöksége rendkívüli ülésen találkozott Szaló Péter helyettes
államtitkárral, majd megvitatta és elfogadta a tervezett ócsai szociális lakásberuházásról
szóló állásfoglalást, és döntött annak nyilvánosságra hozataláról.
Szeptember 27-én mutatták be az MTA Politikatörténeti Intézetének nagytermében
Sipos András A jövő Budapestje 1930-1960 – Városfejlesztési Programok és rendezési
tervek című, a Napvilág Kiadónál megjelent könyvét.
Szeptember 28-án az ügyvezető a BM-ben Szaló Péterrel, Tompai Gézával, Ráth
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Györggyel, Magyar Máriával és Liszkay Krisztinával egyeztetett a tervezési rendszer
továbbfejlesztését célzó javaslatokról.
Szeptember 28-30. között a NKft. Munkatársai a társaság részvételével zajló, a városi,
városrészi szintű energiagazdálkodás kérdéseivel foglalkozó EnSURE projekt
munkamegbeszélésén vettek részt, a szlovéniai Kranjban.
Október 5-én a Környezetesztétikai Tagozat nagy érdeklődéssel kísért klubdélutánt
tartott a budai Várbazár jövőjéről.
Október 6-án a MUT-ban érdeklődéssel kísért műhelyvitára került sor a BonTeam
budapesti olimpiai javaslatairól.

Pályázatok, felhívások
Kós Károly-díj 2011
A miniszteri rendelettel szabályozott Kós Károly-díj a települési értékvédelem, a
környezetszépítés, valamint az építészeti hagyományápolás területén végzett
kiemelkedő, eredményes – egyéni vagy csoportos – munkáért adható miniszteri
kitüntetés. Egyéni Kós Károly-díj évente három személynek, közösségi pedig három
szervezetnek vagy csoportnak adható. A javaslatok benyújtásának, illetve postai
feladásának határideje október 14. péntek, 14.00 óra.
http://epiteszforum.hu/node/19375
Felhívás az „Ezüst Ácsceruza díj” elnyerésére
A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus
sajtóorgánumokban - nem szakmai lapokban, folyóiratokban - megjelent publicisztikai
tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai
építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek
népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. A beadás határideje:
október 17. éjfél.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=180286#MIDDLE
A jövő nyomában – Magyarországi Falumegújítási Díj 2011.
A pályázatot meghirdető Belügyminisztérium és Vidékfejlesztési minisztérium célja, hogy
felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák", azokat a települési közösségeket,
amelyek a mottó szerint kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató
fejlesztési munkájukat. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a
falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, mozgalommá szervezze a
falumegújítást. Beadási határidő: 2011. október 21.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=181418#MIDDLE
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
XIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj
Nevezni lehet minden olyan épületet, vagy épületegyüttest, amely vagy 2010. december
31. előtt kapta meg a használatbavételi engedélyt, vagy első bérlője, illetve felhasználója
2010. december 31. előtt birtokba vette az egész épületet (illetve annak egy részét). A
pályázatra október 24-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagokat október 31-ig
kell eljuttatni.
http://www.epiteszforum.hu/node/19533
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A gazdasági válság hatásai a városokra – MTA-kérdőív
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete kérdőíves felmérést végez a városlakók
körében arról, hogy milyen hatásai vannak a gazdasági válságnak a városok társadalmigazdasági környezetére és hogyan változott meg a városok versenyképessége
Magyarországon az elmúlt években?
http://www.varosrehabilitacio.net/

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Építészeti Világnap – állami kitüntetések
A Belügyminisztérium márványalulájában átadták a 2011 évi Lechner Lajos-, Palóczi
Antal- és Pro Architectura-díjakat az Építészet Világnapja alkalmából. Az állami
rendezvényen Szaló Péter helyettes államtitkár ünnepi beszédében tiszteletét róta le a
nemrégiben elhunyt Makovecz Imre előtt. A díjakat Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
adta át, a díjazottak névsorához kattintson erre a webcímre:
http://www.epiteszforum.hu/node/19661

Programajánló
Korszerű Lakás 1960
A Kiscelli Múzeum legújabb kiállítása az Óbudai Kísérleti Lakótelep egyes épületeit,
korabeli lakásait és enteriőrjeit, valamint lakóit mutatja be eredeti dokumentumok,
építészeti tervek, fényképek, hangfelvételek segítségével. A kiállítás leglátványosabb
eleme az eredeti méretben felépített típuslakás, amely berendezési tárgyaival átélhetően
modellezi a lakótelep egyik jellegzetes otthonát. A kiállítás megtekinthető október 4december 4. között a Kiscelli Múzeumban (III., Kiscelli utca 108.).
