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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Budapest Szíve Nyílt Nap
Június 2-án a budapesti Március 15-e téren a MUT is ott lesz a Budapest Szíve Nyílt
Napon, hogy bemutassa a nagyközönségnek az urbanisztika, a várostervezés,
városfejlesztés tevékenységét, az új budapesti városfejlesztési koncepciót. A programok
között lesznek interaktív információcserék, a szakmai gondolkodást reprezentáló
előadások, a társadalmi részvétel fontosságát érzékeltető, játékos vélemény-nyilvánítási
lehetőségek, szimbolikus eredményt hozó, a gyerekeket is foglalkoztató, családi
aktivitást lehetővé tevő közös játékok. Várjuk Önt is a MUT sátránál!
Könyvbemutató: A fenntartható környezet – várostervezési útmutató
A kiadvány – reményeink szerint – egy hiánypótló munkává válhat, amely a szakma régi
adósságát igyekszik megoldani, hozzájárulva a fenntartható várostervezés gyakorlatának
szakmai megalapozásához, első lépésként a lakóterületek fejlesztésére fókuszálva! A
rendezvény lehetőséget kínál a könyv tartalmának megismerése mellett a fenntartható
várostervezés témakörének megvitatására is. Időpont: 2012.06.06. 16:00, helyszín:
MUT székház.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3436
Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Kiállítás és Projektvásár 2012
A HUNGEXPO Zrt. és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont, mint társszervező új kiállítást
indított április 18-20. között URB:ICON elnevezéssel. A Nemzetközi városfejlesztési
kiállítás és projektvásár lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak és a kapcsolódó
vállalkozásoknak projektjeik bemutatására.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182700#MIDDLE
Hild János Konferencia 2012
Idén Százhalombattán, a Közterületmegújítási Nívódíj 2011 nyertes helyszínén tartottuk
a Hild János Konferenciát április 26-27. között. A konferencián átadtuk a Magyar
Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Köztér-megújítási Nívódíját, a szolnoki Tiszai
hajósok tere és a komáromi Szabadság tér nyert el. Elismerő oklevélben részesült
Nagykőrös városközpontja és Rákosmentes kerületközpontja. A települési Hild János-díjat
a XIII. kerület és Mosonmagyaróvár önkormányzata nyerte el.
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

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Április 18-20 között a BNV területén reprezentatív viszonyok között került sor az
Urb:Icon Városfejlesztési Kiállítás és Projektvásár megrendezésére. A viszonylag kis
számú kiállító mellett a rendezvény erőssége a Tudásközpont koordinációjával lezajlott
konferencia-program volt. Ezen belül kimagasló érdeklődés kísérte az OTP-HP-vel együtt
szervezett JESSICA Fórumot, ahol a lengyel területfejlesztési minisztérium és az Európai
Beruházási Bank illetékesei is előadtak, és ahol az NFÜ elnökhelyettese bejelentette,
hogy a nyáron kísérleti jellegű pályázatot írnak ki az önkormányzatoknak a JESSICA
igénybe vételéhez. Élénk érdeklődés kísérte a MUT NKft-nek a városi szintű
energiagazdálkodásról szervezett fórumát is.
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Április 23-án Műhelybemutató keretében a VÁTI tervezői – Göncz Annamária vezetésével
– a MUT-ban mutatták be a Datourway és a TICAD EU-s projekt eredményeit a Dunai
Térség turisztikai fejlesztésének adatbázisáról, illetve a Tisza mentének vízgazdálkodási
adatbázisáról.
Április 24-én az ügyvezető a Green Building Council konferenciáján a Duna Palotában
tartott előadást a városi szintű energiagazdálkodásról.
Április 25-én az Ex Ante Kft. szervezésében bolgár urbanistákból – nagyvárosi
főépítészekből, illetékes alpolgármesterekből – álló delegáció járt a MUT-ban, ahol
előadást hallgattak meg a magyar városrehabilitáció történetéről, szakaszairól,
módszereiről, valamint az EU-forrásokból megvalósuló városrehabilitációs pályázati
rendszerről.
Április 26-án az elnök és az ügyvezető részt vett dr. Szaló Péter kitüntetési ünnepségén a
francia nagykövet rezidenciáján.
