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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 volt a Budapest Szíve Nyílt
Napon, hogy bemutassa a nagyközönségnek az urbanisztika, a várostervezés,
városfejlesztés tevékenységét, az új budapesti városfejlesztési koncepciót. A programok
között voltak 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.
MUT Főépítészi Tagozat szakmai klubdélutánja
Június 26-án ülésezett a MUT Főépítészi Tagozata, a szakmai klubdélutánon előadások
hangzottak el A főépítészek és a térinfomatika, a Rompox fugázó habarcsok természetes
kőburkolatokhoz és az Üveghab az építésben és a megújuló energiák használatában
címmel.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3391
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
Május 18-án volt a három és fél évig a MUT és a MUT NKft. színeiben dolgozó Fally
Veronika búcsúztatása.
Május 21-én a MUT-ban ülésezett az Örökséggazdálkodási Tagozat vezetősége.
Május 22-én az ügyvezető a Magyar Ingatlan Tanács elnökével tárgyalt az
energiagazdálkodási szakterületen való közös fellépés lehetőségeiről.
Május 23-án az ügyvezető a HUNGEXPO illetékeseivel az Urb:Icon-t értékelő
megbeszélésen vett részt, ahol mindenkinek pozitív véleménye volt a rendezvényről.
Május 23-án Szirmai Viktória professzor szervezésében a 4Cities EU-projekt keretében
Budapesten tartózkodó kb. 25 külföldi egyetemista a MUT-ban műhelyvitán vett részt a
településtervezés, a területrendezési tervezés, valamint a városrehabilitáció hazai
gyakorlatáról.
Május 23-án az ügyvezető a VÁTI-ban a közel 0 energiafogyasztású épületekkel
kapcsolatos műhelyvitán volt felkért hozzászóló.
Május 30-án a MUT-ban összeült az Étv-módosításának tervezetét véleményező
munkabizottság, és végigtárgyalta a megküldött tervezeteket.
Május 31-én a MUT-ban ülésezett az Europan Magyar Nemzeti Bizottsága. Áttekintették
és elfogadták az elmúlt ciklus gazdálkodását, és áttekintették a következő ciklussal
kapcsolatos tennivalókat. Elfogadták az ügyvezető javaslatát, hogy a jobb gazdálkodási
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eredmények elérésére, a nemzetközi szabályokkal összhangban újabb, a jelentkezők
toborzásában aktiválható tagokkal bővüljön ki az EMNB.
Június 5-én az ügyvezető a HITA illetékeseivel tárgyalt a NKft-nek a magyar
szakemberek Világbanki projekt-tendereken való részvételével kapcsolatos
szerepvállalásáról, illetve más, a tőkebefektetést, gazdaságfejlesztést előmozdító
lehetséges aktivitásokról.
Június 5-én a MUT Környezetesztétikai Tagozatának Sárosi László építész, a MÉSZ új
elnöke volt a vendége.
Június 6-án a Fenntartható városfejlesztéséről készülő könyv tematikáját mutatta be a
MUT-ban a Pro Régió NKft. csapata.
Június 7-10. között az Elnök Isztambulban az ECTP-CEU Közgyűlésén vett részt.
Június 13-án a MUT-ban egyeztetett az ügyvezető a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács civil oldalának soros elnökével, valamint a MKGYOSZ elnökének delegáltjával az
építőipar helyzetéről szóló július 2-i ülés előkészítésével kapcsolatban.

Pályázatok, felhívások
Az Országos Főépítészi Kollégium felhívása a Főépítészi Életmű Díj és Az Év
Főépítésze Díj adományozásáról
Amennyiben a díjak adományozására javaslatot kíván tenni, személyre szóló javaslatát
szöveges indoklással június 30-ig juttassa el az Országos Főépítészi Kollégium
Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím: alapitvanyi.titkarsag@gmail.com,
postacím: 1364 Budapest, Pf.: 252.).
