HÍRLEVÉL
2013. JANUÁR

BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből ....................... 2
A MUT vezetőségének tevékenységéről ........................................................ 2
Pályázatok, felhívások.............................................................................................. 3
Szakmai sikerek – díjak, elismerések ............................................................. 4
Programajánló............................................................................................................... 4
Könyvajánló .................................................................................................................... 5
Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában ............................. 5
Állás ................................................................................................................................... 10

1

BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Találkozzunk az óra alatt!
Január 8-án Találkozzunk az óra alatt! címmel kiállítás és vitaest volt a Széll Kálmán tér
megújításáról a Design Terminál és a BKK szervezésében, a Fiatal Urbanisták Tagozata
és a Mutató blog közreműködésével.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3607
Buda szíve és a Kalef a hatvanas években
Egy tér a városban, Budán, mely vetekszik a pesti helyek nyitottságával, empátiájával és
sokszínűségével. Egy tér, ami örök és amit a '60-as években a 'kalefosok', a beszivárgó
nyugati kultúrát elsőként fogyasztó fiatalok lakták be. Erről az éráról kérdezte a MUTATÓ
blog Markó Györgyöt január 15-én a Design Terminálban, a Találkozzunk az Óra alatt!
programsorozat keretében.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3608
Ülésezik a MUT Örökséggazdálkodási Tagozata
Január 23-án 15 órakor ülésezik a MUT Örökséggazdálkodási Tagozata, melyen Dr. Varga
Kálmán történész, muzeológus és Dr. Mezős Tamás építész beszél
örökséggazdálkodási gondolatairól, tapasztalatairól, az örökséggazdálkodás területén
való előrelépés lehetőségeiről. A két előadás után 16 órától alkalom nyílik szakmai
beszélgetésre is. Helyszín: A MUT székház rendezvényterme (Budapest IX.. Liliom u. 48.)
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3617
2013-ban ismét URB:ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és
projektvásár
Április 10-13. között ismét megrendezik az Urb:icon kiállítást és projektvásárt a
Hungexpo F pavilonjában a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont társszervezésében. A
konferenciaprogram tematikája a „Területfejlesztés másként – A megyei önkormányzatok
szerepe a települések fejlesztésében 2013. január 1-je után” lesz. A fenntartható
finanszírozás – A következő tervezési időszak többségében visszatérítendő konstrukciói
mellett hogyan tehető önfenntartóvá a városfejlesztés. Gazdálkodás örökségünkkel –
Örökségünk védelme mellett gazdálkodjunk is vele! KKV-k, kis- és középvárosok
a területfejlesztésben – Közepes és kisvárosok lobbiereje.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3547
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
December 28-án a MUTATÓ blog stábja és a Fiatal Urbanisták Tagozata a Design
Terminal kreatív igazgatóságával egyeztetett a januári „Találkozzunk az Óra alatt”
rendezvénysorozat előkészítéséről.
Január 8-án az EUROPAN Magyar Nemzeti Bizottsága ülésezett a tudásközpontban. A
jelenlévők megvitatták és elfogadták a HUNGARO-PAN előkészítő pályázat kiírását.
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Január 9-én a Tudásközpont stábja a Helyi Obszervatórium igazgatójával egyeztetett,
egy a térbeli sűrűséggel összefüggő Svájci Támogatási Alap pályázat előkészítéséről.
Január 9-én a FUGA Rádióban a MUT Elnökségének tagjait bemutató sorozatban dr.
Tompai Gézával és Ongjerth Richárddal beszélgetett Szabó Gyöngyvér.
A FUT évadnyitó közgyűlésére január 10-én került sor a MUT nagytermében, ahol
megvitatásra került az idei év hangsúlyai. Az ezzel kapcsolatos részletes program és
ütemterv kidolgozás alatt van.
Január 14-én a MUTATÓ stábja vendégeskedett a FUGA Rádió Aula című műsorában.
Január 15-én a MUTATÓ blog szerkesztői a Buda szíve és a Kalef a ’60-as években c.
beszélgetés keretében Markó Györgyöt látták vendégül.
