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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Elkészült a MUT Stratégia 2. kérdőíve - töltse ki Ön is!
Az Elnökség vállalja, hogy a Társaság hosszú távú, a változásokra nyitott, az ország és a
tagság érdekeit szem előtt tartó stratégiáját, ebben a vitákkal teli megismerési
folyamatban kovácsolja ki. Ezen egyeztetési folyamat második lépcsője az alábbi kérdőív,
amelyet 2013.novemberéig még egy újabb fog követni, egyre részletesebben,
szervesebben épülve a Stratégia részleteibe. A kérdőív szeptember 20-ig elérhető az
alábbi linken:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199048#MIDDLE
A Balaton-felvidék bűvöletében
A MUT Környezetesztétikai Tagozata október 1-én 17 órakor tartja soron következő
összejövetelét a Társaság székházának nagytermében, melynek témája a Balatonfelvidék lesz. Előadó: Szűcs Endre Pro-Architectura-díjas építész.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3895
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
Június 21-én ülésezett a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége.
Összefoglalás:
Az Elnökség megvitatta a MUT Stratégia 2013 társadalmasítására vonatkozó
kommunikációs lépéseket.
Az Elnökség úgy határozott, hogy a MUT az eddigi tagjainak, az önkormányzatoknak és a
cégeknek tagdíjbekérő levelet küld ki az alapszabályra hivatkozva.
Az Elnökség úgy határozott, hogy a MUT 2013. július 2-án összehívja a Területi
csoportvezetőket és a tagozatvezetőket egy kerekasztal-beszélgetésre.
Az Elnökség úgy határozott, hogy Nagy Szabolcs és Nagy Krisztina felvétetett a MUT
tagjai közé.
Az Elnökség rendkívüli ülés megtartásáról döntött, ahol a Magyarország
Építészetpolitikája – A Kormányzat építészetstratégiája 2020-ig c. vitairat, a
szakmagyakorlás szabályairól szóló jogszabálytervezet, valamint a Tudásközpontnak a
Szeged városfejlesztési stratégiájának elkészítésére vonatkozó közbeszerzésen való
részvételével kapcsolatosan felmerült egyes kérdések szerepeljenek.
Június 27-én a MUT és Főváros közötti együttműködés előkészítéséről tárgyalt Ongjerth
Richárd a Főépítészi Iroda munkatársaival.
Június 27-én rendkívüli ülést tartott a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége.
Összefoglalás:
Az Elnökség úgy határozott, hogy a Nemzeti Építészetpolitika vitás pontjait Alföldi György
dolgozza át az ülésen megvitatott szempontok alapján, majd újabb véleményezésre
bocsájtja az Elnökség tagjai között.
Szintén Alföldi Györgyöt kérte fel az Elnökség a tervezett szakmagyakorlási jogszabállyal
kapcsolatos, más szakmai szervezetekkel is egyeztetett MUT állásfoglalás elkészítésére. A
tervezeteket az Elnökség e-mailen megvitatta, és eljuttatta az illetékes szervezetekhez.
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Az ülésen az Elnökség tagjai megvitatták a Tudásközpont szakmai vállalkozási
tevékenységének egyes kérdéseit, és úgy döntöttek, hogy kívánatos, hogy a
Tudásközpont adott esetben induljon el rangos szakmai-tervezési feladatok elvégzésére
vonatkozó közbeszerzési pályázatokon.
Július 2-án a MUT nagytermében találkoztak a MUT Tagozat- és Területi Csoportvezetői,
a megbeszélés témája a tagozati és területi csoportok aktivitásának növelése volt.
Július 31-én a MUT Titkársága lezárta a MUT Stratégiájának vitaanyagát bemutató és
társadalmasító kérdőív-sorozat első kérdőíveztetését. 51 kitöltött kérdőív érkezett be és
számos egyéni levél tagjainktól, amelyekre a MUT Stratégiaalkotó munkacsoportja a
Stratégia továbbdolgozásakor tekintettel fog eljárni.
