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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
2013-ban ismét URB:ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és
projektvásár
A napjainkban zajló sokszínű paradigmaváltás világossá tette, hogy a magyar terület- és
településfejlesztésben új utakat kell keresni, hiszen az eddigi formájában – lényegében
állami vagy Európai Uniós forrásokra támaszkodva - nem folytatható.
A magyar önkormányzatoknak a következő, 2014-2020 közötti tervezési időszakban kell
kialakítani és a gyakorlatba átültetni a terület- és településfejlesztés új, nagyrészt
önfinanszírozó módját, az ehhez tartozó partnerség-építést, megtérülő finanszírozásszervezést, kommunikációt, és egyéb, a fejlett országokban bevált módszereket.
www.mut.hu
Szakmai gyakornokot keres a MUT!
A Magyar Urbanisztikai Társaság és Tudásközpont online tartalmainak kezelésére,
blogírásra, nyüzsgésre, és kisebb kutatások írására keresünk, lehetőség szerint kötelező
szakmai gyakorlatot letölteni kívánó felsőoktatási hallgatót!
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=191244#MIDDLE
Urbanisztikai műsor a FUGA Rádióban
Október közepétől minden szerdán délután 18-19 óra között Városi Sáv munkacímmel
urbanisztikai műsor indult a FUGA Rádióban, amely a MUT kommunikációs tervével
összhangban az urbanisztikai kérdések népszerű, közérthető megbeszélése mellett a
szakma ismertségét is lényegesen elősegítheti.
http://www.fugaradio.net/
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/mindenamiurbanisztika

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Szeptember 20-án az ügyvezető az Európai Technológiai Intézet Közép-Magyarországi
regionális infopontjának szervezőivel tárgyalt az együttműködés lehetőségeiről, ezen
belül külön is Budapest részvételi lehetőségeiről a Pioneer Cities projektben.
Szeptember 20-22-én a Falutagozat delegációja Ónodi Gábor alelnök vezetésével részt
vett az Európai Falumegújítási Díj átadó ünnepségén és a hozzá kapcsolódó
rendezvényeken az ausztriai Langeneggben. A rendezvényről: http://zukunft.regiov.at/en
Szeptember 21-én az ügyvezető a Mobilitás Hete alkalmából a Magyar Kerékpáros Klub
és a Holland Nagykövetség által szervezett pódiumbeszélgetést vezette. A rendezvényről:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=474880722546100&set=pb.12362181433866
1.-2207520000.1351166583&type=3&theater
Szeptember 24-én az ügyvezető Brüsszelben a Covenant of Mayors nemzeti
szakértőinek megbeszélésén vett részt.
Szeptember 27-én az ügyvezető Salamin Géza NGM főosztályvezetőjével
önkormányzati finanszírozási rendszer továbbfejlesztési lehetőségeiről tárgyalt.
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Szeptember 27-én a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fenntartható városi
energetikai rendezvénye a MUT-ban került megrendezésre.
Szeptember 28-án Óbudán ülésezett az EnSURE budapesti vezetősége, az Óbudai
SEAP egyeztetésével.
Október 1-én az Elnök beszédet mondott a Budapesti Hollán Ernő utcában rendezett
Hild-díj emlékműavató ünnepségen. A rendezvényről:
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=190716#MIDDLE
Október 1-én az Elnök és az ügyvezető képviselte a MUT-ot a BM építésznapi
díjkiosztó ünnepségén.
Október 2-án az ügyvezető és a projekt-koordinátor képviselte a társaságot a
PMMFK-nak a francia agglomerációs várostervezés egyes részleteit bemutató
felsőoktatási szemináriumon.
Október 2-án a Környezetesztétikai Tagozat előadást szervezett a Társaság
székházában ’Értékmegőrzés egy főépítész szemével’ címmel, melyen részt vett
Mezőhegyes település delegációja. Az eseményről:
http://www.mut.hu/?module=events&action=list&year=2012&month=10&day=02
Október 3-án a MUT-ban ülésezett az EUROPAN Magyar Nemzeti Bizottsága.
