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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Szervezeti és személyi változások a Tudásközpontnál
November 1-től új, megváltozott szervezeti rendszerben dolgozik tovább a Tudásközpont.
Az adminisztrációt, a MUT Titkárságának működtetését és a kommunikáció szervezését a
továbbiakban Ongjerth Richárd közvetlen munkatársaként Szabó Alexandra szervezi. A
MUT programjainak szervezésében és a kommunikáció területén eddig meghatározó
szerepű, a MUTATÓ Blogot alapító Szabó Gyöngyvér a továbbiakban a Tudásközpont
zászlóshajó-projektjének, a SPECIAL-nak a koordinátoraként, részmunkaidőben működik
közre az szervezet életében. A Tudásközponttal állandósított munkakapcsolatban álló
Koordinátori Kör tagja Gyöngyvér mellett Szabó Árpád DLA, egyetemi docens, az
EUROPAN koordinátora, és dr. Kocsis János Balázs egyetemi docens, a SPECIAL
felsőoktatási koordinátora.
A közeli jövőben a MUTATÓ blog működtetésénél szélesebb területen, a kommunikáció
mellett kutatási projektekkel bővítve kerül újraindításra a Gyakornoki Program, a MUT
új stratégiájának valóra váltására pedig további kezdeményezések várhatók, egyszerre
bővítve a Tudásközpont tevékenységi körét, és több teret nyitva a MUT vállalkozó kedvű
tagjai számára is.
A MUT Tolna-Baranyai Területi Csoportja új vezetőséget választott
A Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranyai Területi Csoportja tisztújító közgyűlést
tartott október 10-én a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai
Karán. Berkecz Balázs leköszönő vezető tájékoztatása szerint a közgyűlésen megjelent
tagság egyhangú szavazattal választotta meg az új vezetőséget: Kovács Péter DLA –
vezető, Csaba Ders DLA - vezetőségi tag, Gyergyák János DLA - vezetőségi tag.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200010#MIDDLE
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
Szeptember 23-án a kínai Sudzsu tartomány nukleáris biztonsági hivatalának delegációja
ismerkedett a MUT-ban a magyar tervezési rendszer és a katasztrófavédelem
összefüggéseivel, a nukleáris biztonság városfejlesztési kereteivel.
Szeptember 24-én az Elnökség több tagja is részt vett a FUGÁ-ban Jan Gehl dán
várostervező, az „emberközpontú várostervezés” feltalálójának részvételével, a Holland
Nagykövetség és Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával rendezett
eseményeken.
Szeptember 25-én az ügyvezető a Holland Nagykövetségen, a Jan Gehl tidszteletére
adott állófogadáson képviselte a társaságot (és cserét véleményt többek között – a
nagykövet mellett – Budapest Főépítészével és Fürjes Balázs miniszteri biztossal). A
holland nagykövetnek feltett szándéka, hogy a holland várostervezés módszereivel
próbál segíteni a magyar urbanisztikának. Ehhez partnerként ajánlkoztunk, amit ő –
konkrétumok nélkül – szívesen fogadott. Ezen a törekvésen belül szervezték meg a
Green City tanulmányutat, amire a MUT nem tudott delegáltat küldeni.
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Szeptember 30-án az ügyvezető az NGM-ben a megyék és megyei jogú városok számára
tartott tájékoztató konferencián vett részt, megfigyelőként.
Október 1-én a Környezetesztétikai Tagozat tartotta ülését „A Balaton-felvidék
bűvöletében” címmel.
Október 4-én volt Zuglóban – az Elnök és a Tudásközpont stábjának részvételével – az
EUROPAN 12 pályázat előzsűrije. A pályázatra mintegy 30 pályamű érkezett be – ami az
ilyen nagy területre kiterjedő helyszíneknél igen nagy érdeklődést jelentett – és voltak
köztük megfelelő színvonalú tervek, megoldások is, tehát eredményes forduló remélhető
a nemzetközi zsűri novemberi döntését követően is.
Október 7-én az Elnök és az ügyvezető képviselte a Társaságot a BM építészetnapi
kitüntetésosztó ünnepségén (ahol egyébként Palóczi-díjat kapott Berényi Mária, Horváth
Magdi és Hanczár Emőke.
Október 8-án az ügyvezető az Országos Főépítészi Kollégium új elnökével és alelnökével
egyeztetett az OFK és a MUT jövőbeli együttműködésének operatív feltételeiről,
lehetőségeiről (pl. információcsere, konferenciák összekapcsolása, koordinálása, az OFK
elnökségi üléseinek szervezése, közös projektek, egyeztető fórumos együttműködés).
Nagyon nyitottak barátságosak és együttműködőek voltak.
Október 8-án az ügyvezető a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak a II.
területfejlesztők Napján tartott előadást a városfejlesztés aktuális kérdéseiről (különös
tekintettel a megyei jogú városokra). Az ülés után az MRTT titkára együttműködési
javaslatot tett az ügyvezetőnek, amelyre az pozitívan válaszolt, azzal, hogy a
konkrétumokat később egyeztetik.
Október 9-én dr. Tompai Géza elnökségi tag elfogadta a FIABCI Magyarországi Díjának
Bíráló Bizottságába történt MUT-os delegálást. Az ő feladata lesz a MUT különdíjának
odaítélése is.
Október 10-én Tisztújító ülést tartott a Tolna-Baranyai Területi Csoport, ahol – a
politikusi megmérettetés elé néző, és ezért leköszönt Berkecz Balázs helyére vezetőnek
megválasztotta Kovács Pétert, vezetőségi tagnak pedig Csaba Derset és Gyergyák
Jánost.