Augusztus 2-án került első ízben kiküldésre a MUT megújult Hírlevele, amely
rendszeresen, hétfőnként érkezik a feliratkozók e-mail címére. Az egyszerre több hírt
bemutató formátum átláthatóbb és tartalomgazdagabb. A www.mut.hu oldaláról átemelt
hírek, pályázati kiírások és események mellett a Társasággal kapcsolatos alapvető
információk is közvetlenül elérhetők a hírlevélből. A hírösszefoglalók beágyazott linkjeire
kattintva tovább olvashatják a teljes tartalmat és a szokásos módon letölthetik a
csatolmányokat. A MUT havonta megjelenő Havi Hírlapja - amely a MUT és a MUT NKft.
aktuális tevékenységét is ismerteti - továbbra is megjelenik.
Augusztus 5-én a Magyar Urbanisztikai Társaság meghirdette 2013. évi Diplomadíj
pályázatát, amelynek keretében a hazai főiskolák és egyetemek urbanisztikai témájú
szakirányán végző alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók kiemelkedő
szakdolgozatainak/diplomaterveit díjazza.
Augusztus 27-én a MUT Elnöke részt vett a Palóczi Antal-díj Bíráló Bizottsági ülésén, a
Belügyminisztériumban.
Augusztus 27-én a Társaság székházában egyeztetett első alkalommal a MUT, a MÉK és a
Levegő Munkacsoport illetékes vezetője arról, hogy létrehozzák az urbanisztikai
szervezetek egyeztető fórumát, amelynek keretén belül szükség esetén széle körben
egyeztetett szakmai álláspont lehet kialakítható aktuális közhatalmi beruházásokkal és
már, a szakmát érintő beruházásokkal kapcsolatban. A fórumban a témától függően más
szakmai szervezetek részvétele is szükséges lehet.
Augusztus 28-30. között Nagykőrösön került megrendezésre a XVIII. Országos Főépítészi
Konferencia, amelyen a Társaságot szekciószervezőként és vezetőként Körmendy Imre
Elnök úr, továbbá Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, az Elnökség tagja képviselte.

Pályázatok, felhívások
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
támogatásával meghirdette a Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíj
pályázatot
A Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíjat az arra érdemesnek talált, egészében, vagy
jelentős részben megvalósult várostérségi gazdaságfejlesztési együttműködésű
fejlesztések, tervek, akciók és projektek, nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A
pályázatot elektronikus úton, e-mailben kell eljuttatni legkésőbb október 15-én 15.00
óráig a mut@mut.hu e-mail címre.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=195188#MIDDLE
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6. Budapesti Építészeti Filmnapok
Van egy építészeti témájú filmed? A Budapesti Építészeti Filmnapok 2014 márciusában
tartandó 6. kiadása várja az építészeti, városi és design témájú filmeket, műfaji
megkötés nélkül. Beküldési határidő: október 31.
http://epiteszforum.hu/6-budapesti-epiteszeti-filmnapok
„Jövő a jelenben”...racionális épületek az utókornak
A funkcionalitás és esztétika figyelembevételével megtervezett építész munkák
bemutatása, népszerűsítése, melyek korunk kihívásaira - mind gazdasági, mind
környezettudatossági szempontok alapján - jövőbemutató megoldásokat
tartalmaznak. Pályázni lehet olyan Magyarországra tervezett lakóépülettel, mely a
hatályos előírások betartásával, magyarországi forgalomban jogilag rendezett módon
beszerezhető anyagokból került megtervezésre. pályázati művek beadása: november
15.