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=188735#MIDDLE
Felhívás közreműködésre: XV. Újszegedi Bioépítészeti Napok
A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési Ház szervezésében
október 9-20-a között tizenötödik alkalommal ismét megrendezik a Bioépítészeti
Napokat. A rendezvény keretein belül okt. 9-én, 10-én és 11-én konferenciákra,
bemutatókra kerül sor. Kérik azokat, akik a rendezvényen előadóként, vagy kiállítási
anyaggal szerepelni kívánnak, szíveskedjenek ezt jelezni szeptember 1-ig.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=188682#MIDDLE

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Möller István Emlékérem
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Tahi-Tóth Nándornénak ítélte a 2011-es évi Möller
István Emlékérmet. A magyar műemlékvédelem intézményes formában való
megalakulásának 140. évfordulója alkalmából pedig Dr. Winkler Gábor rendkívüli Möller
István Emlékérmet kapott.
http://epiteszforum.hu/node/21154
Újabb magyar sikerek a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj
Pályázatán
Idén, a hagyományoknak megfelelően, a nemzetközi pályázaton a FIABCI Magyar
Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség által szervezett XIII. Magyar Ingatlanfejlesztési
Nívódíj Pályázat nyertesei vettek részt Magyarországról. Az idei verseny nagy magyar
sikert hozott: a magyar pályázók egy kategóriagyőzelmet arattak és 3 második díjat
szereztek. Szálloda kategóriában első díjat nyert a ZeinaHotel Szolgáltató Kft. a
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Continental Hotel Budapest****Superior megvalósításáért. Irodaház kategóriában
második díjat kapott a Zoboki-Demeter és Társai Építésziroda Kft. és a Telenor
Magyarország Zrt. a Telenor Távközlési Zrt. Központi Székháza megvalósításáért.
Közcélú kategóriában második díjat kapott a Pécs Megyei Jogú Várost képviselő Pécsi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Kodály Központ Pécsi Konferencia- és
Koncertközpont megvalósításáért. Speciális létesítmények kategóriában második díjat
kapott a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. az Ócenárium és Esőerdőház Zöldpiramis
megvalósításáért.
http://epiteszforum.hu/node/21184
Magyar Építészetért Emlékérem
2012. május 30-án adták át a MÉSZ székházának Ybl Miklós termében a Magyar
Építőművészetért-érmet, amelyet idén Papp László, Amerikában élő magyar építész
kapott. A díjat a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke, Sáros László György DLA
adta át, a kitüntetett laudációját Callmeyer Ferenc DLA építész olvasta fel.
http://epiteszforum.hu/node/21209
Europa Nostra-díj
2012. június 1-jén Lisszabonban adták át az idei Europa Nostra-díjakat. A 28 nyertes
közül hatot fődíjjal tüntettek ki, amelyek között szerepel az athéni műszaki egyetem
Averof épületének rekonstrukciója, a saguntói Nagyolvasztó és egy cornwalli népi
építészeti emlék rehabilitációja, a római Ara Pacis botanikai elemzéséről szóló kiadvány,
egy norvég örökségmentő alapítvány kezdeményezése, valamint az erdélyi Kovács
Piroska néprajzkutató, aki az örökségvédelem területén végzett elkötelezett munkájáért
részesült elismerésben.
http://epiteszforum.hu/node/21244

Programajánló
Gettófalak - Martin Fejér fotókiállítása
Az idei Wallenberg-évről az ÓVÁS! Egyesület a kevesek által ismert, súlyosan
veszélyeztetett gettófalakról készült fotósorozattal kíván megemlékezni. A kiállítás a
Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában július 1-ig látogatható.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3446
45. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és tervező tábor
A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem Tanácsa ismét megrendezi a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet, ami július
23-27-ig kerül megrendezésre Szombathelyen. A Nyári Egyetem címe: „Rögtönzés és
folytonosság”. A Nyári Egyetem figyelme 2012-ben az aktuális településfejlesztési és
városépítészeti gyakorlat elemzésére irányul, és arra kíván választ keresni, hogy a
megváltozott feltételek között hogyan lehet szolgálni a települési környezet értékrendjét,
és hogyan maradhatunk hűek szakmai elkötelezettségünkhöz.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3458