Január 16-án az EUROPAN stábja ülésezett a Tudásközpontban.
Január 16-án alakuló ülését tartotta a MUT ESZB. A jelenlévők elnökké választották dr.
Buzna Margitot, akinek ezúton is gratulálunk régi-új tisztségéhez.
Január 16-án ülésezett a MUT Elnöksége stratégiai munkacsoportja. A jelenlévő három
tag a helyzetkép egyes elemeinek megvitatása kapcsán tekintette át az urbanisztika
aktuális helyzetének és a MUT küldetésének egyes alapkérdéseit. A következő ülés
várhatóan január 29-31 között lesz.
Január 17-én a Tudásközpont stábja az NTH-ban egyeztetett a megkötött szerződések
teljesítésének részletkérdéseiről.
Január 17-én a MUT-ban egyeztetés volt a MUT és a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
közötti együttműködés módozatairól.
Január 18-én a Tudásközpont stábja a falutagozat elnökével egyeztetett a FALU
folyóiratnak az európai falufejlesztési díjról szóló különszámának létrehozásáról szóló
NAKVI szerződés megvalósításának előkészítéséről.
Január 18-án a Tudásközpont stábja a BKK Várostervezési osztályának vezetőjével
egyeztetett az együttműködés lehetőségeiről.

Pályázatok, felhívások
Felhívás javaslattételre Egyéni HILD JÁNOS-DÍJ 2013 adományozásához
A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv
készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika
terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése
érdekében adományozza. Hild János-díj adományozható annak a természetes
személynek, aki az urbanisztikai szemlélet érvényesítése terén, a területfejlesztésben,
területrendezésben, a településfejlesztésben, településrendezésben,
városrehabilitációban, a települési értékek értékőrző fejlesztésében, a települések
igazgatásában, irányításában, működtetésében kiemelkedő tudományos, tervező vagy
gyakorlati szakmai eredményt ért el.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192942#MIDDLE
HUNGARO-PAN 2013 pályázati felhívás
A párizsi központú EUROPAN nemzetközi szervezet által kétévenként meghirdetésre
kerülő nemzetközi építészeti és városépítészeti pályázathoz a Magyar Urbanisztikai
Társaság a Magyar Építőművészek Szövetségével együttműködve előminősítő pályázatot
hirdet azon települések számára, amelyek helyszín biztosításával részt kívánnak venni a
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tervpályázaton, de költségkeretük nem engedi meg a terhek arányos viselését, viszont az
EUROPAN pályázat tárgyául ajánlott helyszín sajátosságai lehetővé teszik azt, hogy
annak eredménye más magyar városok hasonló problémáinak megoldására is például
szolgáljon.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192981#MIDDLE
Young Architects International Award – pályázati felhívás
Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) 5. alkalommal hirdet ingyenes ötletpályázatot
1974 után született építészek számára. A téma ideiglenes menedékhelyek tervezése,
amelyek természeti és ember által okozott katasztrófák áldozatai számára nyújthatnak
hajlékot. Regisztrációs és beküldési határidő 2013. március 15.
http://epiteszforum.hu/young-architects-international-award-palyazati-felhivas

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Építőipari Nívódíj 2012
z Építési Vállalkozók Országos Szövetségének 23., a 2012. évet lezáró közgyűlésén adták
át Budapesten az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Építőipari Nívódíját. Idén 12 létesítmény
részesült elismerésben.
http://epiteszforum.hu/epitoipari-nivodij-20121

Programajánló
Irán iszlám építészete a XVIII. századig
A VII. század második felétől számolhatunk az iszlám kultúra perzsiai elterjedésével,
mely alaposan – és végérvényesen – átrajzolja Perzsia képét, de az ellenhatás sem
marad el, hiszen míg az első omajjád kalifák még Damaszkuszban székelnek, addig az
őket elűző Abbaszidák Bagdadba költözésével felerősödik a perzsa kultúra hatása az
iszlám világra. Rabb Péter előadása ezt a több ezer éves múltra visszatekintő kultúrát
kísérli meg bemutatni a legfontosabb építészeti alkotások felvillanás-szerű
bemutatásával. Időpont: január 30. 16:00, helyszín: FUGA Budapesti Építészeti
Központ (Bp. V. Petőfi S. u. 5.).