http://epiteszforum.hu/jovo-a-jelenbenracionalis-epuletek-az-utokornak

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Átadták az Év Főépítésze-díjat és a Főépítészi Életmű-díjat
A díjakat augusztus 29-én a XVIII. Országos Főépítészi Konferencián ünnepélyes keretek
között adta át dr. Czira Szabolcs Nagykőrös Város polgármestere és Philipp Frigyes az
Országos Főépítészi Kollégium elnöke. Főépítészi Életmű-díjat vehetett át
Arató András István és Páli Zsuzsanna okleveles építészmérnökök. Az Év Főépítésze-díjat
kapott Pataki Ferenc okleveles építészmérnök.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199103#MIDDLE

Programajánló
Építészeti emlékek a XX. század második feléből - konferencia
2013. szeptember 19-én, csütörtökön a Széchenyi István Egyetem és Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzata által közösen szervezett „Építészeti emlékek a XX. század
második feléből” című konferenciára kerül megrendezésre. A rendezvény helyszíne a
Széchenyi István Egyetem Építész Műteremháza.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3892
TEDxCity2.0 Budapesten
Világszerte több helyszínen keresnek innovatív válaszokat a nagyvárosok, illetve a városi
élet kihívásaira a TEDxCity2.0 kezdeményezés keretében. Budapesten szeptember 20án a Design Terminálban élőben kapcsoljuk a New Yorki eseményt, valamint hazai
előadók is értelmezik az urbanizációval kapcsolatos jelenségeket. A fellépők között akad
formatervező, aktivista, kommunikációs igazgató, publicista és fiatal vállalkozó is.
http://epiteszforum.hu/tedxcity20-budapesten
Építő játékok
Kétnapos konferencia az építészet gyerekeknek történő oktatásáról a Magyar Építész
Kamara szervezésében szeptember 24-25-én a FUGÁ-ban (V., Petőfi Sándor utca 5.).
2012-ben és 2013-ban a Magyar Építész Kamara építészei eredményesen vettek részt a
Nemzeti Alaptanterv és 5 kerettanterv véleményezésében, ennek eredményeképpen
építészeti kompetenciák is bekerültek a NAT-ba és a kerettantervekbe a vizuális kultúra
tantárgyba. A konferencia a témában elméleti és gyakorlati előadásokat vonultat fel,
bemutatja a számos szakmai és civil kezdeményezést, amely a vizuális kultúra
fejlesztését célozza az 5-18 éves korosztályban.
http://epiteszforum.hu/epito-jatekok1
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„Város és térsége együttműködésének aktuális kérdései európai és hazai
tapasztalatok tükrében” című konferencia
Rendezvényünk célja a települések felkészítése a 2014-2020 közötti programozási
időszak közös tervezésének és fejlesztéseinek kihívásaira. Az elmúlt időszak hazai és
nemzetközi tapasztalatainak megismerésével, a jövőbeni lehetőségek felvázolásával a
résztvevők segítséget kapnak az együttműködéseik új alapokra helyezésében. A
rendezvény lehetőséget biztosít a kölcsönös tapasztalatcserére, viták, eszmecserék
lefolytatására. Időpont: szeptember 26. 10:00 - 16:30. Helyszín: Belügyminisztérium,
Márványaula (1051 Budapest, József Attila u. 2.)
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3884

Könyvajánló
Bazsányi Sándor- Wesselényi-Garay Andor: Kettős vakolás - Építészet és
irodalom
A kötet szerzői a közelmúlt magyar szépirodalmából vett művek elemzéseivel járják körül
irodalom és építészet ősrégi párhuzamát, mégpedig kettős vakolással: először az
irodalmár vizsgálja az épített tér ábrázolásának adott szövegnyomát az irodalomértés
felől, majd az építész a saját szakmája felől, miközben jegyzeteket is fűznek egymás
gondolataihoz. A tárgyalt alkotások széles tematikus és műfaji skálán helyezkednek el,
Mészöly Miklós Filmjétől Térey János Drezda februárban című versciklusáig.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Bazsanyi_Sandor_Wesselenyi_Gara
y_Andor_Kettos_vakolas_Epiteszet_es_irodalom&id=122381&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Temetőkertek, mint városi zöldfelületek!? - Avagy piknik a sírok között
08.01.
Már régóta foglalkoztat a városi zöldfelületek kihasználhatósága, szokatlan elvek alapján
tervezése, így egyetemi éveim alatt felvettem a Történeti temetők elnevezésű kurzust,
hogy nagyobb betekintésem legyen a temetőkertek – mint városi közparkok, közkertek –
bővebb kihasználásáról. Magyarországon még nem, de Európa országaiban egyre
elterjedtebb a temetőkertek – vagyis a szakrális helyek – továbbgondolása.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/08/01/temetokertek_maskepp
Napkollektorok fűtik a Kispesti uszoda vizét
08.01.