Október 11-én Török Péter tájépítész „opus tesselatum” kiállításához kapcsolódva
Meggyesi Tamás Promenadológia és történelmi táj címmel igen érdekes előadást tartott a
Bazilika lovagtermében. Az ezt követő beszélgetésen a MUT Környezetesztétikai Tagozata
és VÁTI-s kollegák vettek részt.
Október 14-én az Örökséggazdálkodási Tagozat tartott pezsgő vitát eredményező
klubdélutánt, a Forster Központ két munkatársának EU-projekteket bemutató
prezentációi alapján (az egyik a LIMES világörökségi helyszínné válásával kapcsolatos, a
másik HER-MAN pedig a városi örökséggazdálkodás, illetve a MűemlékŐr rendszer
bevezetésének lehetőségeiről szól(t).
Az október 15-ei beadási határidőt követően négy pályamunka versenyez a Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által meghirdetett
"Városkörnyéki Gazdaságfejlesztési Nagydíj 2013" pályázaton. Eredményhirdetés
november második felében, a díjátadás pedig decemberben várható.
Október 18-án ülést tartott a MUT Elnöksége. Elfogadta a Köztérmegújítási Nívódíj, a
Települési Hild János Díj, és a 10. Európai Város- és Regionális Tervezési Díj soron
következő kiírását. Közzétételük november végén és december első felében várható.
Megvitatta a más, az urbanisztikához kapcsolódó szakmai szervezetekkel javasolt
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Urbanisztikai Egyeztető Fórum létrehozásának körülményeit, és irányokat szabott a
2014. tavaszi Országos Urbanisztikai Konferencia Programjának összeállításához.
Október 29-én a MUT-ban ülésezett a több egyetem és kutató szervezet által – a
Tudásközpont házigazdaságával – létrehozott Fenntartható Városklíma Műhely, ahol a
résztvevők áttekintették annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne a városklíma
tervezését beleilleszteni a település és térségtervezés rendszerébe, és felvázolták az
ennek érdekében teendő lépéseket.

Pályázatok, felhívások
„Jövő a jelenben”...racionális épületek az utókornak
A pályázat célja a funkcionalitás és esztétika figyelembevételével megtervezett építész
munkák bemutatása, népszerűsítése, melyek korunk kihívásaira jövőbemutató
megoldásokat tartalmaznak. Pályázni lehet olyan Magyarországra tervezett lakóépülettel,
mely a hatályos előírások betartásával, magyarországi forgalomban jogilag rendezett
módon beszerezhető anyagokból került megtervezésre. A pályázati művek beadása:
november 15.
http://epiteszforum.hu/jovo-a-jelenbenracionalis-epuletek-az-utokornak
2014-2020-as operatív programok társadalmi egyeztetése
Magyarország kiemelt nemzeti érdeke, hogy a rendelkezésére álló uniós forrásokat minél
hatékonyabban használja fel, ennek érdekében a 2014-2020-as időszakra vonatkozó
operatív programokat több szakaszban társadalmi egyeztetésre bocsátja a
Miniszterelnökség. Az operatív programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az
adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumon várják november 17-ig.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200129#MIDDLE
Pályázati felhívás - Új Millenáris Velodrom a Nemzeti Olimpiai Központban
A tervpályázat tárgya egy nemzetközi színvonalú multifunkciós Velodrom, a Nemzeti
Olimpiai Központ számára szükséges sport (edzés és verseny egyaránt), szabadidős és
rekreációs funkciók kiszolgálásra alkalmas sportlétesítmény létrehozása, mely alkalmas
edzések, hazai - és esetenként nemzetközi - versenyek lebonyolítására, annak
megfelelően kialakított sportpályákkal, kiszolgáló terekkel. Pályaművek postára adásának
határideje: november 25. 24.00.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3937

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Átadták a Palóczi Antal-díjakat
Október 7-én Dr. Pintér Sándor belügyminiszter átadta a 2013. évi Pro Architectura-,
Lechner Lajos- és Palóczi Antal-díjakat az Építészet Világnapja alkalmából. Az
ünnepségen köszöntőt mondott Dr. Szaló Péter területrendezési, építésügyi és
örökségvédelmi helyettes államtitkár. 2013-ban Palóczi Antal-díjban részesült Hanczár
Zsoltné, Berényi Mária és Horváth Magdolna.
Ezúton szeretnénk külön gratulálni a Palóczi Antal-díjban részesült hölgyeknek, különös
tekintettel arra, hogy mind a hárman a MUT Tagjai.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199901#MIDDLE
Átadták az Év háza 2013 pályázat díjait
Dévényi Tamás építész H háza nyerte az idei Év háza díjat: a zsűri egybehangzó
véleménye szerint [...] „az épület formavilága, alaprajzi elrendezése a paraszti építészet
tömörségét, tisztaságát idézi, amely a magas szintű megvalósítással párosult.” Különdíjat
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kapott Bulcsu Tamás, Fortvingler Éva és Móser Balázs szigligeti nyaralója, valamint
Borsos Ágnes és Bachman Zoltán kővágószőlősi hétvégi háza. A díjátadón Fekete György,
az MMA elnöke bejelentette, hogy 2014 az Építészeti Nemzeti Szalon éve lesz.