http://epiteszforum.hu/iran-iszlam-epiteszete-a-xviii-szazadig
Vizuális kultúránk a közelmúltban
A Próféta Galéria és a Konok-Hetey Művészeti Alapítvány kéthetente, csütörtökönként,
90 perces vetített képes előadásokat szervez, célul tűzve ki a második világháború utáni
magyarországi művészet fontosabb irányzatainak a bemutatását, felölelve az elmúlt
hatvan évet. Január 31-én 19 órai kezdettel Technikai képhasználat a közelmúlt és a
jelen kortárs művészetében címmel Perenyei Mónika, művészettörténész tart előadást.
http://epiteszforum.hu/vizualis-kulturank-a-kozelmultban-az-elmult-hatvan-ev
Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének konferenciája
A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége konferenciát szervez „A fenntartható
fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése” és ”Az UNESCO fenntartható fejlődés
oktatásának évtizede a projekt záróértekezletének Kárpát-medencei előkészítő
megbeszélése” tárgykörökben március 7-8-án, a Balneo Hotel Zsóry-ban,
Mezőkövesden.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3609
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;
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családi-baráti-kollegális kapcsolatait, mint alkotói hátteret; valamint szűkebb és tágabb
hazáját mutatja be, vagyis mindazt, ami formálta egyéniségét. Látogatható: 03.13-ig,
Budapest Főváros Levéltára (1139 Bp., Teve utca 3-5.).
http://epiteszforum.hu/node/22114
Városfényképezés egykor és ma
A Magyar Fotótörténeti Társaság (www.mafot.hu) Klösz György halálának századik
évfordulója alkalmából konferenciát hirdet Budapesten, 2013 májusában magyar
nyelven. A konferencia célja Klösz György és kortársainak munkásságán keresztül a
korszak fotótörténetének jobb megismertetése, a lappangó hazai fotókincsek feltárása és
az újonnan alapított vagy a kevésbé közismert fotóarchívumok bemutatása. Teret
kívánunk adni a városi élet kortárs fotográfiai interpretációiról szóló előadásoknak is.
http://www.mafot.hu/klosz_100.html
Szrogh György-kiállítás
December 11-én 18 órakor nyílt meg a HAP Galéria új tárlata, mely Szrogh György
építész életművét mutatja be. Az ő nevéhez kötődik többek között a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezet Székháza, a a MÉMOSZ Székház új épülettömbje, a piszkéstetői
csillagvizsgáló, a nagyszénási szociális otthon, a Salgótarjáni Művelődési otthon és a
Budapest Szálló a Fogaskerekű vasútnál. A kiállítás 2014. február 14-ig tekinthető
meg.
http://epiteszforum.hu/hap-galeria-szrogh-gyorgy-kiallitas

Könyvajánló
Neményi Ninon: Londonban, hej, van számos utca
Vajon mi újat lehet még elmondani Londonról? Neményi Ninon könyve huszonegy sétára
hívja olvasóját az angol fővárosban - de a hagyományos bedekkerektől eltérően nem az
ismert nevezetességeket veszi számba, hanem ezek mögé pillant be. Eldugott, turistáktól
nem látogatott utcákon méterről méterre, házról házra haladva tárja fel a város titkait,
és idéz évszázados emlékeket, visz el szinte senki által nem látogatott múzeumokba. S
miközben minden épületnek - sőt azon belül minden épületdísznek, szobornak,
szegletkőnek, cégérnek vagy boltnak - megidéződik a maga legendáriuma, a Kortárs
Könyvkiadó idén megjelent 238 oldalas kalauza a város történetét, alakulását és
összefüggéseit is ismerteti, olykor színes portrékat is festve.
http://www.libri.hu/konyv/londonban-hej-van-szamos-utca.html

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Ablak a múltra
01.01.