Nyár eleje óta már napkollektorok fűtik a Kispesti uszoda medencéinek vizét. Az uszoda
felújításának második üteme lezárult, mintegy 80 millió forintos uniós pályázati
támogatásból az intézmény energetikai korszerűsítése valósult meg: 80 napkollektort
szereltek fel.
http://hvg.hu/ingatlan/20130801_Napkollektorok_futik_a_Kispesti_uszoda_vi
Kitört a plázaépítési láz Európában
08.02.
Összesen 11,9 millió négyzetméternyi bevásárlóközpont épül most Európában, 50
százalékkal több, mint 2012-ben – közölte saját kutatási adatai alapján a CBRE ingatlan
tanácsadó pénteken. A bevásárlóközpont-fejlesztések leginkább a felzárkózó piacokra
koncentrálódnak, 74 százalékuk Európa keleti felére esik.
http://hvg.hu/ingatlan/20130802_bevasarlokozpont_epites_europa
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Rómának fontosabb a Colosseum mint az autósok
08.03.
A város új polgármestere nemcsak az autósokat, de a turistákból élő rómaiakat is
magára haragította. Útlezárások, új rendeletek, még a végén nyugodtan lehet
turistáskodni az Örök városban.
http://index.hu/kulfold/2013/08/03/romanak_fontosabb_a_colossuem_mint_az_autosok/
Vízháború Ózdon
08.05.
Az ózdi vízkorlátozás miatti felháborodásra az önkormányzat a cigánytelepen teljes
nyomásra állított egy kutat, de mindenhol máshol fennhagyta a szűkítőket, és az elzárt
kutakat sem kapcsolta vissza. A trükknek azonban bedőltek a tüntetők, akik már csak
utólag háboroghattak. A vitába bekapcsolódott a helyi cigány önkormányzat és a Jobbik
is – azonos oldalon.
http://index.hu/belfold/2013/08/05/egyetlen_kutat_nyitottak_meg_ozdon/
A világ leghosszabb Csalagútját tervezik
08.05.
Autópályával kötnék össze Pekinget Tajvannal. 120 kilométer az óceán alatt futna. A
China Daily napilap tájékoztatása szerint a közlekedési minisztérium projektét a pekingi
kormány már jóváhagyta, a 2013 és 2030 közötti nemzeti autópálya-hálózat
fejlesztésekre vonatkozó tervek részeként.
http://index.hu/gazdasag/2013/08/05/a_vilag_leghosszabb_csalagutjat_tervezik/
Új tulajdonosa van a Szabadság téri tőzsdepalotának
08.05.
Egyezséggel zárult a Magyar Televízió (MTV) korábbi székházát, az egykori tőzsdepalotát
birtokló kanadai cég csődje, így egy luxemburgi alaphoz került a fővárosi Szabadság
téren található épület. Nem tudni, hogy a Futura – a Tippinnel vagy nélküle – belekezd-e
fejlesztésbe, esetleg továbbadja a védett épületet, amely a legutóbbi, 2011-es
értékbecslés szerint 40 millió eurót, 12 milliárd forintot ér.
http://hvg.hu/ingatlan/20130805_Uj_tulajdonosa_van_a_Szabadsag_teri_tozsd
Gusztustalan zsírhegy fenyegette Londont
08.06.
Hogy képet kapjunk a londoni zsírhegyválságról, elég ha annyit ideírunk: egy bébibálna
vagy egy emeletes busz méreteivel vetekedett az a gusztustalan zsírhegy, amit a város
egyik főgyűjtőjében találtak. Tíz nap ment rá az elbontására, a felelősök a felelőtlen
lakosok.
http://velvet.hu/sztori/2013/08/06/london_csatorna_zsirhegy/
Aláírták a közbringa vállalkozói szerződését
08.07.