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
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XVII. Országos Főépítészi Konferencia
Az idei Országos Főépítészi Konferencia augusztus 22-24. között Makón, a Korona
Konferencia Központban kerül megrendezésre. A konferencia címe: Számvetés és
jövőkép. A részletes programért kattintson a MUT honlapján erre a címre:
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3426
III. Duna-térségi Kohézió Nemzetközi Tudományos Konferencia
Az immár hagyományteremtő módon kétévente megrendezésre kerülő konferencia célja
bemutatni a Duna térségben folyó makroregionális, nemzetközi és regionális stratégiai
tervezőmunka, valamint a releváns tudományos kutatások eredményeit. Fórumot kíván
biztosítani a térséget érintő jövőbeni kihívások ismertetésének, a különböző megoldási
módok bemutatásának, és az eltérő változatokból fakadó szakmai-tudományos viták,
diskurzusok lefolytatására. Időpont és helyszín: szeptember 5-6., Dunaújvárosi Főiskola.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3455

Könyvajánló
Otto Wagner: Írások, tervek, épületek
Új megközelítésből, elsősorban az elméleti írások és tervek alapján elemzi és mutatja be
Otto Wagner életművét a Kerékgyártó Béla szerkesztésében közelmúltban megjelent,
hiánypótló kötet. Otto Wagner Loos, Hoffmann és Olbrich mellett a 1920. század
fordulóján a bécsi építészet jelentős alakja, a Wiener Sezession vezető egyénisége. A
kötet építészeti írásait tartalmazza, köztük legnagyobb hatású építészetelméleti művét, a
Modern építészetet, amelyek először olvashatók magyarul. A szövegeket tervrajzai és
megépült épületeinek fotói illusztrálják.
http://www.libri.hu/konyv/irasok-tervek-epuletek.html

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Júliustól indul a dunai tömegközlekedés
05.18.
Várhatóan július 1-ig megkapja a három új fővárosi dunai kikötő a használatba vételi
engedélyt, és elindulhat a BKV menetrendszerű új hajójárata a Rákóczi híd és Újpest
között. A felújított hajók 20 percenként közlekednek csúcsidőben, és a BKV-bérlet, illetve
a 24 órás BKV-jegy érvényes lesz rájuk. Az még nem dőlt el, hogy a menetjegy 320
forint lesz, vagy marad a mostani 1000 forint. A katamaránok később jönnek, ha jönnek.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/05/18/juliustol_indul_a_dunai_tomegkozlekedes/
Csodát tenni egyszerű
05.20.
Paja küldött nekünk néhány képet egy amolyan Amelie-féle csodáról, ami a héten történt
a Dembinszky ucában. „Mókás dolog fogadott, amikor lementem az autómhoz. Az összes
autón, ami a Dembinszky utcának a Hernád utca és a Nefelejcs utca közötti szakaszán
parkolt, a jobb oldali visszapillantójára egy piros, héliummal töltött lufi volt felkötve,
mellette egy cédula, amin annyi állt: Szép napot! :)". Mint kiderült, ez egy
képzőművészeti akció volt, Maria Inês Afonso, egy budapesten tanuló Erasmus-diák
munkája. A public art mű fotódokumentációja csütörtökön és pénteken, egy kétestés
lakáskiállítás formájában került bemutatásra.
http://varosban.blog.hu/2012/05/20/csodat_tenni_egyszeru
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Passzív, aktív, autonóm
05.21.
Hogyan lakjunk, milyen családi házakat építsünk a jövőben, amelyek megfelelő választ
adnak az energiaválság kihívásaira? Erre a kérdésre adhat választ és reális alternatívát a
„Magyar ház 2020” mintaterv, amelyet Ertsey Attila mutatott be az Ökologikus építészet
konferenciasorozat keretében. A passzív-, aktív- és autonóm ház koncepcióját tartalmazó
csomag mindegyik típusa alkalmas a 2020-as „közel nulla” energetikai követelmény
elérésére, valamint továbbfejleszthető önálló működésre.
http://epiteszforum.hu/node/21150
Rágógumiba fullad Pécs
05.22.
Több millió eldobott rágógumi borítja Pécs utcáit. A Dunántúli Napló online kiadása
szerint a városban van olyan terület, ahol négyzetméterenként ötven rágó is található a
földön. A probléma nem új keletű: a világ több városa küzd az eldobott rágógumikkal, és
egyes önkormányzatok drákói szigorral csapnak le a rágózókra. Szingapúr odáig ment,
hogy 1992-ben teljes egészében betiltotta a rágógumi importját és árusítását.
http://index.hu/belfold/2012/05/22/ragogumiba_fullad_pecs/
Új út miatt kerülhet víz alá Makó
05.23.