http://epiteszforum.hu/atadtak-az-ev-haza-2013-palyazat-dijait
Átadták a 2013. évi a Forster Gyula-díjat és emlékérem elismeréseket
A műemlékvédelem területén a hivatásos szakemberek, a civil személyek és szervezetek
munkáját elismerő A Műemlékvédelemért − Forster Gyula-díjat és A műemlékvédelemért
− Forster Gyula-emlékérmeket adott át Dr. Szaló Péter, a Belügyminisztérium
területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára. A díjat Sedlmayr
Jánosné Beck Zsuzsanna kapta, Dr. Horváth Zoltán András, Kristína Markusová, Nagy
Vendel, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület, Szablyár Péter és a Szádvárért Baráti
Kör munkáját pedig emlékéremmel ismerte el Dr. Pintér Sándor.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-2013-evi-a-forster-gyula-dijat-es-emlekeremelismereseket

Programajánló
Örökség a jövőnek – jövő az örökségnek című konferencia
Magyarország kulturális öröksége mással nem pótolható érték és erőforrás az egész
társadalom számára. A benne rejlő lehetőségeket akkor lehet a legteljesebb mértékben
kiaknázni, ha a társadalom, az egyének, valamint kisebb és nagyobb közösségeik
támogató együttműködésére lehet számítani. A konferencia hozzá kíván járulni egyrészt
a
kulturális
örökségvédelem
eddigi
eredményeinek,
jelenlegi
helyzetének,
szervezeteinek, valamint jövőbeni céljainak ismertté tételéhez, másrészt a társadalom
elvárásainak jobb megismeréséhez. Időpont: november 14., helyszín: Podmaniczky
Rendezvénykastély (1173 Budapest, Pesti út 115.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3913
’Történeti értékű városi közparkjaink’ című konferencia
A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Történeti Kertek Szakbizottsága, az MTA Tájépítészeti Albizottsága és az Ormos Imre
Alapítvány november 15-én az MTA Kupolatermében ’Történeti értékű városi
közparkjaink’ címmel tudományos konferenciát szervez. Ezt követően a FUGA
székházban szakmai műhely keretében folytatódik a tanácskozás.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3906
"Turizmus és településmarketing" Országos Konferencia
Milyen a településről kialakult kép, és ezt hogyan befolyásolja a turizmus és az
önkormányzat? Mit jelent a település eladása? El kell-e adni? Kinek és hogyan kell eladni?
Mi köze van a település eladásának a helyi gazdaság állapotához, fejlődéséhez, a
települések versenyéhez? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresnek választ a
november 22-i konferencia keretében a Budapesti Corvinus Egyetem "C" épületében.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3946
URBACT - Helyi közösségek bevonása a hatékony városfejlesztés érdekében
című konferencia
A rendezvény célja a 2014-2020 időszak városfejlesztési eszközeinek bemutatása, illetve
az URBACT közösségi részvétellel megvalósított városfejlesztési projektjeinek
tapasztalatcseréje. A rendezvény ideje: november 26., helyszíne: Tudósház (6000
Kecskemét, Homokszem u. 3-5.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3949
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Könyvajánló
Opus Mixtum, a CentrArt 2013-as évkönyve
2012-ben indították útjára az Opus Mixtumot, a CentrArt Művészettörténészek Új
Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyvét. Idei kötetünk aktualitását az ezredforduló óta
megvalósult, nem megvalósult és megvalósítandó kulturális beruházások által felvetett
muzeológiai és műemlékvédelmi kérdésekhez adják. Az évkönyv elérhető online itt:
http://issuu.com/centrart/docs/opus_mixtum_2

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
2023-ban ismét magyar város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet
10.01.
Ez év végéig elfogadásra kerül az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európa
kulturális fővárosai kezdeményezés 2020-2033. évekre szóló uniós fellépésének
létrehozásáról. Az Európai Bizottság által már tavaly nyáron elkészített javaslat szerint
Magyarországra 2023-ban kerül ismét sor.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199995#MIDDLE
Államosítják a Citadellát
10.01.
Lezárult a világörökségi törvény alapján folytatott közigazgatási eljárás a nemzeti vagyon
részét képező Citadella hasznosításával kapcsolatban – közölte az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős államtitkára. A mai határozat szerint a
területet vissza kell adni állami használatba.
http://hvg.hu/ingatlan/20131001_Allamositjak_a_Citadellat
Cipőgyárosról neveztek el utcát Martfűn
10.01.
Az interneten is szavazhattak a martfűiek a város új utcaneveiről az önkormányzat
honlapján feltüntetett javaslatok alapján, hogy azokkal váltsák fel a 20. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezéseket. A lehetőséggel négyezren éltek, a
voksolás alapján többek között a cseh Jan Antonín Bata, a cipőgyár- és városalapító is
kapott utcát a Szolnok melletti településen.
http://index.hu/belfold/2013/10/01/cipogyarosrol_neveztek_el_utcat_martfun/
Vágyak otthona - előregyártott faház
10.01.
Az előregyártott házakkal szemben támasztott előítéleteket felülírva épült meg
Pedrezuelában, Madrid közelében ez az egyedi, személyre szabott, sajátos világot
teremtő lakóépület, melyet az elii építésziroda tervezett. A figyelemreméltó házat Miguel
de Guzmán fotóival tesszük közzé.
http://epiteszforum.hu/vagyak-otthona-eloregyartott-fahaz
Budapest hajléktalanszemmel
10.01.
Miközben a parlament a hajléktalanmentesítésről szavaz, mi egy városi sétán néztük
meg, hogyan tüntetné el a politika szem elől a fedél nélkülieket. Sok rács, megtelt
szállók, lerombolt kunyhók, barátságos rendőrök, embertelen törvények – az utcán élők
mindennapjairól és kilátásairól beszélgettünk a Menhely Alapítvány szociális munkásaival
és A Város Mindenkié hajléktalan aktivistájával.
http://index.hu/belfold/2013/10/01/budapest_hajlektalan_szemmel/
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Megnyílt az első Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központ
10.02.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős
államtitkára megnyitotta a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének (MBE) Egyetemes
Tervezés Információs és Kutató Központját (ETIKK).
http://epiteszforum.hu/megnyilt-az-elso-egyetemes-tervezes-informacios-es-kutatokozpont
Itt ülök a kételyeimmel...