Megkezdődhet a Bubi, azaz a fővárosi közbringa-rendszer tényleges megvalósítása,
miután eredményesen lezárult a kialakításra és üzemeltetésre a BKK által kiírt
közbeszerzési eljárás. A vállalkozói szerződést szerdán írták alá a nyertes konzorcium
tagjai, Budafoki Róbert, a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója, Paróczai Iván, a
Csepel Kerékpárgyártó Zrt. igazgatósági tagja és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/08/07/alairtak_a_bubi_vallalkozoi_szerzodeset/
Ezek a világ legjobb repterei
08.07.
Idén negyedszer adták át a világ legjobb repülőtereinek járó Skytrax World Airport
Awards díjakat. A hagyományoknak megfelelően ismét Kelet-Ázsia uralja az élmezőnyt,
és a budapesti Liszt Ferenc reptér ugyanúgy nem fért be a top100-ba, ahogyan korábban
a Ferihegyinek sem sikerült. A világ legjobbjai jobban hasonlítanak trópusi
luxusszállodára, mint reptérre, a legmenőbb helyeken lassan alapfelszerelés lesz a
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masszázsszalon, a kaszinó, a beltéri parkok és a télikertek. Bemutatjuk az idei ranglista
tíz legjobbját, rengeteg fotóval.
http://index.hu/tech/2013/08/07/edenkert_a_kifutopalya_korul/
Papcsák nem akar új bolhapiacot a PeCsánál
08.08.
Elutasítja Zugló, hogy a Városligetben a Petőfi Csarnok előtt újabb bolhapiac nyíljon. A
Fővárosi Önkormányzat kérte a zuglói önkormányzattól, hogy járuljanak hozzá a
Városligetben egy hétvégenként működő újabb bolhapiac üzemeltetéséhez.
http://index.hu/belfold/2013/08/08/papcsak_nem_akar_uj_bolhapiacot_a_pecsanal/
Eladó egy szellemjárta metróállomás Londonban
08.08.
A brit honvédelmi minisztérium eladná azt a londoni metrómegállót, amely a második
világháborúban katonai bázisként szolgált. A Brompton Road állomás London egyik
legelőkelőbb negyedében van. A minisztérium a költségeket akarja csökkenteni, ezért
árulja a megállót. Videó.
http://hvg.hu/ingatlan/20130808_elado_metroallomas_london
Ősztől felújítják a Dunakorzót is
08.09.
Újabb beruházásokat - köztük a Dunakorzó és a Váci utca megújítását - kezd meg az V.
kerületi önkormányzat ősszel csaknem 4 milliárd forint értékben, a forgalomtechnikailag
is összehangolt fejlesztések várhatóan március végére befejeződnek.
http://hvg.hu/itthon/20130809_Osztol_felujitjak_a_Dunakorzot_is
Kelenföldről Kispestre S-Bahnnal
08.10.
Ha próbaképpen is, és csak egyetlen vonalon, de megvalósul a sokak által javasolt,
Budapesten belüli vasúti személyszállítás. A tervezett menetrendben az szerepel, hogy
óránként közlekednek majd Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár között a
személyvonatok. Ez lesz az első alkalom, hogy egy dunántúli ingavonatnak nem a Déli
pályaudvar és nem is valamelyik másik nagy pályaudvar, hanem a pesti oldal fontos
csomópontja lesz a végállomása.
http://index.hu/belfold/2013/08/10/kelenfoldrol_kispestre_s-bahnnal/
Így néz ki ma az egykori Titkos város a Bakonyban
08.11.
Veszprém megyében a Bakony-hegység sűrűjében, lakott területektől távol-Tótvázsony
közelében-létezik egy település ami nem szerepelt térképeken, létezése is egykor titkos
volt. Ez volt a „Titkos város”, melyről legendák keringtek, de biztosat senki sem tudott,
mert megközelíthetetlen volt a halandó ember számára. Itt tárolták az egykori szovjet
hadsereg csapásmérő fegyvereit. Ma már ez csak a múlt. A bezárt bázis, melyen az
enyészet lett úrrá, titkossága is megszűnt.
http://velvet.hu/blogok/balaton/2013/08/11/igy_nez_ki_ma_az_egykori_titkos_varos_a_
bakonyban/
Hol van a panelek Rózsadombja?