Nagy esők vagy hóolvadás után víz alá kerülhet a makói ipari park és a város egy része,
mert az M43-ast a régi 43-assal összekötő út csapadékelvezetője rossz. A
vízgazdálkodási társulat szerint ez az állami útépítő sara, a NIF szerint inkább a
társulaté.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/05/23/uj_ut_miatt_kerulhet_viz_ala_mako/
Új közösségi kert nyílt a Corvin sétányon
05.25.
A sorsolás után május 19-én vehették birtokba kiskertjeiket a szerencsés jelentkezők a
Leonardo és a Tömő utca sarkán, a Kortárs Építészeti Központ kezdeményezésének
keretében kialakított új közösségi kertben, amely a Futureal Csoport támogatásával
valósult meg. Az egész napos program során parcellakimérésre, talajrendezésre, tároló
építésére, valamint a közösségi terek kialakítására került sor.
http://epiteszforum.hu/node/21185
Befejeződött Pécel városközpontjának modernizálása
05.25.
Több mint 700 millió forintot fordítottak nagyrészt uniós forrásból Pécel
városközpontjának felújítására. A helyi lakosság életminőségének javítását, illetve a
turisztikai vonzerő növelését célzó beruházásból futotta térfigyelő kamerarendszer
üzembe helyezésére, illetve a műemléki környezethez illő kandeláberek beszerzésére is.
http://hvg.hu/ingatlan/20120525_pecel_varoskozpontfelujitas
Világszerte zuhannak a lakásárak
05.28.
Az idei első negyedévben világszerte tovább csökkentek a lakásárak: a Global Property
Guide legfrissebb adatai szerint a vizsgált 36 országból 24-ben csökkentek az árak az egy
ével korábbihoz képest, és csak 12-ben drágultak a lakóingatlanok.
http://hvg.hu/ingatlan/20120528_lakasarak
Elhunyt Főző János
06.01.
71 éves korában elhunyt Főző János, egykori balatoni főépítész, okleveles építészmérnök.
Méltatását a MUT honlapján itt olvashatja:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=188337#MIDDLE
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Budapest legszebb lépcsőházai
06.01.
VI. kerület, Csengery utca 76. Most még romos egy kicsit, de gyönyörű és elképesztően
romantikus. Ráadásul a tervek szerint tavasszal kezdetét veszi a felújítás. Képek és
értékelés a posztban:
http://varosban.blog.hu/2012/06/01/budapest_legszebb_lepcsohazai_csengery_utca_76
Bruce Willis összerondította a Hősök terét
06.02.
Orosz rendőrök, rengeteg szemét és Tarlós István társaságában vett fel jelenetet a Die
Hard 5-höz.
http://index.hu/kultur/cinematrix/hirblog/2012/06/02/bruce_willis_a_hosok_teren_tunte
tett/
Felépült Dél-Kínában az ausztriai Hallstatt mása
06.03.
Elkészült az osztrák alpok festői szépségű falucskája, Hallstatt kínai mása, amely a déli
országrészben, szubtrópusi környezetben épült, állítólag jó minőségben. A hétvégi
ünnepélyes átadás alkalmával az eredeti település küldöttsége vegyes érzelmekkel sétált
végig az elit lakópark ismerős utcáin, terein, a tipikusan hazai stílusú épületek között.
"Meg kellett volna kérdezniük a szállodák és a többi épület gazdáit arról, hogy
hozzájárulnak-e a lemásolásukhoz, de ezt nem tették. Ez a legnagyobb problémánk a
projekttel kapcsolatban" - háborgott csalódottságát kifejezve a Grüner Baum hotel
tulajdonosa,
http://index.hu/kulfold/2012/06/03/felepult_del-kinaban_az_ausztriai_hallstatt_masa/
Ilyen lesz a felújított Várkert Bazár
06.04.