Október 8-án az ügyvezető az NTH illetékeseivel szerződést egyeztetett.
Október 8-án az ügyvezető a FUGA_Rádió szerkesztőivel egyeztetett az október 24én 18-19 óra között induló urbanisztikai műsorblokkról.
Október 8-án Schuchmann Péter elnökségi tag és az ügyvezető képviselte a MUT-ot a
Hild-díjas tiszteletbeli tag Enyedi György akadémikus temetésén.
Október 9-én a HungExponál ülésezett az Urb:Icon tanácsadó testülete.
Október 11-12-én Hajdúböszörményben szerény létszámú, de annál lelkesebb
közönség, valamint Csatári Bálint, az MNVH elnöke, V. Németh Zsolt vidékfejlesztési
államtitkár, Mezőszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet főigazgatója, Horkay Nándor Nemzetgazdasági Tervezési
Hivatal elnök, és Salamin Géza NGM főosztályvezető előadásaival, valamint mintegy
20 szekcióelőadással és élénk diskurzussal sikeresen megvalósult a 18. országos
urbanisztikai konferencia, a vidékfejlesztés, valamint a terület- és településfejlesztés
összefüggéseiről, harmonizálási lehetőségeiről. A konferencián együttműködési
megállapodást írt alá a MUT és az MNVH elnöke, valamint a két munkaszervezet
vezetője is. A kölcsönös szándékok szerint a továbbiakban szerződések megkötése
szükséges a MUT NKft.-nek a LEADER programok minőségbiztosításában való széles
körű részvételére. Várhatóan az ügyvezető Eperjesi Tamás NAKVI igazgatóval október
24. után tárgyal a szerződések előkészítéséről.

Pályázatok, felhívások
Nemzetközi építészeti pályázat az Európai Beruházási Bank új épületére
Augusztus 28-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the
European Union) az Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, EIB) új
luxembourgi épületének megtervezésére és felépítésére kiírt nemzetközi pályázat. Az
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első lépés egy Integrált Tervező és Projekt Csapat felállítása (Integrated Design and
Project Team, IDPT), amelyhez a jelentkezéseket november 13-ig kell elküldeni.
http://epiteszforum.hu/node/21707
A „SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012. Városépítészeti és Építészeti
Tervpályázat” - nyílt tervpályázati eljárás
A Budapest, II. kerület Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megtervezésére az
Ajánlatkérő jelen tervpályázat keretében városépítészeti, építészeti javaslatokat vár a
pályázóktól Buda egyik legfontosabb terének megújítása érdekében. A Tervpályázat
tárgya a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára, átépítésére vonatkozó városépítészeti és
építészeti tervjavaslatok kidolgozása. Beadási határidő: november 13. 24:00 óra.
http://epiteszforum.hu/node/21847
Kotsis Iván érem 2012 - javaslattételi felhívás
A Magyar Építőművészek Szövetsége volt rendes tagjának, több építésznemzedék
tanítómesterének, Dr. Kotsis Iván professzor tiszteletére és emlékezetére 1990 óta
„Kotsis Iván érem” kitüntetést ad át. A kitüntetésre bárki (jogi vagy természetes
személy) javaslatot tehet november 15-ig.
http://epiteszforum.hu/node/22105
Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri Művészetért
A Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri Művészetért első ízben
Pécsett, Vasarely szülővárosában, a 2010 évi Európa Kulturális Fővárosa program
keretében került meghirdetésre. Az első pályázat sikeres volt és a győztes mű 2011-ben
megvalósult. A kezdeményezők célja egy jövőbe mutató és ismétlődő nemzetközi
együttműködés felépítése volt, melynek Pécsről induló művészeti programját három
évenként mindig más európai város fogadja be. Most a második meghirdetés indul
útjára, amikor Aix-en-Provence ad helyet a pályázatnak. Az előválogatásra jelentkezés
időszaka: október 15-től december 17-ig.