Kerényi Zoltán Ablak a múltra sorozatát szinte mindenki ismeri. Ami miatt nagyon
szerethetők az összeállításai, az az, hogy nem csak egyszerűen megkeresi a
Fortepan képeinek jelenlegi helyszínét és újrafotózza azokat. Izgalmas témákat vadász,
amiket aztán izgalmasan komponál egybe. A napokban új alkotásokkal bővült a sorozat.
http://urbanista.blog.hu/2013/01/01/astoria_deak_ter_varosliget_harom_ujabb_foto_az
_ablak_a_multra_sorozatbol
2013 a kerékpár éve lesz Bécsben
01.02.
Az osztrák főváros célja, hogy 2015-re az összes megtett út 10 százalékát két keréken
tegye meg a lakosság. Ezért 2013-at a kerékpározás évének nyilvánították Bécsben.
Több mint 4 millió euróval csinálnak kedvet a lakosságnak a biciklizéshez.
http://travelo.hu/cucc/2013/01/02/2013_a_kerekpar_eve_lesz_becsben/
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A rozsóliókészítő útja a régi Pestről az öröklétbe
01.03.
Egy év után vált teljessé a főváros történetét bemutató, várbeli tárlat. A 2011 végén
megnyitott, várbeli Budapest-kiállítás akkor, bő egy éve még nem készült el egészen.
Kettős koncepciójából csak az a rész valósult meg, amely a város históriájának
időfolyamát hömpölygeti végig a kiállítás főfolyosóján. E folyam nyugodt „öbleibe”, a
folyosóról nyíló szobákba azonban olyan enteriőröket képzeltek el, amelyekben egy-egy
jellegzetes tematikát mutatnak fel a város századaiból.
http://nol.hu/kult/20130103-a_rozsoliokeszito_utja_a_regi_pestrol_az_orokletbe
Hova lettek a Müpa színes fényei?
01.04.
A Művészetek Palotájának fontos része a díszkivilágítás: állandó fotótémát jelentenek
különböző színekben játszó falai és a kókuszreszelék-szerűen beépített lámpái, de már
hetek óta nem világítanak.
http://urbanista.blog.hu/2013/01/04/hova_lettek_a_mupa_szines_fenyei_a_muveszetek
_palotajat_honapok_ota_csak_feherrel_vilagitjak_meg
Honvágy Kisinyovba: otthonosság és ellenállás a poszt-szocialista térben
01.04.
Néhány hete Koniorczyk Bori konferenciabeszámolójában már felvetette a „szocialista
városok” kérdését: helyek, melyeknek szellemét mindannyian jól ismerjük, akár egy
salgótarjáni lakótelepen nőttünk fel, akár még ki sem tettük a lábunkat Budapestről,
hiszen a szocialista álom nyomai mindenhol ott vannak, a városok szélén elterülő
lakótelepeken, a hivatalok linóleumpadlóján, az elhagyott játszóterek gömbmászókáiban.
Ahogy minden korban, a város a szocializmus idején is a társadalmi folyamatok
laboratóriuma volt: teret adott az eszmékkel való kísérletezésnek, hogy aztán örökre
megőrizze annak nyomait az utcákon, a házfalakon, és nem utolsó sorban lakóinak
tudatában.
http://mutmutato.blog.hu/2013/01/04/honvagy_kisinyovba_otthonossag_es_ellenallas_a_posztszocialista_terben
Felhőkarcoló á la Pierre Cardin
01.06.
Mintha egy szoknya lenne. Hat abronccsal megbolondítva észbontóan ring, tölcsérszerűen
magába szippantva a külvilágot – csak éppen nem szoknya, hanem épület. Felhőkarcoló
Pierre Cardin módra. Ez a Palais Lumiere, vagyis a Fények Palotája, amelyet a neves
divattervező Velence mellett, egy elhagyatott iparterületre álmodott meg.
http://nol.hu/mozaik/20130105-felhokarcolo_a_la_pierre_cardin
Ilyen lesz az Andrássy út új luxusáruháza
01.07.