08.12.
Lakótelep és lakótelep között is van különbség: az árak jelentősen eltérhetnek. Nézze
meg, hogy hol mennyibe kerül a magyar panel.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/08/12/5_millio_forintert_mar_lakotelepi_lakast_
vehet/
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Múzeum költözhet a modern Prága egyik szimbólumába
08.12.
Eladják Prága egyik modern építészeti "ékkövét", a Ginger és Fred néven is ismert
Táncoló Ház Moldva-parti épületet, amelyben építészeti múzeum létesülhet a jövőben. A
világhírű építész, Frank Gehry és Vlado Milunic által tervezett épület jelenleg
irodaházként üzemel.
http://hvg.hu/ingatlan/20130812_Muzeum_koltozhet_a_modern_Praga_egyik_szi
Íme a világ legfurcsább villája
08.03.
Egy toronyház tetejére építettek egy villát Pekingben. Az illegálisan felhúzott lak egy 26
emeletes ház tetejére épül. Tulajdonosa Csang Bikingm akupunktőr, és önjelölt
professzor. Az 1000 négyzetméteres lak megépítése 6 évet vett igénybe, és engedély
nélkül készült. A szomszédokat zavarja a lak, főleg azért, mert attól tartanak, hogy a ház
tartószerkezete megsérül a nagy teher alatt. A városvezetés vizsgálatot indított az építési
engedély hiánya miatt.
http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2013/08/13/ime_a_vilag_legfurcsabb_villaja/
Startra kész a szegedi ELI építése
08.14.
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását előkészítő projekt II. fázisa nevű projekt
sajtótájékoztatóval egybekötött záró konferenciáját tartotta ma az ELI-HU Nonprofit Kft.
Szegeden. Az augusztus végén záruló projektről a konferencia szakmai előadásain
elhangzott: az előkészítés második, és egyben befejező fázisa időben és sikeresen
megtörtént, valamint a szükséges építési engedélyek birtokában már zajlik a kivitelezési
tárgyú közbeszerzési eljárás is.
http://epiteszforum.hu/startra-kesz-a-szegedi-eli-epitese
Milyen legyen a Teleki tér?
08.14.
A nyócker csodája? Olyan, amilyen még nem volt: az Újirány csoport már a tervezési
fázisban bevonta a tér leendő használóit az új térkoncepció kialakításába, és
a megvalósulás ugyancsak közösségi tevékenység eredménye lesz - Magyarországon
egyedülálló módon! Kellemes izgalom, meghatottság, és persze a közös alkotás öröme
járja át a résztvevőket, és mi is boldogan mutatjuk be az elkészült koncepciót.
http://epiteszforum.hu/milyen-legyen-a-teleki-ter
Tarlós az Alkotmánybíróság miatt akarja a bolhapiacot
08.15.
Meglepő sajtóközleményben áll ki a főváros vezetése a városligeti illegális piac mellett.
Tarlós István hivatala azt állítja, hogy ők meg szeretnék szüntetni a Liget lepusztulásával
járó tevékenységet, ezért engedélyeznék azt. A közlemény szerint ugyanis más
lehetőségük nincs is, mert az Alkotmánybíróság döntése miatt nem léphetnek fel az
illegális árusítás ellen.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/08/15/tarlos_az_alkotmanybirosag_miatt_akarja
_a_bolhapiacot/
Utcán zongorázhatnak a prágai járókelők
08.15.
Zongorákat helyezett el egy prágai kávéház-tulajdonos a cseh főváros utcáin, hogy a
járókelők szabadon játszhassanak rajtuk, és ezzel felpezsdítsék a város hangulatát.
http://travelo.hu/hirek/2013/08/15/utcan_zongorazhatnak_a_pragai_jarokelok/
Magára hagyta gazdája a pécsi magasházat
08.16.
