HAVI HÍRLAP
2014. MÁJUS
BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből ....................... 2
A MUT vezetőségének tevékenységéről ........................................................ 4
Pályázatok, felhívások.............................................................................................. 5
Szakmai sikerek – díjak, elismerések ............................................................. 5
Programajánló............................................................................................................... 6
Könyvajánló .................................................................................................................... 7
Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában ............................. 7
Állás ................................................................................................................................... 18

1

BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
XX. Országos Urbanisztikai Konferencia
Az elmúlt évtizedben a hazai urbanisztika gyakorlata – részben a globális trendek,
részben a hazai közviszonyok sajátos alakulását követve – lényegesen átalakult.
Megszűnt a rendezési tervek egyeduralma, egyre fontosabb szerepet kapnak a fejlesztési
tervezés elemei, a különféle programok és projektek. Milyen hasonlóságok és milyen
különbségek vannak a kétféle folyamat között? Hogyan hatnak egymásra, milyen
kapcsolódási pontjaik lehetségesek? Hogyan hatnak a szakma gyakorlására és
gyakorlóira? Hogyan épülhetnek be a települések fejlesztéspolitikájába? Kiderül a Magyar
Urbanisztikai Társaság szervezésében május 15-én, Budapesten a Kesztyűgyár
Közösségi Házban.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204451#MIDDLE
Meghívó - MUT Közgyűlés 2014
A Magyar Urbanisztikai Társaság MUT Elnöke tisztelettel meghívja a társaság tagjait a
MUT 2014. évi közgyűlésére, amely az Alapszabály 11.3 pontja szerint kerül
összehívásra. Helyszín: MUT Székház, Nagyterem, időpont: május 14. 15:00 óra.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=203982#MIDDLE
2014. évi települési Hild János-Díj: A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége
felállította a sorrendet
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az idén 34. alkalommal ítélte oda a települési
Hild János-Díjat, mely a településfejlesztés és a településrendezés legrangosabb szakmai
kitüntetése. A számos, színvonalas pályázat rangsorolása nem kis feladatnak bizonyult,
hiszen az idén rekord mennyiségű pályázat érkezett be.
A Díj átadására 2014. május 15-én kerül sor a Magyar Urbanisztikai Társaság XX.
Országos Urbanisztikai Konferenciáján, a Kesztyűgyár Közösségi Házban.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204450#MIDDLE
Rekordszámú pályázat érkezett a 2014. évi Köztérmegújítási Nívódíj pályázatra:
A Bíráló Bizottság meghozta döntését
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Egyesület által közösen alapított díj, a Köztérmegújítási Nívódíj ez évben is számos
pályamunkát fogadott be. A beérkezett pályázatokat elbíráló Bizottságnak a pályaművek
rangsorolása nem kis feladatnak bizonyult, hiszen rekord mennyiségű pályázat érkezett
be. A díjat két kategóriában ítélték oda a településeknek, a Lakókörnyezet közterei és a
Településközpont, főtér kategóriában.
A Díj átadására 2014. május 15-én kerül sor a Magyar Urbanisztikai Társaság XX.