10.03.
Eredményt hirdettek a Múzeum-Liget pályázaton. Az alkotó nyert. Ünnepelhetne vagy
megpihenhetne. Ezek helyett tépelődik. Sorait olvasva nehezen elhessegethető képek
villódznak az agyban. Faust... Mephisto... Ádám. Berkeczi István írása.
http://epiteszforum.hu/itt-ulok-a-ketelyeimmel
Ilyen az USA, amikor már a szemetet sem viszik el
10.03.
Az Egyesült Államokban patthelyzet alakult ki, mert a két párt nem tud megegyezni a
költségvetés alapjairól, ezért bénultan állnak a szövetségi intézmények, amíg nem
találnak közös nevezőt. De mit jelent ez a mindennapokban? Kint élő olvasóink leveleiből
szemlézünk.
http://index.hu/gazdasag/2013/10/03/duhito_ez_az_egesz/
Ütött a városligeti bolhapiac órája
10.03.
Jó eséllyel a most következő hétvége lesz az utolsó, amikor többé-kevésbé nyugodtan
kitelepülhetnek az engedély nélküli árusok a Városligetbe, a Petőfi Csarnok elé.
Nemsokára hatályba lép a módosított szabálysértési törvény, amelynek alapján már
elkobozhatják tőlük az árut. Erre eddig nem volt lehetőség. A változás a törvényhozó
reményei szerint a bolhapiac végét jelenti majd.
http://index.hu/belfold/2013/10/03/utott_a_varosligeti_bolhapiac_utolso_oraja/
Ilyen is lehet a Múzeum Negyed
10.03.
Összesen 12 pályaművet díjazott és vásárolt meg a városligeti Múzeum Negyed
elhelyezési pályázatának zsűrije, ezek ötleteiből állítja össze a liget mestertervét.
http://index.hu/kultur/2013/10/03/ilyen_is_lehet_a_muzeum_negyed/
Jakuzzi a malomban, idill a Fertő tónál
10.04.
Tekerés a festői szőlőtőkék között, nézelődés Ruszton, a gólyák és a hangulatos belső
udvarok városában, hajókázás, lazítás a jakuzziban és ismerkedés az Esterházykastélyokkal Ausztriában és itthon egyaránt. Ez, vagy még több is beleférhet egy
tökéletes őszi hétvégébe a Fertő tó partján.
http://travelo.hu/tavol/2013/10/04/hetvege_a_ferto-tonal/
Most Pesten sláger a zimmer feri
10.04.
A fapados turizmus forradalma zajlik az orrunk előtt Budapesten, hódítanak az alternatív
hostelek: az egyik legnagyobb magánszállásokat közvetítő közösségi oldalon, az
airbnb.hu-n tavaly óta megháromszorozódott a kínált apartmanok száma. A turisták
szinte bármit kibérelhetek – legyen szó teljes lakásról, egy szobáról a hétvégére vagy
akár egy matracról a konyhában. A túlkínálatos piac miatt nagy az árverseny: már
háromezer forintért is bérelhető lakás egy szombat estére. A lakáskiadás elsőre ugyan jó
üzletnek tűnik, de az esetek többségében csak zsebpénzt hoz.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/10/04/zimmer_feri_orulet_budapesten/
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A diófából faragott város
10.05.
Ismét látható néhány napig a legendás Budapest-makett. Ráadásul nem is akárhol lehet
megnézni, hanem a főváros új építészeti attrakciójaként október végén megnyíló
Bálnában. A Duna-parti üvegbuborékban ez az első, premier előtti kiállítás, és az
érdeklődők így már nyitás előtt bepillanthatnak kissé a Bálna gyomrába is.
http://nol.hu/lap/kult/20131005-a_diofabol_faragott_varos
Ha ingatlanbefektetésen gondolkodik, német várost keressen
10.07.
Az elmúlt félévben az európai ingatlanbefektetési piacra a nem európai vevők arányának
növekedése volt a jellemző, illetve az, hogy az első tíz városba áramlott a befektetések
közel fele. London és Párizs ismét a dobogó élén végeztek az európai ingatlanbefektetési
piacon szerzett részesedésük alapján, Moszkva most a harmadik helyet szerezte meg.
http://nol.hu/gazdasag/ha_ingatlanbefektetesen_gondolkodik_nemet_varost_keressen
Szerkezetkész az Eiffel Palace
10.08.
Budapest újjáéledési folyamata újabb fontos állomásához érkezett: a Nyugati Pályaudvar
térségének hangsúlyos sarkát képező, impozáns külsejű Eiffel Palace irodaház
szerkezetkész állapotba került. A Horizon Development saját beruházásának munkálatai,
amelyek keretében a reprezentatív, legendás épület visszanyeri eredeti, neobarokk
pompáját és egyúttal Közép-Európa egyik legmodernebb irodaházává lép elő, továbbra is
kiváló iramban haladnak.
http://epiteszforum.hu/szerkezetkesz-az-eiffel-palace
II. Területfejlesztők Napja - Szakmai beszámoló
10.08.
október 8-án, Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében megtartott
tanácskozás arra kereste a választ, hogy miképpen lehet a jövőben érvényesíteni az
elfogadás előtt álló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célkitűzéseit,
milyen tervezési megfontolásokra, operatív lépésekre van szükség a területi szempontok
eredményesebb érvényesítése érdekében. A MUT honlapján elérhetők az elhangzott
előadások (pdf formátumban), a rendezvényen készült fényképek, letölthető a
konferenciára készült disszeminációs füzet és szerepel egy - az érdemi javaslatokat is
tartalmazó - rövid beszámoló.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199983#MIDDLE
Átadták az Év háza 2013 pályázat díjait
10.09.