Április 27-28-án kicsi, de lelkes közönség érdeklődése mellett került sor Százhalombattán
a 2012. évi Hild János Urbanisztikai Konferenciára, amely a területi és településtervezés
továbbfejlesztésének helyzetét tűzte napirendre. A konferencia keretében az Elnök átadta
a 2012. évi Hild János díjakat, az ICOMOS elnökének társaságában pedig a
Közterületmegújítási Nívódíjakat. Az idei Hild-díjasok közül Mosonmagyaróvár vállalta a
jövő évi Hild Konferencia házigazdaságát.
Május 8-án megalakult az Örökséggazdálkodási Tagozat, amely az épített és természeti
örökséggel való megfelelő gazdálkodás módszereinek feltárására, kialakítására és
elterjesztésére alakult. A megválasztott háromtagú vezetőségbe választották Szántó
Katalint, Börcsök Gizellát és Altdorfer Csabát.
Május 8-án a NKft. három pályázatot adott be különböző nemzetközi partnerekkel
együttműködve az EU Intelligent Energy Europe programjához a városrészi szintű
energiagazdálkodás témakörében (az egyiknek az Ebenezer Howard alapította londoni
Town and Country Planner’s Association a vezető partnere).
Május 16-án ülésezett az ESZB és a MUT NKft Felügyelő Bizottsága. Mindkét szervezet
egyhangúan elfogadásra ajánlotta az Elnökségnek a MUT és a MUT NKft. 2011. évi
beszámolóját és a 2012. évi terveit is.

Pályázatok, felhívások
NKA pályázat civil szervezetek számára
Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma május 2-án új támogatási
pályázatot jelentetett meg. A pályázat célja a közterületeinkért, épített értékeinkért
vállalt társadalmi - közösségi és személyes - felelősség erősítése, és ezzel az esztétikai,
fenntartási, használati kultúra színvonalának emelése. A most megjelent pályázati
felhívás a kétfordulós pályázat első fordulója, ami a pályázó civil szervezetek - helyi
védettségű emlékekhez kapcsolódó - szervező, előkészítő, tervező munkáját kívánja
támogatni. A második fordulóban a kiválasztott szervezetek projektjei pályázhatnak a
megvalósítás támogatására. A pályázat első fordulójának beadási határideje 2012.
június 15.
www.mut.hu
Istvánmező – ötletpályázat
"Istvánmező rekonstrukciós munkái több ütemben 2012-től 2020-ig valósulnak meg, az
első ütemben a mai igényeknek megfelelő, korszerű labdarúgó stadion kialakítása a cél
úgy, hogy az atlétikai versenyek megrendezhetősége a területen továbbra is biztosított
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legyen. Az első ütemhez kapcsolódik a terület mellett található jelenlegi „Novák piac"
parkolási célú hasznosítása is. A későbbi ütemben valósul meg a további létesítmények
rekonstrukciója és a területen található sportfunkciók átalakítása, illetve bővítése. A
Program építtetőjeként kijelölt Nemzeti Sportközpontok jelen ötletpályázat alapján
kívánja megvizsgálni a Program első ütemének előkészítő szakaszában a lehetséges
fejlesztési irányokat és azok városépítészeti hatásait. A pályázat célja kizárólag a
közlekedési, városépítészeti, telepítési kérdések tisztázása, beleértve a teljes
rekonstrukció utáni telken belüli és kívüli kapcsolatokat. Az ötletpályázat célja továbbá,
hogy tegye lehetővé megfelelő meghatározottsággal bíró építészeti tervpályázat kiírását
az új modern labdarúgó stadion létesítésére." Beadási határidő: 2012. június 18.
www.mut.hu

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Kitüntették a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát
Nicolas Sarkozy, a Francia Köztársaság elnöke a Nemzeti Érdemrend tiszti fokozatát
adományozta dr. Szaló Péternek. A Belügyminisztérium területrendezési és építésügyi
helyettes államtitkára a kitüntetést április 25-én vette át Roland Galharague
nagykövettől, a budai Francia Rezidencián tartott fogadáson.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=187545#MIDDLE
ICOMOS-DÍJ 2012
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2006-ban határozta el, hogy évente diplomával
jutalmazza az általa legkiválóbbnak ítélt, három évnél nem régebben befejezett
műemléki helyreállításokat. Idén díjat kapott az alsóbogáti ún. Kiskastély épülete, a
veszprémi Biró-Giczey-ház és a gödöllői Királyi váró.
http://epiteszforum.hu/node/20947
Kiosztották az Év Tájépítésze és az Év Junior Tájépítésze díjakat
Április 26-án a 9 tagú szakmai zsűri, az újságírói laudációkat meghallgatva, Dr. Fekete
Albertet választotta a 2012-es Év tájépítészének. A Somlóvásárhely település területén
létesítendő új piac- és rendezvénytérrel kiírt junior ötletpályázatot Simon-Kiss Márta
nyerte, aki ezzel az Év junior tájépítésze lett.