Országos Urbanisztikai Konferenciáján, a budapesti Kesztyűgyár Közösségi Házban.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204449#MIDDLE
Meghívó a Fejlesztési lehetőségek a Közép-magyarországi régióban (20142020), különböző nézőpontokból című eseményre
Az ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszéke, a Földrajzos Klub, a Magyar Regionális
Tudományi Társaság Közép-magyarországi Tagozata és a Magyar Urbanisztikai Társaság
szervezte szakmai beszélgetése május 8-án 15 órakor kezdődik az ELTE TTK-n
(Budapest, XI. kerület, Pázmány Péter sétány 1/C, 2. emelet, 2-712.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4204
Land-Urbia 2014 beszámoló
2014. április 24-27 között a Magyar Urbanisztikai Társaság közreműködésével és a
Visegrádi alap támogatásával sikeresen megvalósult Land-Urbia 2014 konferencia
Nyitrában, Szlovákiában. A konferencia központjában az „Urban identity and public
space” vagyis a „Városi identitás és közterek” álltak. A konferencia részét képző
kiállításon a Magyar Urbanisztikai Társaság a Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és
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Tájrehabilitációs Tanszékével együttműködve 20 posztert állított ki a tanszéken készült
diplomamunkákból, illetve két doktorandusz hallgatót – Nádasy László és Hutter Dóra delegáltak Magyarország képviseletére.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204416#MIDDLE
Kálmánné Ráduly Piroska és Korbonits Dezsőné Márta kiállításának megnyitója
Április 29-én nyílt meg a HAP Galériában Kálmánné Ráduly Piroska és Korbonits Dezsőné
Somogyi Márta településtervező építészek életmű-kiállítása. Az ünnepi alkalommal
megtelt a Galéria kertje és terme a rokonokkal, barátokkal, munkatársakkal és az
érdeklődőkkel. A kiállítást Körmendy Imre, a MUT elnöke nyitotta meg.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=204394#MIDDLE
Konferencia az Akvárium klubban - Integrált térségfejlesztés, turizmus és
városgazdálkodás Budapesten
A Central European Heritage Conference április 11-12. között került megrendezésre az
újjáépített Akvárium klubban. A konferencia a KultUnio Alapítvány szervezésében, a
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont támogatásával jöhetett létre.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=204066#MIDDLE
Megtartottuk a második Tea-Crime-City rendezvényt, ...és az egységben az erő
címmel
Kitűnő hangulatban, érdekes előadásokkal telt a Tea-Crime-City rendezvénysorozat
második beszélgetése a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. székhelyén. A központi
téma ezúttal a helyi partnerségek jelentősége volt a bűnmegelőzésben és az
áldozatsegítésben.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=203975#MIDDLE
SPECIAL Projekt: 600-800 Önkormányzati energetikus hiányzik
Három napos egyeztető fórumot tartottak nyolc ország várostervező szervezeteinek
szakértői április elején Budapesten. A találkozó célja az volt, hogy az energiatudatos
városfejlesztés mielőbbi oktathatósága érdekében eddig előkészített tananyagot
továbbfejlesszék, a követendő példák gyűjteményét bővítsék és együttműködéseik
folyamatain javítsanak. Beszámolónkat itt olvashatja el:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=203939#MIDDLE
Vidor Ferenc 90. születésnapja a MUT Székházban
A Magyar Urbanisztikai Társaság és a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszéke
közös szervezésében megvalósult születésnapi köszöntés rengeteg volt tanítványt és
barátot csábított el a MUT Székházba április 8-án, kedden. A rendezvényen beszédet
mondott többek között Alföldi György, Körmendy Imre, dr. Meggyesi Tamás, dr. Benkő
Melinda és maga Vidor Ferenc is.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=203888#MIDDLE
A
Magyar
Urbanisztikai
Társaság
Falutagozatának
Falufejlesztési
Műhelybeszélgetése – Magyarországi Falumegújítási Díj 2013.
Értékes tapasztalatokkal zárult a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának
Falufejlesztési Műhelybeszélgetése március 28-án pénteken a MUT Székházában. A
rendezvény központjában a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013-ban díjazott
települései és a januárban megjelent „Jövő nyomában” címet viselő kiadvány álltak.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=203664#MIDDLE
Kövesse a MUT-ot és a Tudásközpontot is Facebookon!
Naponta frissülő információk, programok, események, hozzászólási lehetőség! Ossza meg
urbanisztikai témájú gondolatát, programját, szakmai anyagát a MUT Facebook
csoportjában!
MUT - http://www.facebook.com/pages/MUT-Magyar-UrbanisztikaiT%C3%A1rsas%C3%A1g/123621814338661
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Tudásközpont - https://www.facebook.com/pages/Magyar-UrbanisztikaiTud%C3%A1sk%C3%B6zpont-Nonprofit-Kft/521289104633814?fref=ts

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Április 1-én a Magyar Urbanisztikai Társaság Környezetesztétikai Tagozata megtartotta
soron következő rendezvényét, mely kivételesen a MUT Székházon kívüli helyszínen
zajlott: „100 éves Óbudai Gázgyár és a hozzá kapcsolódó lakótelep, valamint a
Graphisoft Park megtekintése” címmel.
Április 8-án az ESZB megtartotta soron következő ülését, ahol megvitatta a MUT 2013.
évi beszámolóját, 2014. évi tervét, valamint a MUT és a Tudásközpont közötti szerződés
javaslatát.
Április 8-án a MUT Székházában megrendezésre került a VF’90 – Vidor Ferenc 90 éves
című nagysikerű rendezvény.