Dévényi Tamás építész H háza nyerte az idei Év háza díjat: a zsűri egybehangzó
véleménye szerint [...] „az épület formavilága, alaprajzi elrendezése a paraszti építészet
tömörségét, tisztaságát idézi, amely a magas szintű megvalósítással párosult.” Különdíjat
kapott Bulcsu Tamás, Fortvingler Éva és Móser Balázs szigligeti nyaralója, valamint
Borsos Ágnes és Bachman Zoltán kővágószőlősi hétvégi háza.
http://epiteszforum.hu/atadtak-az-ev-haza-2013-palyazat-dijait
Áldás és átok egyszerre
10.09.
Áldás és átok is lehet a víz – derült ki a lisszaboni nemzetközi konferencián, ahol arról
cseréltek tapasztalatot: hogyan lehet alkalmazkodni a túl sok vagy a túl kevés vízhez.
Bergen kikötője a kulturális világörökség része, és az áradások már ezt a városrészt is
fenyegetik. Noha az Esős Város a védjegyünk, és mindig is sok vízzel éltünk együtt, a
tengerszint emelkedése miatt ezentúl évente több áradás is előfordulhat – mondta a
Népszabadságnak a norvég város önkormányzatának munkatársa, Eva Isager.
http://nol.hu/kulfold/20131009-aldas_es_atok_egyszerre
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Hány hotelt építenél a Vidámpark helyére?
10.10.
Vicces társasjátékkal reagáltak a Műegyetem építészmérnökei a kormány Városligetbe
álmodott múzeumnegyedére és a terület beépítésével kapcsolatos aggályokra. A
Mutyipoliban a Capitaly és a Monopoly mintájára az a játékos győz, aki a többieket
agyonszívatva, az adóhivatalt kikerüllve, a a civil tiltakozókat félresöpörve, az építési
szakhatóságot, az önkormányzatot és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt megkenve
elsőnként építi be plázákkal, hotelekkel és bevásárlóközpontokkal a Városliget területét.
http://index.hu/kultur/2013/10/10/hany_hotelt_epitenel_a_vidampark_helyere/#
Fotók: ilyen lett a Mátyás templom a többéves felújítás után
10.11.
A Mátyás-templom legalaposabb és legteljesebb felújítása ér véget a napokban: a hosszú
évek óta tartó folyamatot október 13-án ünnepélyes szertartással zárják le: oltárt
szentelnek, illetve megáldják az épületet. Fotók a templomról.
http://hvg.hu/ingatlan/20131011_Fotok_ilyen_lett_a_Matyas_templom_a_tobb
Kezébe veszi az állam az uniós pénzeket
10.11.
Januártól minden EU-s pályázattal kapcsolatos ügyet az állam intéz, szakért, pályáztat,
értékel.
http://index.hu/gazdasag/2013/10/11/kezebe_veszi_az_allam_az_unios_penzeket/
Megvalósítaná Makovecz álmát a kormány
10.11.
Monográfiát és reprezentatív kiállítást kap Makovecz Imre, hátrahagyott tervei közül
pedig
a
kormány
megvalósítaná
azokat,
amiket
lehet.
http://hvg.hu/ingatlan/20131011_makovecz_hagyatek
Bekerítik, éjszakára bezárják a Népligetet
10.11.
Az előzetes elképzelések szerint felújítják és fejlesztik a Népligetet 2014-től. A teljes
területet bekerítik, őrzik és éjszakára bezárják majd. A fejlesztési tervek kidolgozását
elkezdték. Az FTC nagyszabású tervei szerint az új Népliget egy részét a Fradiváros
foglalná el új kézi- és kosárlabdacsarnokkal, jégkorongpályával.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/10/11/bekeritik_ejszakara_bezarjak_a_nepligetet
/
Harapnivaló illúzió
10.13.
Mégiscsak a világ közepe a budapesti Hunyadi tér. Itt nyílt a Culinaris első boltja, itt
működik a város egyik legjobb indiai fűszerese és itt a piac is, ahol nyári szombatokon
élő zene mellett kínálják árujukat a termelők. Jó a bevásárlás után leülni kicsit a felújított
téren, nézni a szökőkút körül visongó gyerekeket, hallgatni a zenepavilon aktuális
koncertjét.
http://nol.hu/mozaik/20131012-harapnivalo_illuzio
Itt megy levegő és macska a Parlamentbe
10.13.
Bejártuk az Országház pincelabirintusát. A Kossuth téri rekonstrukciós munkálatok és a
mélygarázs építése sajnos rögtön megcáfolta az egyik leghíresebb városi legendát. A
Parlamentet ugyanis a meglévő dokumentációk és a helyszíni bejárások alapján nem köti
össze semmiféle titkos alagút Fehér Házzal, azaz az ÁVH- és MSZMP-székházként is
használt Képviselői Irodaházzal.
http://index.hu/kultur/2013/10/13/kulturalis_orokseg_napjai/
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Kipróbálták a velencei zsiliprendszert
10.14.
Kisebb fal emelkedett ki a tengerből Velencénél, amikor a várost elöntő ár ellen a Mose
mozgó zsiliprendszer első paneljeit tesztelték.
http://travelo.hu/hirek/2013/10/14/kiprobaltak_a_velencei_zsiliprendszert/
Átadták az idei Hauszmann-díjakat
10.15.