Látványterveket mutatott be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pénteken a
felújítás előtt álló Várkert Bazárról, amelynek felújítása idén ősszel kezdődne. Az
összesen 8,5 milliárd forint értékű, teljes egészében uniós forrásokból finanszírozott
beruházás közbeszerzési pályázatát a Középülettervező (KÖZTI) Zrt. nyerte, a tervek
Potzner Ferenc vezetésével itt készülnek. A KÖZTI nettó 298,4 millió forintért végzi a
munkát, amely a felmérésből, a bontás és a kivitelezés terveinek, valamint a
tendertervek elkészítéséből áll.
http://hvg.hu/ingatlan/20120604_felujitott_varkert_bazar
Beszámoló a FUT hallgatói ötletpályázat eredményhirdetéséről és kiállítás
megnyitóról
06.05.
A Fiatal Urbanisták Tagozata által márciusban kiírt hallgatói ötletpályázat
eredményhirdetésére és a pályamunkákból készült kiállítás megnyitójára került sor 2012.
május 25-én a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A FUT második alkalommal
szervezte meg a hallgatói ötletpályázatát, melynek témájául Budapest XVIII. kerület
Béke tér és környezete városrész-központ megújítását választották.
http://epiteszforum.hu/node/21239
Kétszer hosszabb a kínai Nagy Fal
06.06.
A legújabb hivatalos mérések szerint a fal 21 196 kilométer hosszú. Az Egyenlítő 40 075
kilométeres. A Falat az 2009-ben közzétett becslések még csak 8850 kilométeresnek
becsülték. Ez az első alkalom, hogy a Kína északi határainak védelmére épült fal
hosszáról pontos adatokat tett közzé a nemzeti örökségvédelmi szolgálat, amely a 2007
óta végzett régészeti felmérések alapján állapította meg a műemlék hosszúságát. Minden
korábbi adat a falról történelmi feljegyzéseken alapult.
http://index.hu/tudomany/2012/06/06/ketszer_hosszabb_a_kinai_nagy_fal/
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Újabb nagy irodaház épül a Váci úton
06.07.
Közel húszezer négyzetméternyi iroda szabadul rá a piacra azzal, hogy egy régi-új
szereplő, a HB Reavis hamarosan beindítja beruházását a Váci úton. A HB Reavis Csoport
első hazai projektje Budapest domináns irodafolyosóján, a Váci út 150. szám alatt valósul
meg. A Közép-Európára összpontosító (Luxemburgban bejegyzett) társaság idén
tavasszal vásárolta meg a telket a korábbi fejlesztő-tulajdonosától, de azt nem közölte,
hogy mennyiért. A jogerős módosított építési engedély várhatóan 2012 harmadik
negyedévében lesz meg; ezt követően azonnal megindul a kivitelezés. Az első bérlők a
tervek szerint 2014 első negyedévében költözhetnek be az épületbe.
http://hvg.hu/ingatlan/20120607_hbreavis_irodahaz
Helyzetkép a budavári fejlesztésekről
06.08.
Június 5-én délután a FUGA Breuer Marcell termében tartott rendezvényen Zumbok
Ferenc kormánybiztos, Nagy Ervin országos főépítész és Potzner Ferenc vezető tervező
ismertette a Budai Várral kapcsolatos két, közelmúltban lefolytatott közbeszerzési eljárás
– a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciója és a Várkert Bazár rekonstrukciója –
jelenlegi helyzetét. A hallgatóság részéről a legnagyobb kérdést továbbra is a megfelelő
jövőbeli funkciók megtalálása és azok életképessége jelentette.
http://epiteszforum.hu/node/21266
Bértörténetek a körfolyosóról
06.09.
Gang. „Többszintes bérházban függő- vagy körfolyosó, tornác”. Pesti bérház, bérlakás.
Romkocsma és történetek. Fikció. Ha tetszik, irodalom. S ha mindezt összegyúrjuk, és
szó szerint egy fedél alá tereljük őket, megszületnek a bérháztörténetek, nevezzük
inkább bértörténeteknek, amelyekkel, ahogy a Margó Fesztivál felhívásában olvashatjuk,
rekonstruálhatjuk egy pesti bérház történetét az elmúlt száz évből.
http://konyves.blog.hu/2012/06/09/bertortenetek_a_korfolyosorol
Egy euróért lehet templomot venni Belgiumban
06.10.
Alapítása után nyolcszáz évvel egy euróért árulják a belgiumi Binche Oltáriszentség
templomát. Szállodát vagy lakásokat alakíthatnak ki benne - ha a leendő tulajdonosnak
lesz erre elég pénze.
http://hvg.hu/ingatlan/20120610_belgium_templom_euro
A beltéri légszennyezettség is veszélyes
06.11.