Április 10-én Papp Zoltán Tamás – a MUT Főépítészi Tagozatának vezetője - részt vett a
Szentgotthárdon megtartott Országos Főépítészi Konferencia előkészítő megbeszélésén,
melyen az Országos Főépítészi Kollégium tagjai elfogadták az „Energiatudatos fejlesztés”
témajavaslatát.
Április 11-én a MUT alelnöke, Salamin Géza előadást tartott a "Városfejlesztés és EU
kohéziós politika - Az innovatív gazdaság a belső városi területek megújításában"
címmel, a KultUnio Alapítvány szervezésében és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
támogatásával megrendezett „Közép-Európa Öröksége” című konferencián. Ugyanott – a
MUT és a Tudásközpont szakemberei közül - előadást tartott és moderátorként
közreműködött Ongjerth Richárd és – a KÉK kutatójaként – Szabó Gyöngyvér.
Április 15-én a Köztérmegújítási Nívódíj 2014. Bíráló Bizottsága megtartotta ülését,
melyen kialakult a pályamunkák sorrendje.
Április 15-én az ELTE terület-és településfejlesztési szakirányos geográfus hallgatóit látta
vendégül székházában a MUTK, ahol kihelyezett óra keretében Ongjerth Richárd a hazai
tervezési rendszerről, Salamin Géza a közösségi tervezésről, Vajas Ákos pedig a FUT-ról
tartott bemutatót a leendő szakembereknek, amit interaktív beszélgetés követett.
Április 17-én összeült a Szabó Gyöngyvér megválasztásával 3 főre kibővült Felügyelő
Bizottság, megvitatta és elfogadásra ajánlotta a Tudásközpont 2013 évi beszámolóját,
2014 évi tervét, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Április 22-én a MUT Székházában összehívásra került
Önkormányzatok című díj alapításában közreműködők köre.

az

Örökségtudatos

Április 25-én a MUT Elnöksége megtartotta havi rendszerességű ülését a MUT
Székházában, amit a FUT „vezérkarának” informális ülése követett.
Április 30-án megrendezésre került a MUT Örökséggazdálkodási Tagozatának
rendezvénye, „Az örökséggazdálkodás sikeresen megvalósult példái: Különleges
múzeumok Rómában” címmel Börcsök Gizella tartott előadást.
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Pályázatok, felhívások
Felhívás javaslattételre: Csonka Pál-érem 2014
2014-ban is sor kerül a nemzetközi hírű tudós és több építészgeneráció tanítómestere
tiszteletére és emlékezetére, a Magyar Építőművészek Szövetsége által 1988-ban
alapított CSONKA PÁL-ÉREM átadására. Az évi javaslatokat kellő indokolással május 15ig a Magyar Építőművészek Szövetsége Titkárságára (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.,
mail: meszorg@t-online.hu) "Csonka Pál-érem" felirattal kérik eljuttatni.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4152
Megújult műemlékek friss szemmel - fotópályázat
A Magyar Építőművészek Szövetsége a Miniszterelnökséggel közösen hirdetett építészeti
fotópályázatot. A pályázaton indulhatnak hivatásos, illetve amatőr fotósok akár analóg,
akár digitális fényképezőgéppel készült pályaművekkel. Határidő: május 16.
http://epiteszforum.hu/megujult-muemlekek-friss-szemmel-fotopalyazat
EUROPAN13 - Helyszíneket és területgazdákat keresünk!
Meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt!
A MUT NKft., az EUROPAN Magyarországi Titkársága pályázatot hirdetett az EUROPAN13
terület-kiválasztási fordulójában önkormányzatok és más területgazdák számára!
A nagy érdeklődésre, illetve a napokban lezajlott országgyűlési választásokra való
tekintettel, az EUROPAN13 pályázat beadási határideje 2014. május 31-ig
meghosszabbításra került!