2013-ban a BME Építészmérnöki Kar Hauszmann díjjal ismeri el az alábbi építészek
munkáját: Biri Balázs építész Bolyki borkatlan, Eger, Heiter Márta építész Csávási
Közöségépítő ház, Madari Gabriella építész Malom- és zöldségmanufaktúra, Pintér
Norbert építész Mozgásszervi Rehabiitációs Osztály - Szentes, és Varga Mónika építész
Kargala tanyai iskola, Orgovány.
http://epiteszforum.hu/atadtak-az-idei-hauszmann-dijakat1
Kívül-belül átalakítják a szolnoki cigánytelepet
10.15.
Európai uniós támogatásból fejlesztik Szolnokon a Meggyesi-telepet, a szociális
városrehabilitációra az önkormányzat csaknem 440 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el az Észak-alföldi Operatív Program keretében.
http://hvg.hu/itthon/20131015_szolnok_szocialis_varosfejlesztes
Londonban nincs második éjszaka az utcán
10.15.
Kedden lépett hatályba az a törvény, ami alapján a magyar települések
hajléktalanmentes övezeteket jelölhetnek majd ki. Körülnéztünk a világ nagyvárosaiban,
hogy mennyire egyedülálló a magyar példa. Járja be velünk a városokat Los Angelestől
Moszkváig, hajléktalanszemmel!
http://index.hu/kulfold/2013/10/15/hajlektalan_korkep/
Miért ivóvízzel húzzuk le a vécét?
10.16.
A fenntarthatóság és a szemléletváltás jegyében rendezték Budapesten a Víz
Világtalálkozót, amire a világ számos országából érkeztek előadók, vendégek és
érdeklődők. A víz alapvető feltétele az életnek, de vajon egy súlyosan környezetkárosító
rendezvény mennyire alapvető feltétele a vízkészletek gazdaságosabb és igazságosabb
felhasználásának?
http://index.hu/tudomany/2013/10/16/az_ivoviznek_nincs_alternativaja/
Állásfoglalás az '56-os emlékmű helyéről a Múzeumi Negyed ötletpályázat
kapcsán
10.16.
Az '56-os emlékmű alkotói közül Emődi-Kiss Tamás, György Katalin, Horváth Csaba
állásfoglalása az '56-os emlékmű helyéről a Múzeumi Negyed ötletpályázat kapcsán.
http://epiteszforum.hu/allasfoglalas-az-56-os-emlekmu-helyerol-a-muzeumi-negyedotletpalyazat-kapcsan
Budapest a világ második legjobb városa
10.16.
Az amerikai Condé Nast Traveler a világ egyik legmeghatározóbb utazási magazinja, az
elmúlt 25 évben mindig megszavaztatta olvasóival a világ legjobb utazási célpontjait,
városait, hoteleit és légitársaságait. Idén is ezt tette. A magazin 1,3 millió szavazó
olvasója közül "a világ legjobb városa kategóriában" legtöbben a Mexikóvárostól 274
kilométerre található San Miguel de Allendet voksolták első helyre, másodiknak pedig
Budapestet, holtversenyben Firenzével.
http://travelo.hu/hirek/2013/10/16/budapest_a_vilag_masodik_legjobb_varosa/
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Közel a végítélet: 1500 vagon sitt lesz a pécsi szellemházból
10.17.
Napokon belül elkészül a bontási határozat a több mint két évtizede lakatlan huszonöt
emeletes pécsi magasházra - tájékoztatta a Baranya megyei kormánymegbízott
csütörtökön. Hargitai János közleményében azt írta: az "épület bontásának irányába
mutató" helyzetet az ingatlan tulajdonosa, a La Torre 2008 Kft. is elfogadja, és
együttműködik a kormányhivatallal.
http://hvg.hu/itthon/20131017_Kozel_a_vegitelet_1500_vagon_sitt_lesz_a
Az ócsai telep fele még üres
10.17.
Ha a jelenlegi ütemben bírálják el a jelentkezőket, jövő tavaszra sem népesül be a hitelvagy közműtartozás miatt otthonukat elveszítő családok számára épült ócsai szociális
lakópark.
http://index.hu/gazdasag/2013/10/17/az_ocsai_telep_fele_meg_ures/
Bauhaus-kincsesbánya Pasaréten
10.17.
Ha már a világ második legszebb városának választották Budapestet, itt az ideje, hogy
felkerekedjünk, és megismerjük rejtett kincseit! Ilyen például a harmincas évek elején
épült Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Nézze végig galériánkat, majd sétáljon egyet a
Bauhaus-stílusú villák között egyedül, vagy nevezzen be a BUPAP sétájára. Ez utóbbin
még azt is megtudhatja, hogy fogadta a közvélemény a még ma is formabontónak ható
Napraforgó utcai lakótelep házait.
http://travelo.hu/kozel/2013/10/17/bauhaus-kincsek_pasareten/
A Zeneakadémia visszavág
10.21.
A héten átadják a márciusra ígért, pénteken befejezett Zeneakadémiát. A számla a 2007ben tervezett 2,7-ről 6,5 milliárdra nőtt, a teljesen megújult, elegáns szecessziós épület
ragyog. Biztos, hogy az új átriumok miatt lesz vita.
http://index.hu/kultur/2013/10/21/a_zeneakademia_visszavag/
Bagóért juthat pöpec kastélyhoz
10.21.
Mind olcsóbban lehet hozzájutni kastélyokhoz, rezidenciákhoz és udvarházakhoz
Magyarországon. A kereslet hiánya és az önkormányzatoknál felszabaduló ingatlanok
miatt felére-harmadára estek az árak.
http://hvg.hu/gazdasag/20131021_Bagoert_juthat_popec_kasteylhoz
Katasztrofális befektetés a saját lakás
10.22.