Egy fülledt levegőjű modern konyha gáztűzhelye körül serénykedve akár nagyobb
mennyiségű mérgező anyagnak lehet kitéve az ember, mintha keresztülsétálna egy
szmogos városközponton – figyelmeztetnek brit szakemberek. A forgalmas utcáknál akár
háromszor ártalmasabb beltéri légszennyezettség mértékét tovább súlyosbítja az
energiatakarékos otthonok huzatmentes kialakítása, a légfrissítők és az erős
tisztítószerek használata.
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/06/11/a_belteri_legszennyezettseg_is_veszely
es/
Mi lesz, ha túl sokan kezdenek bringázni?
06.11.
Abból is lesznek gondok, ha egy város lakosságának jelentős része hirtelen úgy dönt,
hogy a gépkocsiról átáll a kerékpárhasználatra. Az urbánus közlekedésszervezés új típusú
kihívásai Magyarországon egyelőre elvi síkon maradnak, de azért már Budapesten is
akadnak olyan tervezők, akiket foglalkoztat, hogy mi lesz azután.
http://kerekagy.blog.hu/2012/06/11/eloregondolkodnak_mi_lesz_ha_tul_sokan_kezdene
k_bringazni
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Gerillakertecskék az Ötpacsirta utcában
06.12.
Évek óta újra és újra előkerül az Ötpacsirta utca környékének rémes díszburkolata.
Polgármesterek és képviselőtestületek cserélődnek, de bármi is történik, a kövek itt
mindig úgy inognak, mint Szentbékkállán. Aztán most valaki megelégelte, és a Déli
pályaudvarnál bevált módon gerillakertecskéket alakított ki a foghíjakon.
http://urbanista.blog.hu/2012/06/12/a_nap_kepe_gerillakertecskek_az_otpacsirta_utcab
an_is
„Láthatóvá és ütemezetté tenni: ez a misszióm” - interjú Finta Sándorral,
Budapest új főépítészével
06.12.
Még nincs 40 éves, de már komoly és elismerésre méltó szakmai eredmények vannak a
háta mögött. A folyosói pletykák lehetséges főépítészjelöltként keverték a nevét Finta
Józsefével (akihez csak névrokoni szálak fűzik). Kinevezését Tarlós István újabb váratlan
húzásának tartják, hiszen világlátásban, megközelítésmódban, ízlésben a személye a
főpolgármesterétől meglehetősen távol áll. Tervekről, feladatokról, elvekről beszélgetett
Budapest frissen kinevezett főépítészével Pásztor Erika Katalina és Bardóczi Sándor.
http://epiteszforum.hu/node/21276
Ahol a helyi csoda nem csak három napig tart: Zeillern
06.13.
Közösségi tervezés? Van, ahol nem csak beszélnek róla, de csinálják is. A Caren
Ohrhallinger, Roland Gruber és Peter Nageler vezetésével működő nonconform
architektur például lassan a helyszíni tervezés specialistájává válik Ausztriában.
Munkamódszerük egyszerű: helyben felállítanak egy irodát, s a fejlesztési folyamat
közvetlenül a tervezett projekt környezetében zajlik – a lakosok aktív bevonásával. Így
született meg Zeillern új főtere is, s így lett nem csupán egy szűk szakmai réteg, de a
helyiek számára is sikeres és elfogadott építészeti beavatkozás.
http://epiteszforum.hu/node/21287
Amerikában terjeszkedik a Futureal
06.13.
Tizenötmillió dolláros tőkével, Cordia USA néven amerikai vállalkozást indít el Futó
Gábor, a Futureal alapító társtulajdonosa, közölte a Futureál. Az új társaság célja az
Államok területén bérbe adott lakóingatlanokból álló portfolió kialakítása. Első lépésben
4-5 városra koncentrálva 500 ingatlan kerül a portfólióba, később a társaság külső
befektetők számára is elérhetővé kívánja tenni befektetési tapasztalatait. A cég
közleményében Futó úgy fogalmaz: „sosem volt ilyen olcsó és mégis ennyi embernek
elérhetetlen az amerikai álom.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/06/13/amerikaban_terjeszkedik_a_futureal/
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