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204126#MIDDLE
Ötletpályázat a mogyoródi Művelődési házra
Az ötletpályázat célja a jelenlegi Művelődési ház (és termelői piac - 1357/1 hrsz-759 m2)
és Védőnői Szolgálat (1357/2 hrsz-386 m2) összevonandó telkeire egy új Művelődési Ház
tervezéséhez ötletek, lehetőségek keresése. Határidő: június 20.
http://epiteszforum.hu/otletpalyazat-a-mogyorodi-muvelodesi-hazra

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Európa Díj a városi közterekért 2014
2014-es díjra összesen 274 projektet neveztek, 30 európai országból. Megosztott első
díjban részesítették a marseille-i régi kikötő hasznosítási tervét és a spanyolországi El
Valle Trenzado, „A fonott völgy” elnevezésű projektjét.
http://epiteszforum.hu/europa-dij-a-varosi-kozterekert-2014
Szloszjár György lett 2014-ben az Év Tájépítésze
2014. április 24-én mintegy 200 fős közönség előtt ünnepelte a tájépítész szakma saját
kiválóságait a FUGA Budapesti Építészeti Központban a Tájépítészet Hónapja
rendezvénysorozat keretében. A gálaesten harmadik alkalommal osztották ki a Magyar
Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozatának, a Magyar Tájépítészek Szövetsége és a
Semmelrock
Stein+Design
Kft
által
alapított
díjakat.
http://epiteszforum.hu/szloszjar-gyorgy-lett-2014-ben-az-ev-tajepitesze
Átadták a Schönvisner- és Forster Gyula-díjakat
Winkler Barnabás építészmérnök vehette át a műemlékvédelmi Forster Gyula-, Horváth
Ferenc régész pedig a régészeti örökségvédelemért járó Schönvisner István-díjat a
műemléki
világnap
alkalmából,
pénteken
a
Belügyminisztériumban.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-schonvisner-es-forster-gyula-dijakat
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Átadták a 2014. évi ICOMOS-díjakat és a Citrom-díjakat
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága idén ICOMOS-díjban részesítette a Szekszárdi
Megyeháza revitalizációját, a Perőcsényi Tájház helyreállítását és a fertődi Esterházykastély egykori marionett-színházát.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-2014-evi-icomos-dijakat-es-a-citrom-dijakat
Ybl Miklós-díj 2014
A díj 1953-as alapítása óta először, 2014-ben Ybl Miklós egyik legjelentősebb épületében,
az Operaházban tüntették ki Ybl-díjjal az építészeket: Jánosi Jánost, Kováts András
Miklóst, Pottyondy Pétert, Potzner Ferenc, Szalay Tihamért, Szegő Györgyöt, SzenteVargáné Gerencsér Judit Annát, Szuromi Imrét és Szűcs Endrét. Az Ybl 2014
programsorozat és benne ezen esemény létrejöttét kezdeményező és szervező Szmodits
Júlia (Ybl Egyesület) miniszteri elismerést kapott.
http://epiteszforum.hu/ybl-miklos-dij-2014
Magyar tervezők múzeumtervét díjazták Dániában
Több mint ötven országból érkezett közel ötszáz pályamű közül került be a legjobb
tíz közé, és kapott díjat három huszonéves magyar tervező munkája a világhírű dán
meseíró, Hans Christian Andersen különleges világát bemutató múzeumra kiírt
ötletpályázaton.
http://index.hu/kultur/2014/04/03/magyar_tervezok_muzeumtervet_dijaztak_daniaban/

Programajánló
A Műegyetem Rajzi Tanszékének 2014. évi kiállítása
Alkotó gondolat, művészi érzékenység és mesterien alkalmazott technika. A Rajzi
Tanszék oktatási és művészeti tevékenységének sokszínűségét bemutató kiállítás nyílik a
FUGA-ban. Kiállításmegnyitó: május 7. 17:30, nyitva tart: május 18-ig.
http://epiteszforum.hu/a-muegyetem-rajzi-tanszekenek-2014-evi-kiallitasa
Építészkorzó – bemutatók
A 12 részes, epizódonként 26 perces építészeti-építészettörténeti filmsorozatot az M1 tűzi
még idén a műsorára, a szakmai bemutatókra pedig hat alkalommal, szerda esténként a
Magyar Építőművészek Szövetsége Kós Károly termében kerül sor a szerkesztő-producer,
Csontos János közreműködésével. Az első előadáson Ferencz Marcelt és Dévényi Tamást
mutatja be, május 7-én 18 órakor.
http://epiteszforum.hu/epiteszkorzo-bemutatok
Az építés jelentősége a vidékfejlesztésben
A budapesti konferencia jelentőségét az adja, hogy az új EU-költségvetési ciklusban
többféle jogcímen juthat pénz olyan vidéki beruházásokra, melyekhez építési
tevékenység is kapcsolódik. Időpont: május 8., helyszín: Bara Hotel (Budapest XI.,
Hegyalja út 34-36.).