http://epiteszforum.hu/node/22118

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Pécsi ház nyerte idén az Év háza díjat
Az „Év háza 2012” pályázat kuratóriuma az „Év háza 2012” elismerést Ásztai Bálint és
Kovács Csaba pécsi vendégházának ítélte szinte egyöntetű lelkesedéssel. A zsűri ezen
felül két különdíjat is kiosztott. A Magyar Építész Kamara különdíját Horváth András
zengővárkonyi családi háza, míg a Magyar Építőművészek Szövetsége különdíját a Basa
Péter és Reisz Ádám építészpáros által tervezett balatonszéplaki villa nyerte el.
http://epiteszforum.hu/node/21897
Palóczi Antal-díj 2012
2012. október elsején, az Építészt Világnapján kiosztották a Palóczi Antal-díjakat a
Belügyminisztérium Márványaulájában. Az elismerést idén Körmendy János kapta,
posztumusz díjban részesült néhai Szenczi Ottó. A díjakat dr. Szaló Péter
területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár, valamint dr. Felkai László
közigazgatási államtitkár adta át.
http://epiteszforum.hu/node/21901
Átadták a 2012. évi Pro Architectura díjakat
Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár, valamint Dr. Felkai
László közigazgatási államtitkár október elsején, az Építészet Világnapján adta át a 2012.
évi Pro Architectura díjakat a Belügyminisztérium Márványaulájában. Díjazottak: 1) DélDunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont ( Tarnóczky Tamás Attila), 2)
Kodály Központ, Pécs (Keller Ferenc és Sólyom Benedek János DLA vezető tervező
(megosztva), 3) Szt. Jakab zarándokház és kápolna (Czigány Tamás tanszékvezető
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Szathmáry palotarom rekonstrukciója (Dévényi Márton Benedek
ügyvezető és Gyürki-Kiss Pál ügyvezető (megosztva).
http://epiteszforum.hu/node/21896
Magyar építésziroda nemzetközi sikere
27 ország 177 pályaműve közül nyerte el a magyar A4 STUDIO építészcsapata (Kendik
Géza, Papp Zoltán, Maza Orsolya) egyedüli magyar díjazottként, a „2012 TRIMO
Architectural Awards” díját a „Future Dreams Award” kategóriában.
http://epiteszforum.hu/node/21921
Zalotay Elemér kapta a Molnár Farkas-díjat
A magyar építészet egyik legellentmondásosabb alakja, a leginkább a Szalagház terveiről
ismert Zalotay Elemér nyerte el idén a magyar építészet területén végzett kiemelkedő
tevékenységet elismerő Molnár Farkas-díjat. A 80. születésnapját idén ünneplő, Svájcban
élő mester ez alkalomból hazalátogatott.
http://epiteszforum.hu/node/22053

Programajánló
Pest megér egy estet! Városfilmklub az Örökmozgóban
A november 6-án induló Városfilmklub Budapest kulisszái mögé enged betekintést,
fővárosunk kultikus figuráinak és elismert szakembereinek szemüvegén keresztül.
Budapest számos aspektusból górcső alá kerül, miközben olyan filmek peregnek a
vásznon, mint a Dögkeselyű, a Panelkapcsolat vagy a Városbújócska. Vetítések kedd
esténként az Örökmozgóban. Részletes program:
http://epiteszforum.hu/node/22113
Mimar Sinan – az Oszmán Birodalom építésze
Mimar Koca Sinan, azaz Szinán Mester (1489-1588) az Oszmán Birodalom legjelentősebb
és legtöbbet foglalkoztatott építésze. Hosszúra nyúlt élete párhuzamosan futott a
birodalom felemelkedésével. Legendákkal átszőtt élete során – melynek néhány epizódja
Magyarországhoz is köthető – több száz épület tervét készítette el. Előadó: Rabb Péter
PhD., időpont és helyszín: november 7. 16:00, FUGA.
http://epiteszforum.hu/node/22097
Nemzetköti passzívház – nyílt napok
Országszerte saját lakóházak, irodák, közintézmények nyilnak meg a nagyközönség
számára, lehetőséget adva az érdeklődőknek a passzívház-technológia megismerésére,
saját tapasztalatszerzésre.Látogatható objektumok: Energiatudatos bemutatóház,
Budapesten - COZero Kft; Szeged mellett - Deszk, Tömörkény u. 18 a MAPASZ tagja,
Szűcs Róbert; Labaro Kft tulajdonosa mutatja be mintaházként épült családi házát;
Budapest XII. Irhás Árok u - Építés alatt lévő passzív ház. November 9-11-ig, előzetes
bejelentkezéseket várnak!