Az ING Bank korábbi épületében nyíló áruház Facebook-oldalán olvasható tervek szerint
az Il Bacio di stile 2013 késő tavaszán nyílik meg az Andrássy úton az 5000 m2-es
luxusáruház, amelynek különlegessége, hogy a 18. század végi belsőhöz illesztik a mai
technológiát és követelményeket. Három emeleten 30 különböző üzlet kialakítását
tervezik, az épület tetején pedig egy panorámás Sky Bar-szerű vendéglátóipari egység
üzemel.
http://hvg.hu/ingatlan/20130107_Ilyen_lesz_az_Andrassy_ut_uj_luxusaruhaza
Áthelyezik a Ferenciek terén a buszmegállókat
01.07.
Hétfőtől újból változik a közlekedési rend a Ferenciek tere és a Március 15. tér átépítése
miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A munkaterület mellett a közúti
forgalom számára mindkét irányban megmarad 2-2 forgalmi sáv, de a buszsávok
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lezárása miatt az autóbuszok is ezeket a sávokat használják majd, ezért a forgalom
lassulására lehet számítani.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/01/07/athelyezik_a_ferenciek_teren_a_buszmega
llokat/
Rem Koolhaas a 2014-es Velencei Építészeti Biennálé kurátora
01.08.
A Velencei Biennále igazgatótanácsa – Paolo Baratta elnökletével – 2013. január 8-án
Rem Koolhaas holland építészt nevezte ki a 2014-es 14. Nemzetközi Építészeti Biennále
kurátorának. A bejelentést követően született a döntés is, hogy a 14. Velencei Építészeti
Biennále a korábbiaktól eltérően hosszabb ideig tart: 2014 június 7-étől 2014 november
23-ig fogadja a látogatókat.
http://epiteszforum.hu/rem-koolhaas-a-2014-es-velencei-epiteszeti-biennale-kuratora
Merre ne mászkáljunk éjszaka
01.08.
Igazi csemege a statisztikai lovereknek ez a térkép, ami megmutatja, hogy hol-milyen
bűncselekmények történtek az országban. Elképesztő nagyításokat tudunk végezni, így
utcaszintre nagyítva ellenőrizhetjük, hogy merre voltak kocsilopások, személy elleni
erőszakos bűncselekmények vagy lakásbetörések a környékünkön az elmúlt 30-365
napban.
http://varosban.blog.hu/2013/01/08/hasznos_terkep_azzal_kapcsolatban_hogy_merre_n
e_maszkaljunk_ejszaka
Megáldva adták át az új Bosnyák teret
01.09.
Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere adta át a városrész felújított központját, a Bosnyák
teret. Bár az előző este lehullott hó miatt kevés látszott az elkészült munkálatokból, még
úgyis csak a felújítás első szakasza ért véget, sok munka csak tavasszal kezdődik.
http://index.hu/belfold/2013/01/09/megaldva_adtak_at_az_uj_bosnyak_teret/
Sokan nem is tudják, hogy védett épületben laknak
01.09.
Sokan élnek védett épületben olyan körülmények között, amik már-már a
lakhatatlanságot súrolják, illetve még többen vannak, akik nem is tudják, hogy a házuk
védelem alatt áll, s mint ilyen, támogatás kérhető bizonyos munkálatokhoz. Január 31-ig
lehet pályázni helyi védelem alá eső épületek felújítása, korszerűsítése támogatására
a Fővárosi Önkormányzatnál.
http://urbanista.blog.hu/2013/01/09/sokan_nem_is_tudjak_hogy_vedett_epuletben_lak
nak_a_fovarosnal_most_palyazni_lehet_felujitasra_nektek
Elhunyt Kertai László
01.10.