http://epiteszforum.hu/node/20995

Programajánló
Az építő(művész) mibenléte
A Magyar Urbanisztikai Társaság Környezetesztétikai Tagozata szeretettel vár minden
érdeklődőt soron következő összejövetelére, melynek témája Az építő(művész)
mibenléte. A témát előadja: Sáros László György DLA, Ybl-díjas építész. Időpont:
2012.06.06. 17:00 - 20:00. Helyszín: Magyar Urbanisztikai Társaság székházának
Nagyterme (1094 Budapest, Liliom u. 48.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3425
A MUT Főépítészi Tagozatának klubdélutánja
A Magyar Urbanisztikai Társaság Főépítészi Tagozata szakmai klubdélutánjának
napirendje: A főépítészek és a térinfomatika; Rompox fugázó habarcsok természetes
kőburkolatokhoz; Üveghab az építésben és a megújuló energiák használatában.
Időpont: június 26. 14:00, helyszín: MUT székház.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3391
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Société Réaliste: Empire, State, Building
Az empire, state, building cím elsősorban a híres New York-i felhőkarcolót idézi fel, azt az
„épületet/templomot/műalkotást”, amely 1931-es megépülése óta mítosszá és az
Egyesült Államok szimbólumává, valamint művészi inspirációs forrássá vált – az 1933-as
King Kong filmtől kezdve Andy Warhol Birodalom című, 1964-es némafilmjéig. Nyitva
augusztus 5-ig a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.).
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=801&menuId=43
XVII. Országos Főépítészi Konferencia
Augusztus 22-24. között Makón lesz az idei Országos Főépítészi Konferencia, melynek
címe Számvetés és jövőkép. A jelentkezési határidő szállásfoglalással: 2012. június 10.
Részletes program itt a MUT honlapján:
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3426.

Könyvajánló
És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala – Tanulmányok Bibó István 70.
születésnapjára
A 350 oldalas könyvben negyvennégy szerzőtől negyvenhárom írás olvasható angol
nyelvű összefoglalóval. Az írásokból három köszöntő esszé, negyven pedig tudományos
szintű tanulmány. Az utóbbiak közül harminchárom – tehát több mint 80%-uk – az
építészetről szól, vagy tematikájuk közvetlenül az építészethez kapcsolódik. A kötet
alapvetően magyar nyelvű, de helyet kaptak benne angol, német és olasz nyelvű
tanulmányok is, melyekhez kb. 200 fekete-fehér fotó kapcsolódik.
http://www.libri.hu/idegen_nyelvu/konyv/es-az-oszlopok-tetejen-liliomok-formaltattakvala-1.html
Székely Miklós: Az ország tükrei
Székely Miklós nemrégiben megjelent, hiánypótló kötete a 19. század második felének és
a századforduló korának magyar „országimázsát”, a világkiállításokon megjelenő
Magyarország pavilonjait, kiállításait veszi sorra. A hét évtized történetét feldolgozó írás
a korabeli világkiállítások szervezési gyakorlatából, diplomáciai hátteréből eredő nemzeti
reprezentációs célokkal, valamint ezek megvalósulásának sikerességével, illetve a
külföldi kritikai visszhanggal foglalkozik.
http://www.libri.hu/konyv/az-orszag-tukrei.html

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Így lesz okos egy város
04.18.
A világ városainak nagy része elvesztegeti az „okos" technológiákban rejlő átfogó
lehetőségeket, mivel nem azonosítják a meglévő infrastuktúrában és az új digitális
eszközökben rejlő összetett értéket. Az „intelligens város" koncepció átfogó módon
közelíti meg a problémát a gyakran alkalmazott egyedi technológia-központú tervekkel
szemben, így nagyban hozzájárul a városok fenntarthatóságához és élhetővé tételéhez.
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/igy_lesz_okos_egy_varos.ht
ml
Milliárdos fürdőfejlesztést bukott Harkány
04.19.
Elesett Harkány a 3,2 milliárd forintos gyógyturisztikai fejlesztéséhez remélt európai
uniós támogatástól, mert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem járult hozzá, hogy a
város újabb haladékot kapjon a pályázati önerő bemutatásához.
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http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/04/19/milliardos_furdofejlesztest_bukott_harkan
y/
Futóverseny-adót akar a főváros
04.20.