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3548
Kós Károly világa, 1912 - kiállítás a Fővárosi Levéltárban
Budapest Főváros Levéltára a Székely Nemzeti Múzeummal együtt rendezi a Napkeletről
jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem. Kós Károly világa, 1912 című
vándorkiállítását. A kiállítás építészeti pályájának első hét évét és annak előzményeit;
családi-baráti-kollegális kapcsolatait, mint alkotói hátteret; valamint szűkebb és tágabb
hazáját mutatja be, vagyis mindazt, ami formálta egyéniségét. Látogatható: 11.09 –
2013.03.13-ig, Budapest Főváros Levéltára (1139 Bp., Teve utca 3-5.).
http://epiteszforum.hu/node/22114
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Könyvajánló
Kovács Dániel – Batár Zsolt: Szecessziós Budapest
A maga nemében egyedülálló könyv a szecesszió egyik európai fővárosaként mutatja be
Budapestet, közel kétszáz épülettel a város fénykorából. Az épületleírásokat Batár Zsolt
fényképei kísérik. A könnyen bejárható túraútvonalak a város szinte teljes területét
lefedik; a térképekkel is segített séták során új szemszögből ismerhetjük meg többek
között a századfordulós belvárost, a Nagykörút menti városrészeket, valamint több budai
kerületet. A könyv elvezet olyan helyszínekre is, mint a Kozma utcai izraelita temető,
vagy a Wekerle-telep.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Kovacs_Daniel_Szecesszios_Budape
st&id=116966&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Indul a FUGA rádió
09.21.
Az október elsején induló FUGA rádió nem csak építészeknek szól, de elsősorban általuk
és értük működik. A célunk a szakmai közönségen túl a kortárs kultúrát kedvelő
hallgatók elérése. Ezzel hidat kívánunk építeni az építészek és a „felhasználók” között,
hogy a szélesebb közönség is értse az építészetet és az építészek is megtalálják értő
közönségüket.
http://epiteszforum.hu/node/21839
Felújítják a magyar plázák úttörőjét
09.24.
A bevásárlóközpont tulajdonosa, a CBRE Property Fund Central Europe ezért úgy
határozott, hogy több mint egymilliárd forintos beruházással megújítja a
bevásárlóközpontot. A felújítási munkálatok szinte az egész házat érintik majd. A külső
homlokzat jelentős részét új, modern burkolattal látják el, mellyel együtt a főbb
bejáratok is korszerűen átépülnek. A házon belül a Pólus megkülönböztető jegyévé vált
jégpálya, ételudvar és Western city új külsőt kap.
http://hvg.hu/ingatlan/20120924_Felujitjak_a_magyar_bevasarlokozpontok_ut
Réz András választotta ki Miskolc új logóját
09.25.
Márkát építene Miskolcból Kriza Ákos polgármester. Ehhez kedden bemutatták a város új
logóját. Az arculatterv kreatív anyagait elbíráló zsűri tagjai egyenként értékelték a
beérkezett anyagokat és tettek javaslatot a pályamunkák sorrendjére, ezeket Réz
András, a zsűri elnöke összesítette. A héttagú zsűriből öten a Kreatív Műhely anyagát
tartották a legjobbnak.
http://index.hu/belfold/2012/09/25/rez_andras_valasztotta_ki_miskolc_uj_logojat/
Rejtő, Füttyös vagy Tesla legyen a Mika Tivadar Ház falán?
09.26.
Az urbanlegends.hu, a Szeretlek Magyarország Médiacsoport és a Színes Város Csoport
összefogott, hogy három ismert budapesti legenda közül egyet felpingáljanak a budapesti
Mika Tivadar Ház tűzfalára. Hogy melyiket, azt szavazással lehet eldönteni.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/09/26/rejto_futtyos_vagy_tesla_legyen_a_mika_
tivadar_haz_falan/
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Átadják a megújult siroki alsóvárat
09.28.