http://epiteszforum.hu/az-epites-jelentosege-a-videkfejlesztesben
reSITE 2014 konferencia
A
június
19-20-án
harmadik
alkalommal
megrendezésre
kerülő reSITE
2014 fókusztémája idén a városoknak és tájaknak az új gazdasági környzetben betöltött
helyzete, szerepe (Cities and Landscapes of the New Economy) lesz. Budapest főépítésze,
Finta Sándor is elő fog adni Prágában.
http://epiteszforum.hu/resite-2014-konferencia
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44. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság és a TIT Bugát Pál Egyesület ebben az évben is
meghirdeti a Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet. A nyári egyetem idei
témája: Sokoldalú szakmai együttműködés a
műemlékhelyreállítások és a
műemlékvédelem szolgálatában. A nyári egyetem helyszíne: Síkfőkút (Noszvaj) Nomád
Hotel, időpontja: június 26.-július 2.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4203

Könyvajánló
Építő játékok 3.
Nem egy könyvet, egy könyvbe rejtett csodát tart a kezében az olvasó. Ez a könyv nem
a szűken vett építészet ugyanis, hanem játék, a világ új megvilágításban történő
felfedezése, ráhangolódás a fényre, a formára, a hangulatra, az anyagokra, és nem
utolsó sorban kísérlet a test, és a lélek, külső és belső egyensúlyának megteremtésére a
minket körülvevő világban.
http://epiteszforum.hu/epito-jatekok-3
A Magyar Művészet
Decemberben jelent meg először a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti
kiadványa, a Magyar Művészet. A folyóirat negyedévenként fog az olvasók elé kerülni,
legközelebb 2014 tavaszán.
http://epiteszforum.hu/a-magyar-muveszet

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Betekintés a kulisszák mögé, avagy látogatás a felállványozott Várkert
Bazárban
04.01.
2014 az Ybl Bicentenárium és egyben a magyar építészet éve, ugyanis 200 évvel ezelőtt
április 6-án született Ybl Miklós. Ennek megünneplése képpen különböző programok
várják a látogatókat: az általa tervezett épületekbe látogatásokat szerveznek,
konferenciákat rendeznek és emlékülést tartanak. Szintén idén fejezik be Ybl egyik
legjelentősebb alkotásának a Várkert Bazárnak a felújítását is, melyet éppen április 3-án
terveznek átadni.
http://mutmutato.blog.hu/2014/04/01/betekintes_a_kulisszak_moge_avagy_latogatas_a_felallvany
ozott_varkert_bazarban
Félmilliárd forintból fejlesztik Mezőtúr központját
04.02.
Az önkormányzat sikeres pályázata alapján európai uniós támogatással 447 millió
forintos fejlesztés kezdődött Mezőtúr központjában; a beruházástól élhetőbb várost és a
település idegenforgalmi vonzerejének növelését várják - mondta Herczeg Zsolt (Fidesz)
polgármester.
http://travelo.hu/hirek/2014/04/02/felmilliard_forintbol_fejlesztik_mezotur_kozpontjat/
Mindenki nyugodjon meg, lehet piálni az Erzsébet téren
04.02.
Elterjedt a hír, hogy a felújított Erzsébet téren csak helyszínen vásárolt alkoholt lehet
fogyasztani. Ott, ahová évek óta összegyűlik a város fiatalsága iszogatni buli előtt vagy
helyett. Kimentünk megnézni, mégis mi a helyzet az Erzsébet téren, de szerencsére
minden maradt a régiben. Pedig a házirend másra szólít fel.
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http://index.hu/kultur/eletmod/2014/04/02/erzsebet_ter/
Kalandtúra a szellemházban: mi rejlik a Margit körúti volt minisztériumban?
04.02.
A Kiscelli Múzeum várostörténészei meglepően színvonalas belsőépítészetet, nemes
anyagokat találtak az épületben.
http://hg.hu/cikkek/varos/16606-kalandtura-a-szellemhazban-mi-rejlik-a-margit-korutivolt-miniszteriumban
3D-ben bejárható modell a Széll Kálmán térről
04.02.
3D-videó a Széll Kálmán térről. Illetve ami még érdekesebb: kikerült egy három
dimenzióban bejárható modell is. Kb. mintha doomoznál, csak épp puska nélkül a (néhai)
Moszkva téren. Érdemes bejárni!
http://urbanista.blog.hu/2014/04/02/3d-ben_bejarhato_modell_a_szell_kalman_terrol
Az épületfelújítás magasiskolája
04.02.