69 éves korában elhunyt Kertai László, Debrecen ismert, Ybl-díjas építésze. Kertai többek
között a debreceni Kossuth tér és az Emlékkert megújítója, a népszerű Lovarda és
Aquaticum, a Hódos Imre Sportcsarnok, az Akadémiai Székház, a Debreceni Klinika több
épületének, bevásárlóközpontok és sok sikeres pályázat alkotója volt. 1977-ben Ybl-díjat
kapott, 2002-ben pedig Debrecen városa Pro Urbe díjjal ismerte el munkásságát. A
hortobágyi csárdák és fahíd mellett a legutóbb megvalósult hajdúböszörményi főtér és a
poroszlói Ökocentrum tette teljessé életművét a Tiszántúlon.
http://epiteszforum.hu/elhunyt-kertai-laszlo
„Lassan járj, tovább érsz!” - új gyalogoshíd Szarajevóban
01.10.
A szarajevói Szépművészeti Akadémia hallgatóinak I. díjas pályázati terve nyomán
valósult meg a város új jelképe, a Miljacka folyó felett átvezető, hurkot formázó
gyalogoshíd. Adnan Alagić, Bojan Kanlić és Amila Hrustić koncepciójában egy könnyed,
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kaput formázó szerkezetet vázolt fel, amely új találkozóhelyet teremt a heterogén városi
környezetben.
http://epiteszforum.hu/lassan-jarj-tovabb-ersz-uj-gyalogoshid-szarajevoban
Minek nevezzelek? Esetem a kétnevű térrel
01.11.
Két tűz közé kerültem. Az egyik oldalon az emberek hatásszünetet tartanak, aztán
jelentőségteljes homlokráncolással azt mondják: Széll Kálmán tér. A másik oldal pedig
minden alkalommal felhorkan, amikor a négyeshatos nem a Moszkvára érkezik.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/01/11/minek_nevezzelek_esetem_a_ketnevu_terrel
Rendbe hozzák Erdély legszebb szecessziós épületét
01.11.
Restaurálják a nagyváradi Saspalotát. A ház átjáróját az önkormányzat újítja fel európai
uniós forrásokból, az épület negyedét kitevő Fekete Sas Szállót pedig egy
magánvállalkozó restauráltatja. A szecessziós palota, amely 1909-ben épült Komor
Marcell és Jakab Dezső tervei alapján, több magánszemély tulajdonában van. Megépülte
óta nem restaurálták, csak javításokat végeztek az épületen.
http://hvg.hu/ingatlan/20130111_Rendbe_hozzak_Erdely_legszebb_szecesszios
Az állam majd mindent visz
01.12.
A megyéket is megszüntette volna a korábbi kormány, ha elnyeri az elképzelései
megvalósításához szükséges törvénymódosításokhoz az ellenzék támogatását, a Fidesz
viszont most az 1983-ban felszámolt járási rendszert hozta vissza. Ezzel együtt az eddig
a helyi önkormányzatok által ellátott államigazgatási feladatok sorát is a központi
hatalom helyi kirendeltségei – a 175 vidéki járási és 23 fővárosi kerületi hivatal – látják
el januártól.
http://nol.hu/belfold/20130112-az_allam_majd_mindent_visz
Marseille hatalmas bulival lesz Európa Kulturális Fővárosa
01.12.
A miniszterelnök a kulturális évad legnagyobb, 160 millió eurós építészeti beruházása, a
Rudy Ricciotti olasz építész tervei alapján épülő MuCEM, az Európa és a Földközi-tenger
Civilizációinak Múzeumában (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée)
mondta el ünnepi köszöntőjét, amely hivatalosan csak júniusban nyitja meg kapuit.
http://index.hu/kultur/2013/01/12/megkezdodott_az_europa_kulturalis_fovarosa_progra
msorozat_marseille-ben/
Szegeden lesz az első magyar közbicikli-rendszer
01.14.