Maximálja a közterületeken rendezett futóversenyek számát a fővárosi önkormányzat, és
a jövőben közterület-használati díjat is szed az ilyen sportesemények után.
http://index.hu/belfold/2012/04/20/futoverseny-adot_akar_a_fovaros/
A politikus mint a legjobb építész
04.23.
A magyar építésztársadalom anti-utópiákhoz való viszonyában, valójában vezető
szerve(zete)inek stratégiájában a kinyilatkoztatás ellenében a hárításnak óriási szerepe
van. Inkább vállalják a kettős prést, vagyis a külső megítélés és a napi tényleges
gyakorlat közötti egyre nagyobb feszültséget, mint hogy a jogszabályalkotókkal
(hatalommal, megbízókkal?) nyílt konfliktusba kerüljenek.
http://epiteszforum.hu/node/20962
Debrecen méretű város tűnt el a népességfogyás miatt
04.24.
Magyar Helsinki Bizottság szerint a hazai népesség fogyására, valamint az elöregedésére
az egyetlen rövid távon is hatásos gyógyír csak a bevándorlás lehet. A szervezet
hozzátette, hogy Magyarországon 10 nőre átlagosan 13 gyermekszülés jut, ami az egyik
legalacsonyabb adat az unióban.
http://www.stop.hu/belfold/debrecen-meretu-varos-tunt-el-a-nepessegfogyasmiatt/1028528/
Átveszi a BKK a BKV feladatainak többségét
04.25.
Budapest a BKK-val a feladatellátási szerződést 15 évre kötötte, a központ ez alapján
végzi minden tevékenységét. A BKK a BKV-val a közszolgáltatási szerződést 8 évre köti
meg. Ennek feltétele volt, hogy biztosítsák a BKV hosszú távú finanszírozását, erről a
főváros és a kormány közötti megállapodás rendelkezik. Ez utóbbi aláírására a közgyűlés
a szerdai ülésén hatalmazta fel Tarlós István főpolgármestert, a kormány szerdai ülésén
dönt arról.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/04/25/atveszi_a_bkk_a_bkv_feladatainak_tobbse
get/
Horthy Miklós tér lesz a gyömrői városközpont
04.25.
A Pest megyei Gyömrőn lesz az első központi tér Magyarországon a második világháború
óta, melyet az egykori kormányzóról neveznek el. Jobbikos képviselőtől származott a
javaslat, de szinte az egész testület egyetértett vele. Hauser Antal gyömrői
kommunikációs referens az Indexnek elmondta, valójában visszanevezésről van szó, a
harmincas években ugyanis már Horthy térnek hívták a központot, ezután nevezték át
Szabadság térre.
http://index.hu/belfold/2012/04/25/horthy_miklos_ter_lesz_a_gyomroi_varoskozpont/
SymbioCity: a fenntartható város
04.26.
A fenntartható városi fejlődés állt a középpontjában a SymbioCity konferenciának,
amelyet a Green Sweden program keretében tartottak Budapesten. A SymbioCity
konferencián svéd és magyar példákon keresztül mutatták be, hogyan lehet a városok
energiafogyasztását csökkenteni, az infokommunikáció hogyan járul hozzá a fenntartható
fejlődéshez, milyen szempontokat kell figyelembe venni a környezettudatos tájépítésnél,
illetve hogyan kell zöld épületeket tervezni, építeni vagy éppenséggel berendezni.
http://www.metropol.hu/cikk/878367
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Két magyar város a legjobbak között
04.27.
Az Európai Klímaszövetség idén ötödik alkalommal tüntette ki települések és közösségi
hálózatok legjobb klímavédelmi projektjeit; ez évben kilenc európai ország – köztük
Magyarország – összesen húsz projektje kapott klímavédelmi Oscar-díjnak is nevezett
elismerést. A klímastratégiáért és az éghajlatvédelmi beruházásokért odaítélt nemzetközi
elismerést két magyar város, Veszprém és Mórahalom vehette át a Bécs melletti Schloss
Hofban tartott gálán csütörtökön késő este.
http://mno.hu/tudomany/ket-magyar-varos-a-legjobbak-kozott-1071691
Szappangyárból kortárs falu
05.02.
Brüsszel szívében, az egykori szappangyár helyén szociális lakásegyüttes épült.