Több mint két év után befejeződött a siroki vár rekonstrukciójának legutóbbi üteme.
2012. szeptember 30-án adják át az alsóvár pályázati támogatásból megújult részeit,
ahol kőtár, kiállítótér és kávézó is várja a látogatókat, akik immár felvonóhidas,
farkasvermes kapun át léphetnek be az egykori erődítmény területére.
http://epiteszforum.hu/node/21889
A víkendházak varázslatos világa
09.30.
Idén is van magyar díjazottja a Lucien Hervé és Rudolf Hervé díjnak, ennek a rangos
francia fotós elismerésnek. Hermann Ildi Nyaralók című sorozata a szocializmusból
megmaradt víkendházak világát dolgozza fel. A különdíjas képeket átjárja a nosztalgia,
ám az érzés csalókán retró, hiszen nem a múltban, hanem a jelenben járunk,
otthonunktól nem is túl messze. Galéria.
http://index.hu/nagykep/2012/09/30/telkeket_fotozott_dijat_kapott_parizsban/
Lebonthatják a volt SZOT-szállót
10.01.
Ígéretes tárgyalások folynak az egykori SZOT-szálló (ma Hotel Rózsadomb) jövőjéről. A
Napi Gazdaság értesülései szerint a tulajdonosi helyzetben levő CIB Bank már töredék
áron is megszabadulna a szellemtanya jelzővel illetett félkész épülettől.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/10/01/lebonthatjak_a_volt_szot-szallot/
Túl messzire költözik a Csodák Palotája?
10.02.
Magyarország első interaktív tudományos kiállításának, a Csodák Palotájának vasárnap
mennie kellett a Millenárisról. Bár már korábban kiszivárgott, a vezetés csak aznap hozta
nyilvánosságra az új helyszínt. A kiállítás új helye XXII. kerületben található, a
Tropicariumnak is otthont adó Campona. A helyszínnel az a fő probléma, hogy nagyjából
15 kilométerre található a városközponttól.
http://index.hu/tudomany/2012/10/02/tul_messzire_koltozik_a_csodak_palotaja/
Majdnem 4 százalékkal nő a lakbér januártól Budapesten
10.03.
Egységesen 3,9 százalékkal emelkedik a lakbér 2013. január 1-jétől a fővárosi
önkormányzat tulajdonában álló körülbelül ezer lakásban. Az erről szóló
rendeletmódosításról szerdán döntött a Fővárosi Közgyűlés.
http://hvg.hu/ingatlan/20121003_no_a_lakber_budapesten_januartol
Így újul majd meg a Móricz
10.04.
Elfogadta szerdán a Fővárosi Közgyűlés a Móricz Zsigmond körtér átalakításának
finanszírozását. A mintegy 160 milliós beruházás forrását a Fővárosi Önkormányzat
biztosítja, a körteret új formájában 2013 nyarán adhatják át.
http://hvg.hu/ingatlan/20121004_Foto_igy_ujul_majd_meg_a_Moricz
Vészharangok kongatása a Magyar Építészeti Múzeumért
10.05.
Winkler Barnabás DLA, a HAP Galéria vezetőjének családi élményekkel és példákkal
átszőtt, figyelemfelhívó előadása a Magyar Építészeti Múzeum jelentőségéről, az
intézmény méltánytalan helyzetéről és bizonytalan jövőjéről. Elhangzott 2012 október 1jén a FUGA-ban.
http://epiteszforum.hu/node/21932
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Nyomozás egy ókori városrombolás után
10.08.
II. Nabú-kudurri-uszur, az Újbabiloni Birodalom uralkodója időszámításunk előtt 604-ben
földig rombolt egy filiszteus kikötővárost. Egy nemrég publikált tanulmány a régészeti
leletekből következteti ki, mi volt az oka a kegyetlen tettnek.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2012/10/08/miert_pusztitottak_el_askelont_a_ba
biloniak/
Csak kamu, vagy tényleg olcsóbb a passzívház?