http://www.epiteszforum.hu/node/19596
Építészeti fotó No. 13.
Festmény és fotó mostani párbeszédének kiindulási alapja az újjáépített Rácz Fürdő,
különböző életérzések, építészeti stílusok keveredése. Szentiváni János és Tajti Eszter
kiállítása a FUGA-ban október 13-ig tekinthető meg.
http://www.epiteszforum.hu/node/19589
2. Őszi Urbanisztikai Konferencia
Október 13-án az Új Városháza Dísztermében megrendezésre kerülő szakmai
rendezvényen Budapesti városfejlesztési eredmények és a Budapest Városfejlesztési
Stratégia 2000-2020 címmel előadást tart többek között dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes, Kerekes György, Ráday Mihály és Finta Sándor. Szerethető
város, turisztika és közlekedés szempontjából című blokkban Vitézy Dávid (Budapesti
Közlekedési Központ) és L. Simon László (Kulturális Koncepció) beszélget a pódiumon.
http://www.octogon.hu/epiteszet+honapja+2011+kevesebb+ego+tobb+oko+1.html

XXVI. Országos Műemléki Konferencia
Baja, 2011. október 14-15.
Tíz éve született meg a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
majd ennek nyomán került sor ugyanez év októberében a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal felállítására, az idei konferencia középpontjában az eltelt időszak és a jelen
értékelése, illetve a terület jövőjére vonatkozó elképzelések állnak.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3112
Történelmünk leghitelesebb okmányai
Válogatás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal gyűjteményének kincseiből. A kiállításon
látható rajzok, akvarellek és fényképek keresztmetszetét adják annak a munkának,
amelyet a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeiben az intézményes
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műemlékvédelem keretében dolgozó művészettörténészek, építészek az ország építészeti
és tárgyi örökségének megismeréséért, dokumentálásért, illetve az emlékek
megóvásáért és restaurálásáért tettek. A kiállítás megtekinthető október 22-ig az
Örökség Galériában (I., Táncsics Mihály u. 1.).
http://www.epiteszforum.hu/node/19417
Városi dinamizmus, 21. századi városfejlesztés
Ongjerth Richárd, a MUT ügyvezető igazgatójának előadása a Kossuth klubban. Időpont
és helyszín: október 19. 17 óra, VIII., Múzeum utca 7.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3141

Könyvajánló
Sipos András: A jövő Budapestje 1930-1960
A könyv városfejlesztési koncepciókon és rendezési terveken keresztül mutatja be,
hogyan gondolkodtak a vizsgált korszak tervezői Budapestről. Hogyan próbáltak
terveikkel alkalmazkodni az éles történelmi fordulatok következményeihez, a politikai
környezet és a szellemi légkör gyakori radikális változásaihoz? Mennyiben vették át és
alkalmazták a várostervezés nemzetközi irányzatait, hogyan egyeztették össze azokat
Budapest sajátos igényeivel, a várospolitikai erőviszonyokkal, a mindenkori hatalom
elvárásaival?
http://napvilagkiado.eu/webaruhaz/shop.product_details/23-budapest/flypage.tpl/771-ajoev-budapestje-1930-1960/

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Beton-virágzás
09.01.
Elkészült a négyes metró Tétényi úti állomásának felszíni felépítménye. A Városi Tájkép
Csoport tervezői az általuk kifejlesztett Graphic Concrete eljárással különféle növények
motívumait varázsolták a metrólejárat látszóbeton paneles falaira.
http://www.epiteszforum.hu/node/19437
A világ legboldogabb szemétfelszedője
09.02.