Barnamezős beruházás, energiahatékonyság, szociális interakciók, természetes
építőanyagok. A Xavier De Wil, Marie Moignot és Gilles Debrun által tervezett Savonnerie
Heymans koncepciója a fenntarthatóságon alapul – az apró részletektől egészen a városi
léptékig.
http://epiteszforum.hu/node/21011
Már látják az új irányt: Budapest kompakt város és parkváros lenne
05.02.
A Podmaniczky Program, vagyis Budapest középtávú városfejlesztési stratégiája szép
csendesen kimúlt. Most formálódik az új, egyelőre a célok meghatározása zajlik.
Nagyjából azonban már fel lehet mérni, hogy merre haladunk tovább. Kompakt város,
parkok és barnamezős revitalizáció.
http://ingatlanmagazin.com/ingatlanpiac/mar-latjak-az-uj-iranyt-budapest-kompaktvaros-es-parkvaros-lenne/
Bemutatták a debreceni stadion terveit
05.03.
Meg kell valósítanunk a lehetetlent, ami még nincs Európában. Nagyon jó színvonalon
kell megépíteni ezt a stadiont, ami egyszerre jelképezi a Nagyerdő rekreációs
lehetőségeit, otthonos, és az erdőhöz, ehhez a kiváló környezethez is illeszkedik.
Másrészt meg természetesen szimbolizálnia kell a futballt, hiszen ezért jön létre” –
mondta Bordás Péter tervező.
http://sportgeza.hu/futball/2012/05/03/bemutattak_a_debreceni_stadiont_terveit/
Ferihegy-expressz kínai hitelből?
05.04.
A Keleti pályaudvart a Liszt Ferenc reptérrel összekötő gyorsvasúttal kapcsolatos
egyezményt írt alá a napokban a magyar miniszterelnök és a kínai miniszterelnökhelyettes. Korábban úgy volt, hogy a kínaiak koncesszióban felépítik a pályát, de a
Pesten járt sanghaji mérnökcsoport nem győződött meg a vállalkozás gyors
megtérüléséről. Ezért, ha lesz Ferihegy-expressz, akkor kínai hitelkeretből épül, kínai
cégek bevonásával.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/05/04/ferihegy-expressz_kinai_hitelbol/
Bezöldültek a velencei lagúnák
05.05.
A lakosokat és turistákat is megnyugtató közleményt adott ki Velence városa, miután
algára emlékeztető zöld növénytakaró lepte be a lagúnák vizét. Teljesen normális
természeti eseményről van szó, közönséges tengerifű (Zostera marina) lepte be a város
vizét. A tengerifűfélékhez tartozó növény a leveleit cseréli, ezek kerültek a víz felszínére.
http://index.hu/tudomany/kornyezet/2012/05/05/bezoldultek_a_velencei_lagunak/
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6-7 millióért már újépítésű garzont kap vidéken
05.06.
Lassan, de élénkül a vidéki újlakás-piac, de a kereslet még visszafogott, a fejlesztők
óvatosak és a korábbinál kisebb lakásszámú projekteket indítanak.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/05/06/67_millioert_mar_ujepitesu_garzont_kap_videken/
Várhatóan egyzónás lesz a dugódíj
05.06.
Várhatóan egyzónás lesz kezdetben a dugódíj, a fizetős terület Budán lesz kisebb - a
budai alsó rakpart ingyenes marad -, a külföldi rendszámosok pedig akár meg is
úszhatják az egészet. a konkrét díjról és a zónahatárról elképzelések ugyan vannak, de
még nem született döntés. Fizetni többféleképp is lehet majd, az esti órák
ingyenesek/olcsóbbak lehetnek, és lesznek, akik kedvezményt kaphatnak a díjból.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/05/06/varhatoan_egyzonas_lesz_a_dugodij/
A Város védelmében
05.07.
Ingatlanfejlesztés = Városfejlesztés? Lehet-e köztük közös nevezőt, célt, netán
kompromisszumot találni? Pálfy Sándor, a BME Urbanisztikai Tanszék vezetőjének
összefoglalója a Corvin-Szigony projekt kapcsán az ingatlan- és városfejlesztők között
folytatott szakmai párbeszéd legújabb állomásáról, a BME-n megrendezett konferencia
tapasztalatairól.
http://epiteszforum.hu/node/21047
Új fal épült Berlinben
05.08.
Új "berlini fal" épült a német főváros központjában. A hidegháború idején Nyugat-Berlint
elkerítő határépítmény nyomvonalának közelében felállított műalkotás a társadalmi
különbségekre hívja fel a figyelmet. A gazdagok és szegények világa közti különbség
ugyanis a berlini Friedrichstrassén különösen szemléletes módon mutatkozik meg.
http://travelo.hu/hirek/2012/05/08/uj_fal_epult_berlinben/
Egymilliárdért épül szellemváros a sivatagban
05.09.