Július közepe óta háromszor bírságolta meg a pécsi "magasház" gazdáját a Baranya
Megyei Kormányhivatal, mivel a 25 emeletes épület tulajdonosa nem keríti be és nem
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őrzi a 24 éve lakatlan tornyot. Orbán Viktor legutóbbi baranyai útján azt ígérte, hogy ha
a város visszaszerzi az épületet, akkor az állam átvállalja a bontás költségét.
http://hvg.hu/itthon/20130816_Magara_hagyta_gazdaja_a_pecsi_magashazat
Hajléktalanmentes zónák lesznek Budapesten
08.17.
Aluljárókban, pályaudvarokon, kiemelt közterekre tilos lesz „odaköltözni”, a főváros egy
őszi rendeletben kijelöli azokat a területeket, ahol tilos lesz a hajléktalanoknak élniük,
mondta Tarlós István. Tarlós kiemelte, hogy több mint hétszázzal növelték a
hajléktalanszállások férőhelyeinek számát, egészségügyi központot is létrehoztak a
fedélnélküliek számára és rendőrök is megjelentek a hajléktalanszállókon.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/08/17/hajlektalanmentes_zonak_lesznek_budape
sten/
Csinálj magadnak fesztivált!
08.18.
Augusztus elején Budapest legcsodásabb panorámája előtt, a Lánchíd pesti hídfőjénél
minden médiafelhajtás nélkül indult el a Valyo Part nevű fapados fesztivál. A szervezők
pályázati vagy szponzori támogatás nélkül, csupán a vendégek fogyasztásából tartják
fent három hétig a programsorozatot.
http://index.hu/kultur/zene/fesztival/2013/08/18/csinalj_magadnak_fesztivalt/
Torz békák a hídon, megunt cipők a vezetékeken
08.21.
Fáj a szíve mert vége a nyaralásnak? Ruccanjon ki a közeli Szlovéniába, és élje át újra a
vakáció hangulatát! A szomszédban bájos óváros, festői hegyek és tengerpart is vár,
ráadásul a legérdekesebb helyeket akár három nap alatt bejárhatjuk.
http://travelo.hu/tavol/2013/08/21/szlovenia_1./
Milliárdokba kerül a legdrágább magyar lakás
08.22.
Eladó a legdrágább magyar lakás, ára 2 milliárd 40 millió forint – írja a Portfolio.hu. A
portál a legdrágább városrésznek számító Várban találta a 6,8 millió euróért kínált, négy
lakásból összenyitott, 600 négyzetméteres, 7 szobás penthouse-t.
http://hvg.hu/ingatlan/20130822_Milliardokba_kerul_a_legdragabb_magyar_la
Kétgenerációs lakás a VIII. kerületben
08.23.
Magyarországon a meglévő lakásállomány korszerűsítése lehet a gazdasági pangásból
való kilábalás motorja. Csakhogy egyelőre sem az építésztársadalom, sem a kormányzat
nem ismerte fel ezt a lehetőséget - még mindig új lakások építést támogatják. Az
előremutató, mai családmodellhez igazodó átalakítást az alkotó, Éva Mihály Amichay
saját gondolataival mutatjuk be.
http://epiteszforum.hu/ketgeneracios-lakas-a-viii-keruletben
Metrómegálló félálomban utazóknak
08.24.
Néhány másodperc elég a kelenföldi metrómegállóban, hogy egyértelművé váljon: a BKK
szerint nem Kelenföld lesz Budapest következő kulturális és üzleti központja. A négyes
metró új állomása, diszkréten ugyan, de azt az üzenetet suttogja a kedves
utazóközönség fülébe: szállj be a következő metróba, és húzz el a város azon pontjára,
ahol zajlik az élet.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/08/23/metromegallo_felalomban_utazoknak/
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Katowice és a Sziléziai Metropolisz
08.25.
A következőkben Lengyelország legnagyobb várostömörülését mutatjuk be, mely egyben
Európa egyik legnagyobbja is. A Felső-Sziléziai Metropolisz a legsűrűbben lakott és
legiparosodottabb része Lengyelországnak. A területileg szinte teljesen összenőtt
metropoliszt egy 14 város által megkötött városszövetség hozta létre.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/08/26/katowice_es_a_szileziai_metropolisz
Közel 4 ezer ingatlant árvereznének el megint a bankok
08.26.