Márciustól az országban elsőként Szegeden valósul meg a mindenki számára elérhető
városi kölcsönbicikli-rendszer.A város 12 pontján 70-80 kerékpár áll majd a szegediek
rendelkezésére, további 20-30 pedig a cégnél lesz arra az esetre, ha szervizelés miatt
valamelyiket ki kellene vonni a forgalomból. Az árakat a tavalyi elképzelések óta nem
változtatták meg, így az ingyenes regisztráció után 200 forintba kerül majd egy óra, 800
forintba pedig egy egész napos használat. A számlázás óra alapú, ám ha valaki egy nap
4-nél több alkalommal kölcsönöz bringát, akkor sem kell egy nap 800 forintnál többet
fizetnie.
http://kerekagy.blog.hu/2013/01/14/szegeden_lesz_az_elso_magyar_kozbicikli-rendszer
2016-ig nem lesz dugódíj
01.14.
Miközben az elővárosi autóbusz-közlekedés kiszervezéséről, illetve a HÉV leválasztásáról
folyik a vita, 2015 végéig a főváros közösségi közlekedését teljes egészében át kell
alakítani, és csak ezt követően, 2016-ban vezethetik be a dugódíjat.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/01/14/2016-ig_nem_lesz_dugodij/
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Bontási engedély?
01.15.
A megboldogult Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak (KÖH) még a nagy átszervezések
előtt volt egy kiadványa, mely ezt a címet viselte: Műemlékem van – mit tehetek? A
füzetke tartalma mára teljesen érvényét vesztette, kivéve a címében feltett kérdést. Az
ma is érvényes, ma azonban kicsit nehezebb válaszolni rá, vagyis átlátni, hogy a
szervezeti változtatások után mi, hova került a műemlékvédelemben.
http://nol.hu/kult/20130115-bontasi_engedely
Soltész: Büszkék lehetünk az ócsai lakóparkra
01.15.
Olyan jó minőségű lakópark épül Ócsa szomszédságában a bajba jutott devizahiteles
családok számára, melyre büszkék lehetünk - jelentette ki az építkezés helyszínén tartott
sajtótájékoztatón Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.
http://hvg.hu/ingatlan/20130115_Soltesz_buszkek_lehetunk_az_ocsai_lakopar
„ATRIUM – A közelmúlt építészeti öröksége” konferencia
01.16.
2013. január 7-én került sor a győri Széchenyi István Egyetem Építész Műteremházában
az ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of the XXth Century in Urban
Management) projekt keretében szervezett konferenciára, ahol építészeti és turisztikai
témájú előadások mutatták be a XX. század épített örökségének értékeit és
megőrzésének lehetőségeit.
http://epiteszforum.hu/atrium-a-kozelmult-epiteszeti-oroksege-konferencia
Depressziós devizahiteles nem költözhet Ócsára
01.16.
Bár csak egy napja lehet pályázni az ócsai szociális lakópark házaira azoknak, akik
devizahitelesként elveszítették ingatlanjukat, már kétszázan jelentkeztek. A pályázatot
lebonyolító Máltai Szeretetszolgálat a regisztrálók lelkét is megvizsgálja. Akit
alkalmasnak találnak, áprilisban beköltözhet a régi falusi környezetet imitáló telepre.
http://index.hu/belfold/2013/01/16/depresszios_devizahiteles_nem_koltozhet_ocsara/
A kormány visszafoglalná a Citadellát
01.17.
A húsz éve magáncégek által hasznosított Citadellát az állam visszavenné - írja a Heti
Válasz, felidézve, hogy tavaly december 28-án jelent meg az Emberi Erőforrások
Minisztériumának honlapján az a miniszteri határozat csokor, amely szerint a gellérthegyi
Citadellán jelen lévő cégek szerződései ellentétesek a világörökségi törvénnyel, ezért a
közzétételtől számított 60. napon megszűnnek.
http://hvg.hu/ingatlan/20130117_HV_a_kormany_visszafoglalna_a_Citadellat
Sosem alvó bulifővárosok
01.17.
Évről évre változik, hogy mely nagyvárosok számítanak a legdivatosabbnak a
partituristák körében. Ahány lista, annyiféle szempont alapján válogatják össze a top 10et, de néhány világváros állandó szereplője az élbolynak.
http://nol.hu/mozaik/20130117-sosem_alvo_bulifovarosok
Párbeszéd
01.18.