Flashmobot rendeztünk, méghozzá az elsőt az Egy nap a városban történelmében. Az
ötletet egy kanadai videó adta, amiben tucatnyian tapsolták meg az a nőt, aki felvett a
földről egy korábban szándékosan elhelyezett üres flakont, és kidobta a szemétbe. Az
üzenet egyértelmű: igazi hétköznapi hős az, aki tesz valamit a többiekért: érdek nélkül
szebbé teszi környezetét.
http://varosban.blog.hu/2011/09/02/a_vilag_legboldogabb_szemetszedoje
Felújítják a Ferenciek terét
09.03.
A Ferenciek tere előreláthatólag 2013-ban válhat a fővároshoz méltó központi
találkozóhellyé, egyebek mellett a jelenlegi közúti aluljáró lezárásával, illetve a Kossuth
Lajos utcát átszelő zebrák kialakításával.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/03/felujitjak_a_ferenciek_teret/
Átalakuló Roosevelt tér. Hogyan?
09.03.
Friss hírek szerint 2013/14-re mégiscsak átszabná a Főváros a belvárosi Széchenyi (volt
Roosevelt) teret. Aktuális részletek egyelőre nem ismertek, a korábbi átalakítási tervek
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azonban park-kép szempontjából nem sok jóval kecsegtetnének. Erőteljes kövezés,
mutatóba meghagyott zöldfelület, s rendezvényhelyszín mindenek felett.
http://varosjaro.blog.hu/2011/09/03/atalakulo_roosevelt_ter_hogyan
Elpusztult a budavári marketingszőlő
09.05.
Csupaszon meredeznek a szőlőkarók a budai várlejtőn, a tavaly elültetett oltványok
elszáradtak, eltűntek. A marketingötletre 15 millió forint ment el. A Főkert nem adja fel,
hamarosan ismét próbálkozik: oltványok helyett konténeres tőkékkel.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/05/elpusztult_a_budavari_marketingszolo/
Titkos Zeneakadémia épült
09.06.
Izgalmas épületet húztak fel Budapest közepén, a sűrű hetedik kerületben, úgy, hogy
arról szinte senki nem tudott. A Zeneakadémia új épületének bravúrja, hogy a hazai
trenddel szakítva nem archaizál és nem szimbolizál. Új részeivel sem akar réginek
látszani, sőt, az egész nem igyekszik úgy tenni, mintha valójában Szent Korona lenne,
vagy ősi templom.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/06/titkos_zeneakademia_epul_a_belvarosban/
Megszűnik a megyei jogú városi cím
09.06.
A megyei jogú városok lehetnek a fő vesztesei az önkormányzati rendszer
átalakításának, az állam pedig várhatóan rengeteg feladatot és ezzel egy sor megoldatlan
problémát, valamint nem kevés adósságot vesz a nyakába.
http://index.hu/belfold/2011/09/06/megszunik_a_megyei_jogu_varosi_cim/
Az intézményesített fanyüvés ábécéje
09.08.
Egy város növényzet, zöld tömeg, zöldfelület nélkül emberidegen, élhetetlen. Kézenfekvő
lenne tehát, hogy azokban a korszakokban, amikor egy-egy településnek módja nyílik
arra, hogy közterületeit, szabadtereit megújítsa, a fákra is nagyobb gondot fordítson.
http://www.epiteszforum.hu/node/19485
A New York-i Emlékhely és az új WTC célja az élet igenlése
09.09.
Az élet igenlése a célja az újjáépítésnek a tíz évvel ezelőtti terrortámadás helyszínén –
nyilatkozta egybehangzóan az MTI-nek New Yorkban Michael Arad, a vasárnap
felavatandó Szeptember 11. Emlékhely tervezője, és Daniel Libeskind, az új
Világkereskedelmi Központ (WTC-) épületegyüttes főépítésze.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=317147&ctag=articlelist&iid=1
200 millióért távolítják el a falfirkákat
09.11.
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. indított hirdetményes, tárgyalás nélküli
közbeszerzést a graffitik és a vadplakátok eltávolítására, a nyertes konzorcium 200 millió
forint keretösszegből gazdálkodhat, a megajánlott egységárak alapján.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/11/200_millioert_tavolitjak_el_a_falfirkakat/
Elkészült a Károly körút felújítása
09.12.