Robert Shiller – aki épp a napokban nyerte el az idei közgazdasági Nobel-díjat –
megvizsgálta az amerikai lakáspiac 1890 és 1990 közötti alakulását, pusztán befektetői
szemmel, és arra a következtetésre jutott, hogy a lakásbefektetés szinte semmilyen
értékelhető reálhozamot nem termel.
http://hvg.hu/ingatlan/20131022_Katasztrofalis_befektetes_a_sajat_lakas
A Rudas déli szárnyának is nekivágtak
10.22.
Indul a Rudas Gyógyfürdő déli szárnyának, az egykori palackozó üzemnek a
rekonstrukciója, a közel egymilliárd forint összköltségű beruházás várhatóan jövő
szeptemberre készül el - közölte a fürdőt üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei
(BGYH) Zrt.
http://hvg.hu/ingatlan/20131022_A_Rudas_deli_szarnyanak_is_nekivagtak

11

Felújítanak egy napórát a napfény városában
10.22.
A Partiscum Csillagászati Egyesület felújítaná a szegedi Retek utcában lévő horizontális
napórát. A közelmúltban a Magyar Csillagászati Egyesület Napórás Szakcsoportja
Szegeden tartotta kilencedik országos találkozóját, és bemérték a napórát, ami nagyon
pontos: 1,2 fokkal csúszik csak el. Nem tudjuk, hogy ki tervezte.
http://index.hu/belfold/hirek/2013/10/22/felujitjak_a_retek_utcai_naporat/
MúzeumLiget - A beérkezett pályaművek megvitatása és kiállítása a FUGA-ban
10.24.
A Szépművészeti Múzeum 2013 júliusában nyílt ötletpályázatot írt ki a Városligetbe
tervezett Múzeum Negyed épületeinek elhelyezésére és az ezzel összefüggő
környezetalakítási feladatokra. A pályázat eredményét október 3-án ismerhette meg a
közönség. A pályaművek megismerésére nagy volt az érdeklődés, így a 2013. október
24-30-ig megtekinthetik őket a FUGA-ban. Illetve 2013. október 22-én 18 órától a
MÜSZI-ben volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol egy Leltár keretein belül mutatták be a
Múzeum Negyed ötletpályázatra készített terveket, gyakornokaink beszámolóit itt
olvashatják.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200329#MIDDLE
Indul a "Rögtön jövök!" program Budapesten
10.24.
Folytatódik a „Rögtön jövök!” programsorozat a főváros nyolc kerületében, aminek a
célja a kiüresedett belvárosi üzlethelyiségek problémájának megoldása. A Fővárosi
Önkormányzat 2012 tavasza óta foglalkozik a kiüresedett üzlethelyiségek kezelésének
témájával, a Rögtön jövök! ötletpályázatot idén márciusban indította el.
http://epiteszforum.hu/indul-a-rogton-jovok-program-budapesten
Félmillió bringás a Kiskörúton!
10.24.
Idén október 23-ig rekordszámú, félmillió kerékpáros tekert el a budapesti Múzeum
körúton található kerékpárszámláló alatt, és ez 10 százalékkal haladja meg a tavaly
egész évben mért számot.
http://kerekagy.blog.hu/2013/10/24/felmillio_bringas_a_kiskoruton
Rejtély, hova tűnt az óbudai macskás nő
10.24.
A jarokelo.hu oldalán dobta fel a gyakran arrafelé kerékpározó Orsi, hogy a csodálatos és
egyedi macskás csempe eltűnt az óbudai Leányfalu utca 14 szám alatti ház frontjáról.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/10/24/rejtely_hova_tunt_az_obudai_macskas_no
/
Miért nincs váltó a szegedi bérbiciklin?
10.25.
Szeged is megelőzte Budapestet, itt adták át az ország második közbringa-rendszerét,
amelyen extrém tesztet is végrehajtottunk.
http://index.hu/bloghu/kerekagy/2013/10/25/miert_nincs_valto_a_szegedi_berbiciklin
A közönségdíj döntősei - A Média Építészeti Díja 2013
10.25.
Lezártuk a Média Építészeti Díja közönségszavazásásnak első körét. Nagyon sok szavazat
érkezett a pályázók munkáira, szoros volt az eredmény. Most bemutatjuk a második
körbe jutottakat.
http://epiteszforum.hu/a-kozonsegdij-dontosei-a-media-epiteszeti-dija-2013
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New York ledes utcai lámpákra vált
10.25.
New York lecseréli teljes utcai világítását: az ígéretek szerint 2017-re 250 ezer lámpát
állítanak át energiatakarékos ledes izzóra. A polgármester, Michael Bloomberg pénteken
jelentette be a változásokat: szerinte ezzel évente 14 millió dollárt spórolnak majd az
adófizetők.
http://index.hu/tech/2013/10/25/new_york_ledes_utcai_lampakra_valt/
Robert de Niro is beszáll Sanghaj felújításába
10.25.
Robert de Niro amerikai filmszínész beszáll Sanghaj történelmi városrészének felújítási
programjába, a nagyszabású ingatlan-beruházás keretében hotel, mozi, üzletek és
kulturális központ is épülne. A számos üzleti érdekeltséggel rendelkező Oscar-díjas
színész a két barátjával közösen alapított Tribeca médiavállalat részvényeseként
csatlakozik a 179 projekt nevű, amerikai és kínai befektetőket tömörítő fejlesztési
programhoz.
http://hvg.hu/ingatlan/20131025_Robert_de_Niro_is_beszall_Sanghaj_felujit
Végigjártuk Cseh Tamás kocsmáit
10.27.