Párbeszéd – ez az egyik hívószava a Design Terminálban a Széll Kálmán – korábbi nevén
Moszkva – tér megújításáról szóló kiállításnak. A két hétig tartó rendezvénysorozat
középpontjában a tervpályázati anyagok bemutatása áll, ennek keretében beszélgetéssel
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egybekötött prezentációra került sor az első négy díjnyertes pályamű szerzőinek
részvételével.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/01/18/parbeszed_152
Rendőrök vitték el a házfoglalókat
01.19.
A Készenléti Rendőrség rendőrei vetettek véget annak a demonstrációval egybekötött
házfoglalásnak, mely során hajléktalan emberek és civil aktivisták költöztek egy üresen
álló, önkormányzati tulajdonú belvárosi épületbe. Az ellenszegülés miatt 27 embert
pénzbírsággal sújtottak, egyet pedig bíróság elé küldene a rendőrség.
http://index.hu/belfold/2013/01/19/rendorok_viszik_el_a_hazfoglalokat/
"Annyi új lakást adtak át 2012-ben, mint 1921-ben"
01.19.
Az MSZP-s Józsa István az újlakás-építésről és az ipari termelpésről szóló, kedvezőtlen
KSH-adatokra reagált. Tavaly nagyjából annyi új lakást adtak át, mint 1921-ben, az
Orbán által úgy kedvelt Horthy-korszak idején. A nyolcezer új lakóingatlan
vállalhatatlanul alacsony szám. És ahogy a KSH adatai is mutatják, az építőipar 11,7, a
teljes ipari termelés pedig 6,9 százalékkal csökkent.
http://hvg.hu/ingatlan/20130119_Annyi_uj_lakast_adtak_at_2012ben_mint_19
Megújult a Nagykörút legtragikusabb homlokzata
01.19.
A leghosszabb ideje követett ház itt az Urbanistán, alighanem a József körúti szellemház.
Most felújították a homlokzatot, de vajon mi lesz mögötte az épülettel?
http://urbanista.blog.hu/2013/01/19/megujult_a_nagykorut_legtragikusabb_homlokzata
_tenyleg_szep_lett_de_mi_lesz_mogotte_a_szellemhazzal
Isten háta mögötti, de kívánatos apró szigetek
01.20.
Ázsia két vezető hatalma látszólag egy aprócska, kelet-kínai-tengeri szigetcsoport miatt
csap össze. David Keys, a BBC szakértője és a The Independent újságírója bemutatja a
szinte minden héten a hírekben szereplő ellentét öt évszázados történetét.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/01/20/kina_es_japan_egymasnak_esik/
Hivatalosan is megkezdődött az EKF programsorozata Kassán
01.21.
Az EKF 2013 programja a kétnapos hétvégi megnyitót követően egy sor kassai és a város
környékén lévő helyszínen többé-kevésbé folyamatosan zajlik csaknem az év végéig. Az
EKF az egész évre kiterjedő műsorán csaknem 360 kulturális esemény szerepel. A
műsorfolyamnak 23 kulcsrendezvénye lesz, ezek öt prioritásra, négy személyiségre,
valamint a másik idei kulturális fővárossal, Marseille-jel való együttműködésre épülnek.
http://index.hu/kultur/2013/01/21/hivatalosan_is_megkezdodott_az_ekf_programsoroza
ta_kassan/

Állás
Állást kínál
Titkárságvezetőt keres a MUT
Csapatunkba 2013. február 1-jei kezdéssel melegszívű és nyitott személyiséget
keresünk, aki gondosan vezeti majd a Magyar Urbanisztikai Társaság és az Urbanisztikai
Tudásközpont NKft. irodáját, hatékonyan segítve a vezetőség, a programszervezés és a
könyvelés munkáját.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=193035#MIDDLE
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Állást keres
Horváth László Levente
Végzettség: Geográfus (MSc.), Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ, Szombathely, 2012.
Szakterület: EU Integráció és regionális politika, terület- és településfejlesztés,
projektmenedzsment
Halasi Ádám
Végzettség:
geográfus, terület- és településfejlesztés és idegenforgalom szakirány, 2009
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
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