10.09.
A trendi ingatlanberuházások között egyre többször bukkan fel a passzívház, mint kevés
energiát felhasználó, csúcs-környezetbarát, a jelenleg leginkább élhető építményeket
eredményező tervezési és építési irányzat. Az ilyen építmények vajon tényleg
rendelkeznek mindazzal a vonzó tulajdonsággal, amivel felruházzák őket, vagy csak
kamu az egész, soha meg nem térülő drága divathóbort?
http://hvg.hu/ingatlan/20121008_Csak_kamu_vagy_tenyleg_olcsobb_a_passzivh
Dead Drop Project BUDAPEST - fájlmegosztó városi akció
10.09.
A Dead Drops közterületen működő, anonim, offline fájlmegosztó hálózat, melyet
falakba, épületekbe illetve az utcán található egyéb objektumokba beágyazott USB
pendrive-ok alkotnak. A New Yorkban debütáló, Aram Bartholl digitális interakciókkal
foglalkozó transzmediális művész, építész és tervező által kezdeményezett projekthez
2012 őszén Budapest is csatlakozik.
http://epiteszforum.hu/node/21961
Életet lehelnének az elhagyatott metróalagutakba Londonban
10.10.
Míg New Yorkban az egykori magasvasútból építettek közparkot, Londonban a régi
metróalagutakat élesztenék fel valamilyen zöld ötlet alapján, de a brit főváros más
pontjait is „kizöldítenék”. Pályázatot hirdettek, amelyre végül több mint 170 munka
érkezett.
http://hvg.hu/ingatlan/20121010_elhagyatott_metroalagutak_london
Maradnak az uniós források a vidékfejlesztésre
10.11.
Az Európai Unió (EU) következő költségvetési időszakában sem csökkennek a
Magyarországnak jutó vidékfejlesztési források, mondta V. Német Zsolt, a
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára csütörtökön Hajdúböszörményben, az országos
urbanisztikai konferencia megnyitóján. A 2007-2013 közötti időszakban az 1.300 milliárd
forint vidékfejlesztési támogatásból több mint 100 milliárdot Leader-szerű vidéki
gazdaságfejlesztésre használtak fel.
http://index.hu/gazdasag/blog/2012/10/11/maradnak_az_unios_forrasok_a_videkfejlesz
tesre/
Nyit a budai Hegyvidék Központ
10.12.
A másfél éves építési projekt lezárásaként hivatalosan is megnyit 2012. október 12-én
Budapest XII. kerületében a 6.500 négyzetméteres Hegyvidék Központ. Az 1990-ben
átadott előd, a kis üzletekkel tarkított piac viszonylag hamar kiürült, és funkcióját
betöltetlenül hagyva okozott veszteséget a tulajdonos önkormányzatnak. A Csikós István
tervei szerint készült piac helyére a Wing beruházásában családias hangulatú szolgáltató
központ épült, Szerdahelyi László tervei alapján.
http://epiteszforum.hu/node/21986
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Középső ujjat kap a milánói tőzsde
10.13.
Milánó városának ajándékozta a magasba tartott középső ujjat ábrázoló szobrát Maurizio
Cattelan, az egyik legnevesebb olasz kortárs képzőművész. Negyven évig a milánói
tőzsde előtti téren fog állni Cattelan magasba tartott középső ujja.
http://index.hu/kultur/2012/10/13/kozepso_ujjat_kap_a_milanoi_tozsde/
Megvan a győztes: így fog kinézni a Madách tér
10.16.
Lezárult a Madách tér terv-, és ötletpályázat lakossági szavazása. Összesen 1325
szavazat érkezett be az önkormányzathoz, melyből 808 voksot a „D” jelű alkotás kapott.
A koncepció tervezői Hertel Anna, Magyar Sára Borbála és Minh Duc Nguyen tervei
szerint szökőkút kerülne a jelenlegi parkoló helyére.
http://hvg.hu/ingatlan/20121016_Megvan_a_gyoztes_igy_fog_kinezni_a_Madach
BÉKülés
10.17.