Petri György is odajárt a gimi nagyszünetében, Cseh Tamás és Bereményi Géza is egy
presszóban találkoztak. Nosztalgiáztunk és művelődtünk a Hosszúlépés Cseh Tamássétáján.
http://index.hu/kultur/2013/10/27/cseh_tamas_seta/
Átjárót építenek a debreceni Nagytemplom tornyai között
10.28.
Elkezdődött a debreceni Református Nagytemplom felújítása. A munka csaknem
egymilliárd forintba kerül, és májusig tart. Ha befejezik, látogathatóvá válik a keleti
torony is.
http://hvg.hu/ingatlan/20131028_atjaro_debrecen_nagytemplom
Gyula és Zebegény a két legvirágosabb település
10.28.
2013-ban a Virágos Magyarországért verseny győztese Gyula és Zebegény lett. A
versenyt öt minisztérium, az Országgyűlés három bizottsága, Budapest Főváros
Önkormányzata, a Magyar Turizmus Zrt., több civil szervezet, közöttük a verseny
szervezésében is tevékenyen résztvevő Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány írta ki.
http://travelo.hu/kozel/2013/10/28/gyula_es_zebegeny_a_ket_legviragosabb_telepules/
Kamuablakokkal virít a kínai lakótelep
10.28.
Csingtao városában található az a lakótelep, amelynek épületeit úgy próbálták
„hangulatosabbá” tenni, hogy igazi ablakok híján álablakokat festettek az egyik
oldalukra. Habár az épületek más frontjain igazi ablakokkal is találkozunk, a többnyire
szociális bérlakásként használt olcsó lakások így sem tobzódhatnak a napfényben.
http://index.hu/kulfold/2013/10/28/kamuablakokkal_virit_a_kinai_lakotelep/
Fákat mészároltak a Népszigeten - Galéria
10.28.
Már eddig is fadöntésektől volt hangos a város: fákat vágtak ki az Olimpia Parkban, a
Kossuth terén, a Ferenciek terén - most a Népsziget került sorra. A népszigeti "kecskés
farmon" már csak fatuskók állnak ott, ahol eddig kisebb erdő volt, 20-30 méteres fákkal.
http://galeria.index.hu/belfold/2013/10/28/fakat_meszaroltak_a_nepszigeten/
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Kamu, hogy bárki igényelhet olcsó lakást
10.28.
Jól hangzik, de nem igaz, hogy a hajléktalanok és a rászorulók mostantól olcsón
bérelhetnek lakást a Nemzeti Eszközkezelő tartalék ingatlanjaiból - hiába olvasható ez ki
egy módosított kormányrendeletből. Az eszközkezelőnek még nincsenek is tartalék
ingatlanjai, így azokat a devizahitelektől megszabaduló bérlőinek sem tudná kiadni.
http://index.hu/belfold/2013/10/28/kamu_a_hajlektalanok_olcsolakasa/
Átadták a Corvin Sétány második ütemét
10.29.
Átadták a józsefvárosi Corvin Sétány ingatlanfejlesztés második ütemét kedden, az új
szakasz a Nagytemplom utca és a Leonardo Da Vinci utca közötti területeket köti össze.
Az átadó ünnepségen Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), a Józsefváros polgármestere a kerület
megújulásának zászlóshajójaként jelölte meg az ingatlanfejlesztést, s kiemelte, hogy a
politikai kurzusokon átívelő projekt rengeteg embernek teremt otthont, színvonalas
környezetet, munkahelyet és számos beruházást vonz a kerületbe.
http://hvg.hu/ingatlan/20131029_Atadtak_a_Corvin_Setany_masodik_utemet
Novembertől Dugóbuda a III. kerület új neve
10.30.
Csatornarekonstrukciós munkálatok zajlanak a Bécsi úton a Nagyszombat utca és a
Tímár utca között a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából. Ezért november
elejétől várhatóan december közepéig jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani a
térségben.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/10/30/novembertol_dugobuda_a_iii._kerulet_uj_
neve/
Tükrökkel világítják meg a norvég várost
10.30.
Norvégiában, egy hegyekkel körbezárt települést a szemközti hegy oldalába telepített
tükrökkel világítanak meg. A városba ugyanis az év hat hónapjában nem süt be a nap,
ezért három, egyenként 17 négyzetméteres tükröt emeltek, amelyek mintegy 600
négyzetméteres területen tudnak fényt biztosítani a város főterén. Az október 31-én
hivatalosan is működésbe lépő tükröket számítógép vezérli, hogy mindig megfelelő
szögben legyenek a nappal.
http://travelo.hu/tavol/2013/10/30/sotet_van_ezert_tukrokkel_vilagitjak_meg_a_norveg
_telepulest/
Temetőkert = zöldfelület = szabadidős tevékenység
10.30.
Most, hogy közeledik a Halottak napja és egyre több ember kerül akarva-akaratlanul is
kapcsolatba az elmúlás/halál és a temető/temetőbe járás gondolataival, gondoltam
megírom az augusztus 1.-jén megjelent írásom - Temetőkertek, mint városi
zöldfelületek!? - Avagy piknik a sírok között - folytatását.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/10/30/temetokert_zoldfelulet_szabadidos_tevekenyseg
"Veniceland" - vidámpark épül Velence egyik szigetére
10.31.
A szórakozást, az idegenforgalmat és a tudományt is szolgálni kívánja a San Biagio
velencei szigeten elképzelt látvány- és vidámpark, melynek részleteit szerdán mutatták
be a Ca' Foscari velencei egyetemen.
http://hvg.hu/ingatlan/20131031_Veniceland__vidampark_epul_Velence_egyik
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