Ilyen volt, ilyen lett! – fotógaléria.
http://www.origo.hu/foto/20110912-elkeszult-a-karoly-korut-felujitasa.html
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Mozgólépcső vinne a Várba a Duna-partról
09.14.
A Vár jövőjét 200 évre meghatározó átépítési terven dolgozik a kormány. A miniszteri
biztos a Várkertbazárral kezdené, aztán jöhetne a Várnegyed és a Palota.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/14/mozgolepcso_vinne_a_varba_a_duna_part
rol/
Houdini-cirkusz és fiákerek az Andrássyn
09.15.
„Budapest a kultúra európai fővárosa, Magyarország pedig kulturális középhatalom lesz”
– vezette fel a kormány új megaberuházásának tervét a kulturális államtitkár. Szőcs
Géza kitiltja az autókat az Andrássy útról, föld alá viszi a forgalmat, és múzeumokat épít
a Ligetbe.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/15/houdini_cirkusz_es_egyeb_megaberuhazas
ok_a_fovarosban/
Budapest legszebb lépcsőházai: Margit körút 15-17.
09.15.
Ismét egy olyan lépcsőházba látogattunk el, ami a kapucsengő-teszten nemigen menne
át, vagyis kívülről nézve nem sok jó ígér. De belül egy tágas, márvánnyal borított
luxuslépcsőház tárul a szemünk elé, eredeti üvegcső lifttel, a legmenőbbel, amit valaha
láttam. A ház 1937-ben épült, a Weiss Manfréd Művek Elismert Nyugdíjpénztára
bérházának.
http://varosban.blog.hu/2011/09/15/budapest_legszebb_lepcsohazai_margit_korut_15_
17
Kőbánya is színes városrész lesz
09.18.
A Színes Város Projekt legújabb munkája is elkészült. Még Cseh László is teddy hengert
fogott. Első fázisban az Újhegyi lakótelepi Éltes Mátyás Általános Iskola, diák- és
gyermekotthon több, mint kétszázötven négyzetméteres falfelületét újították fel teljesen.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/18/kobanya_is_szines_varosresz_lesz/
Budapest legcukibb lakótelepi háza
09.19.
A Lakatos úti lakótelep korábban is a szerethető lakótelepek közé tartozott a
négyemeletes, csúsztatott zsalus házaival, szellős beépítettségével, sok játszóterével és
pingvinszobraival.
http://urbanista.blog.hu/2011/09/19/budapest_legcukibb_lakotelepi_haza
Ilyen lesz a budapesti bringakölcsönző
09.20.
A közeljövő egyik legjobban várt és legizgalmasabb fejlesztése a BuBi (Budapesti Bicikli).
Az európai nagyvárosok mintájára nálunk is kiépítenének egy rakás önkiszolgáló
kölcsönző pontot, ahonnan elvehetünk egy biciklit, majd a célunkhoz legközelebbi
kölcsönző ponton letennénk azt, kifizetve a bérleti díjat, ami nyilván jóval alacsonyabb
lenne, mint a hagyományos biciklikölcsönzőkben.
http://varosban.blog.hu/2011/09/20/ilyen_lesz_a_budapesti_bringakolcsonzo
Brutális kultúrház Bakuban
09.21.
A szerkezet kész, jelenleg a külső burkot installálják Baku új kulturális központjára. Az
épület egyedülálló extrém formája és alapterülete miatt is. Az 52 ezer négyzetméteres
Heydar Aliyev Cultural Centre ékszerként ragyog majd a Baku egyik megújuló
városrészében. A központ egy átfogó városrehabilitációs terv kulcsberuházása.
http://www.octogon.hu/brutalis+kulturhaz+bakuban+1.html
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A Startlap újítította meg a Moszkva teret
09.22.
Szeptember elején a Strartlap csapata felfrissítette a Moszkva téri növényzónák
környezetét, és néhány új cserjét is ültetett a Széna térre kivezető sínek torkolatába.