A pénzintézetek a harmadik negyedévben 3898 hitelfedezetként szolgáló lakóingatlant
jelöltek ki kényszerértékesítésre, 2011. október 1. óta pedig összesen 24 810-et - derül
ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján hétfőn közzétett
statisztikából.
http://hvg.hu/ingatlan/20130826_Kozel_4_ezer_ingatlant_arvereznenek_el_me
Budapest építészete - modern
08.27.
Budapest különböző korú és hangulatú részekből szövődő, felfedezésre váró város.
Építészeti értékei szétszórtan, akár távolabb lévő kerületekben vagy eldugott kis
mellékutcákban találhatók, gyakran még a budapestiek számára is tartogatnak
meglepetéseket. Budapest Építészeti Kalauza stílusok és szemléletmódok alapján
tájékozódik, abban segít, hogy az építészeti irányzatok jeles alkotásaira rátaláljon az
érdeklődő. A válogatás persze nem teljes, a szerkesztők döntését például befolyásolta,
hogy több fontos modern épület, jellemzően a budai hegyvidéken található villa az
utcáról láthatatlan marad.
http://epiteszforum.hu/budapest-epiteszete-modern
Kérdőívvel nyomulnak a római-parti civilek
08.28.
Kérdőívet készített a Maradjanak a fák a Rómain elnevezésű civilegyesület, amelyben azt
tudakolják, hogy miként viszonyulnak az emberek a Duna-partra épülő mobilgáthoz. Bár
a szervezet közismerten mobilgátellenes, a kérdőív pártatlannak tűnik, nem tereli a
kitöltőt a fák mindenáron való megvédése felé; az árterületen hoteleket építők akár azt is
bejelölhetik, hogy ők az állam és a kerület pénzén a teljes védelmet szeretnék, az erdő
kivágásával.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/08/28/kerdoivvel_nyomulnak_a_romaiparti_civilek/
Őszre elkészülnek az új Puskás Stadion tervei
08.29.
A beruházásért felelős Nemzeti Sportközpontok (NSK) aláírta a szerződést a Közti Zrt.vel az új Puskás Ferenc Stadion tervezésére. A különleges, "stadion a stadionban"
koncepció szerint felépülő létesítmény első látványtervei már ősszel elkészülhetnek.
http://hvg.hu/sport/20130829_Oszre_elkeszulnek_az_uj_Puskas_Stadion_te
Tiltakozik a Zsolnay a cseréputánzatok miatt
08.30.
Tiltakozik a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. amiatt, hogy utánzatokkal akarják pótolni
a felújítás alatt álló szegedi Gróf Palota eredetileg a neves pécsi gyár által előállított
kúpcserepeit.
http://hvg.hu/kkv/20130830_Tiltakozik_a_Zsolnay_csereputanzatok_miat
Zsidószótár a bulinegyedhez
08.30.
Tucatnyi, a zsidóság kultúráját ismerő és szerető fiatal vállalkozott arra a Zachor
Alapítvány vezetésével, hogy fiataloknak szóló útikönyv formájában mutassa be a
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főváros legdinamikusabban fejlődő és jelenleg legfelkapottabb negyedét, a történelmi
zsidónegyedet. Bár Budapestnek ez a része sosem volt kizárólagosan zsidó rész, mára
elterjedt lett a zsidónegyed kifejezés.
http://index.hu/kultur/2013/08/30/mit_mutat_a_zsidonegyed_egy_fiatalnak/
Ronda híd miatt ugrott a világörökségi cím
08.31.
Összesen 17 évig tartott, mire elkészült egy híd Drezdában, ami ráadásul olyan ronda
lett, hogy az ENSZ illetékes szervezete, az UNESCO már 2009-ben, a terveket látva
megvonta a világörökségi minősítést a várostól.
http://index.hu/kulfold/2013/08/31/ronda_hid_miatt_ugorhat_a_vilagoroksegi_cim/
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