Határozatképességének határához közeli részvételi aránnyal zajlott le 2012. október 17én a Budapesti Építész Kamara Tisztújító Taggyűlése. Az új elnök Mónus János, az
alelnök Gelesz András lett, az elnökség tagjai közé pedig Kruppa Gábor, Schwarczuk
Ágnes és Tima Zoltán került be.
http://epiteszforum.hu/node/22025
Nem látogatják az új Makovecz-fürdőt
10.18.
Lemondott az alig több mint fél éve átadott makói élményfürdő vezetője. Kovacsics Imre
azzal magyarázta távozását, hogy "a jelenlegi gazdasági helyzetben rentábilis lehessen a
létesítmény, csodára lett volna szükség, és ehhez még az ő kétségtelenül meglévő
szakmai tudása is kevés volt."
http://index.hu/belfold/2012/10/18/nem_latogatjak_az_uj_makovecz-furdot/
Büntethető a szűk lakásban nyomorgás
10.18.
Új lakcímbejelentési rendelettel próbálta három éve elejét venni Miskolc annak, hogy a
régi panellakóknak nem tetsző emberek költözzenek be a városba. Hat négyzetméterben
húzták meg az egy főre eső lakrész minimális méretét. Olyan lakásba, ahol ennél kisebb
lenne a hely, nem lehet bejelentkezni, aki pedig nincs bejelentve oda, ahol lakik,
bármikor tízezrekre bírságolható. Hétfő este razzia volt a diósgyőri Kuruc utcában. Mire
megy az ellenőrzés az olyan panellukakban, ahol a lekapcsolt áram miatt vaksötétben fő
a mákostészta a gyerekeknek?
http://index.hu/belfold/2012/10/18/buntetheto_a_szuk_lakasban_nyomorgas/
Középkori romokat találtak a Várkert Bazár alatt
10.19.
Törökkori védművek, valamint egy Zsigmond vagy Mátyás király korabeli épületegyüttes
részletei rajzolódtak ki a Várkert Bazár területén végzett feltárások során, amelyeket a
Budapest Történeti Múzeum veterán bányászok bevonásával végzett.
http://hvg.hu/ingatlan/20121019_Kozepkori_romokat_talaltak_a_Varkert_Baza
Honvéd Főparancsnokság: egy év múlva megnyithatják
10.19.
Várhatóan még idén elkészülnek a tervek a Budai Várban áll volt Honvéd
Főparancsnokság épület-torzójának részleges felújítására és látogathatóvá tételére. A
700 milliós költségvetésű projekt lebonyolítását a Várgondnokság végzi, Deák Zoltán
építész irányításával.
http://epiteszforum.hu/node/22048
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Gyömrő után Csömör is fellázadt
10.19.
A csömöri képviselő-testület döntése alapján a nagyközség polgármestere nem írta alá a
leendő járási székhelyen, Gödöllőn a járás kialakításáról szóló megállapodást, mert az „új
felállás" ellenkezik a csömöriek érdekeivel, írta közleményében az önkormányzat. Néhány
napja a monori járáshoz sorolt Gyömrő képviselő-testülete hozott hasonló határozatot
arra hivatkozva, hogy az előzetes ígérettel ellentétben megtagadták tőlük egy járási
kirendeltség létesítését.
http://index.hu/belfold/2012/10/19/gyomro_utan_csomor_is_fellazadt/
Megnyílt a világ legkeskenyebb háza
10.20.
Két többemeletes épület közé ékeltek be a lengyel főváros központi részében. A jogi
okokból művészeti installációként felépített 14 négyzetméteres házat egy maximálisan
152 centiméter széles, legkeskenyebb részében 92 centiméteres telken húzták fel. A
Keret Háza nevű projekt társfinanszírozását magánszponzorokon kívül Varsó város
önkormányzata, illetve az államilag támogatott Nemzeti Kulturális Központ vállalta.
http://hvg.hu/ingatlan/20121020_Fotok_a_vilag_legkeskenyebb_hazarol
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