Valamit nagyon nem tudhat ez a városvezetés, ha egy netes magáncég így beelőzheti
közterületgondozásban.
http://varosjaro.blog.hu/2011/09/22/magujult_a_startlap_megujul_a_ter_is
Legkésőbb 2028-ig el kell készülnie a Sagrada Familiának
09.24.
Joan Rigol, a Szent Család-templom építését felügyelő testület elnöke szerint ebben a
hónapban elkészült a sekrestye alapja és megkezdődött egy 40 méter magas kupola
építése. Ezek a két-három évig elhúzódó munkálatok az "utolsó nagy építési fázis
főpróbái". Az evangélistáknak szentelt négy toronnyal és a központi, 170 méter magas
toronnyal a Sagrada Familia a világon a legmagasabb katedrális lesz. Jelenleg az ulmi
dóm tartja a rekordot csaknem 160 méterrel.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=317741&ctag=articlelist&iid=1
Holdbéli táj a Hajógyári-szigeten
09.27.
Katasztrofális állapotban van a Sziget fesztivál után otthagyott kis zöld terület. A fesztivál
szervezői és a FŐKERT szerint a szárazság miatt nem tudták még megkezdeni a terület
újrafüvesítését, ezért most beöntözéssel kezdenek hozzá a munkálatokhoz.
http://urbanista.blog.hu/2011/09/27/holdbeli_taj_a_hajogyari_szigeten_a_fesztival_utan
_mintha_elefelejtettek_volna_helyreallitani_a_tere
Szalmabálaházak épülhetnek – indul a mintaprogram
09.27.
A szalmabálaház-építési módszer Észak- és Dél-Amerikában, de Európában és
Magyarországon is ismert. Ezt a viszonylag olcsó és helyben található alapanyagot, illetve
technológiát most szeretnék az ezer lakosú Tolna megyei településen, Györkönyön
meghonosítani, hogy a szalmabálából épült házakkal banki hitel nélkül lakhatáshoz
juthasson néhány fiatal, gyermekes család.
http://www.bautrend.hu/index.php/epites/4080-szalmabalahazak-epulhetnek
Meghalt Makovecz Imre
09.27.
A Kossuth-díjas építész 76 évesen hunyt el.
http://index.hu/kultur/2011/09/27/meghalt_makovecz_imre/
Pongrátz Gergely teret kapott Budapesten
09.28.
elfogadták a képviselők, hogy a II. kerületben a Margit híd budai hídfőjénél, a híd déli
oldalán lévő névtelen közterület Gyóni Géza magyar költő nevét vegye fel; a XIV. kerületi
Állatkerti utat Gundel Károly világhírű vendéglősről, a magyar gasztronómia történetének
feldolgozójáról nevezik el. Három III. kerületi névtelen közterület is nevet kap: ezek
egyike Hamvas Béla filozófus, író, egy másik Toldalagi Pál költő, egy harmadik pedig
Pércsi Lajos '56-os mártír őrnagy nevét veszi fel.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/28/kozteruletek/
Lassan ébredezik a budapesti újlakás piac
09.28.
A Cordia 2011 első féléves kutatása szerint még nem érte el az építőipar a mélypontot és
kínálatszűkülés is várható, de a fővárosi új lakások értékesítése negyedével nőtt.
http://www.epiteszforum.hu/node/19633
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Búcsú Makovecz Imrétől
09.28.
Makovecz Imrétől búcsúzik a szakma: Dévényi Sándor, Finta József, Ertsey Attila,
Kálmán Ernő, Vadász György, Bachman Gábor és Nagy Ervin országos főépítész.
Makovecz Imre temetése október 8-án, szombaton volt a Farkasréti temetőben.
http://www.epiteszforum.hu/node/19642
Átadták a felújított pálmaházat
09.30.
A Füvészkert tavaly két pályázatot nyert el az Új Széchenyi Terv keretén belül, a célok
megvalósítására összesen több mint 646 millió forint támogatást kaptak. Az egyik
program a Füvészkert trópusi, szubtrópusi és mediterrán gyűjteményeinek megújítását, a
műemléki védettségű Pálmaház és környéke rekonstrukcióját támogatta közel 400 millió
forint értékben.
http://nol.hu/kult/in_memoriam_nemecsek__atadtak_a_felujitott_palmahazat
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