A tudományos kísérletekre létrehozott Cite Cityt az új-mexikói sivatagban építik fel. A
Cite City közel negyven négyzetkilométeren terül majd el, tökéletesen működő kisváros
lesz lakóépületekkel, közművekkel, utcákkal, ipari negyeddel. 35 ezer lakos férne el
benne, de üres lesz, eltekintve a karbantartó és tudományos kisegítő személyzettől. A
várost olyan tudományos kísérletekre fogják használni, ahol elengedhetetlen a városi
környezet, de a lakókra nézve veszélyesek lennének a kísérletek. A skála egyelőre az
automatizált közlekedési megoldásoktól az alternatív energiaforrások kihasználásán át
intelligens elektromos hálózatok és elosztórendszerek teszteléséig terjed.
http://index.hu/tudomany/2012/05/09/egymilliardert_epul_szellemvaros_a_sivatagban/
Év végén kezdik a Ludovika felújítását
05.10.
A kormány a napokban döntött a Nemzeti Közszolgálat Egyetem és az Orczy parkban
létrehozandó Ludovika Campus indításához szükséges 4,7 milliárd forint biztosításáról. Az
összesen nettó 24,5 milliárd forintos beruházás 2012 végén kezdődik a Ludovika-épület
felújításával, az egyetem 2015-ben költözhet be. A park zöldfelülete a bontások miatt
egy hektárral megnövekszik, lesz benne lőtér, lovaspálya, uszoda.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/05/10/ev_vegen_kezdik_a_ludovika_felujitasat/
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Aktív városfejlesztés, norvég módra
05.10.
Norvégiában, Stavanger városában a Sandved West területfejlesztési mintaprojekt
keretében készült el egy Jadarhus ISOBO-aktívház a Sjo Fasting Arkitektur (SFAS) iroda
tervei alapján, amely a pozitív energiamérlegű működést több elem együttes
alkalmazásával valósítja meg. A kutatók az elkövetkezendő két év során folyamatosan
nyomon követik a lakók tapasztalatait és mérik a ház teljesítményét.
http://epiteszforum.hu/node/21079
Imádják és utálják London új látványosságát
05.11.
Befejeződtek a munkálatok Londonban az indiai származású brit szobrász, Anish Kapoor
által megálmodott Orbit kilátón: az Olimpiai Parkban magasodó acélmonstrum kritikusai
félresikerült hullámvasutat, rajongói azonban a párizsi Eiffel-torony méltó riválisát látják
a tűzpiros szerkezetben.
http://index.hu/tech/2012/05/11/imadjak_es_utaljak_london_uj_latvanyossagat/
Tarlós elrendelte a 3-as metró műszaki felülvizsgálatát
05.13.
A felülvizsgálat várhatóan több hétig tart, addig csak 40-50 km/órával haladhatnak a
metrószerelvények az alagútban. Tarlós hozzátette, hogy a szerelvények felülvizsgálatát
már 2011-ben elkezdték, és a BKV vezérigazgatója 2011 óta csak műszakilag
felülvizsgált szerelvényeket enged forgalomba.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/05/12/tarlos_elrendelte_a_3as_metro_muszaki_felulvizsgalatat/
Bekebelezi a város a laktanyát
05.15.
Diákétkeztetési központként, illetve diák- és tömegsport centrumként kívánja
hasznosítani Eger azokat a volt honvédségi ingatlanokat, amelyek egy kormányhatározat
nyomán kerülhetnek az önkormányzat birtokába.
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/132029/1/belfold/Bekebelezi_a_varos_a_laktanyat
Közlekedés olcsóbban és tisztábban: kerékpár, magicpie, segway és társaik
05.16.
Gyalogolhatunk, kerékpározhatunk, autózhatunk, metrózhatunk, buszozhatunk,
trolizhatunk, villamosozhatunk, de nem mindegy, hogy ezek közül melyiket helyezzük
előtérbe egy településen. Egy felmérés szerint a 0-5 km közötti hosszúságú
helyváltoztatások adják az összes városi utazás felét! Ez az az intervallum, ahol a
személyautós helyváltoztatást fel kellene fokozatosan váltani gyaloglással,
kerékpározással – erről a fontos, közérzetünket érintő témáról szól dr. Rigó Mihály
legújabb írása.
http://epiteszforum.hu/node/21121
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