A hazai szecessziós építészet egyik kiemelkedő alkotása sok-sok évig megcsonkítva,
szürkén állt a Kossuth tér déli részén. A Wellisch-ház hányatott sorsa azonban véget ért,
a Steindl Imre program egyik kiemelt beruházásának köszönhetően régi-új pompájában
ejti bámulatba a felújított Kossuth téren sétálókat.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/02/az_epuletfelujitas_magasiskolaja
Orbán Viktor átadja a feldíszített semmit
04.03.
ert mi a girlandos, szép fekvésű épület funkciója? Park? Múzeum? Színház? Buda új
városközpontja? Senki nem tudja. A kormányzati pr-szövegekben ugyan hemzsegnek a
kiállítóhelyiségek, multifunkcionális rendezvénytermek és vendéglátóhelyek, de pont a
konkrétumok hiánya jelzi, hogy ők sem tudják mi ez az egész. Ha pedig így van, akkor az
is megfoghatatlan, hogy jó-e az épület, vagy sem.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/03/orban_viktor_atadja_a_feldiszitett_semmit
/
Munkát kapott Kínában az ismert magyar építész
04.03.
Az Ybl-díjas Zoboki Gábor építész és társai tervei alapján épül a kínai Sencsenben a
Nansan Kulturális, Sportközpont és Művészeti Múzeum, melynek átadása néhány hónap
múlva várható - hangzott el a kínai-magyar kulturális kapcsolatok erősödéséről szóló
csütörtöki sajtótájékoztatón a Művészetek Palotájában.
http://hvg.hu/ingatlan/20140403_Magyar_tervek_alapjan_epitenek_hatalmas_k
Már interneten is bejárhatjuk az ősi várost
04.03.
Mostantól bárki virtuálisan sétálhat a kambodzsai Angkor ősi városában, mely 1992 óta
fent van UNESCO világörökségi listáján is. A több mint ezeréves templomváros
fennmaradt épületei Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb turistalátványosságát jelentik.
http://index.hu/tech/2014/04/03/mar_interneten_is_bejarhatjuk_az_osi_varost/
A szegedi Vizibástya megújításának terve
04.03.
A Tisza-part rekonstrukciójához kapcsolódóan Vesmás Péter vezetésével készültek tervek
a szegedi középkori téglavár hasznosításáról és rekonstrukciójáról. Szögi Tamás ehhez a
koncepcióhoz készítette diplomamunkáját, melyben a régi vár vizibástyáját újítaná meg.
http://epiteszforum.hu/a-szegedi-vizibastya-megujitasanak-terve
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Lila-sárga szobor alternatív anyagokból
04.04.
Ipar, innovatív technológiák és művészet együttműködésére példa az a szobor, amelyet a
Baumit építőanyagainak felhasználásával valósított meg Kaï Bergman, a jelenleg
Londonban élő, magyar származású kortárs művész. A szobrot 2014. április 3-án avatták
fel a Construmán.
http://epiteszforum.hu/lila-sarga-szobor-alternativ-anyagokbol
Átadták a Várkert Bazár első ütemét
04.04.
A felújítás célja elsősorban a műemlék megóvása volt - mondta L. Simon László három
nappal Ybl Miklós 200. születésnapja előtt, április 3-án, amikor Orbán Viktor
miniszterelnök megnyitó beszédével, nagyszámú kormányzati- és politikai vendég
jelentétében átadták a több évtizede romos állapotban levő budai Várkert Bazár megújult
részeit. Bán Dávid tudósítása az átadásról.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-varkert-bazar-elso-utemet
Egy újabb lépés a világhír felé: a BMC is A+ Award díjas 2014-ben
04.04.
A 4-es metró állomásai mellett van még egy első díjas magyar projekt. A BMC az
"Építészet és hang" kategóriában első díjas lett a zsűri döntése alapján, sőt egy másik
kategóriában Zaha Hadid mellett különdíjat kapott Chehadé Abdel Rahim, Gőz Dorottya
és Taraczky Dániel munkája.
http://epiteszforum.hu/egy-ujabb-lepes-a-vilaghir-fele-a-bmc-is-a-award-dijas-2014-ben
A volt Gazdasági Minisztérium épületének bontása
04.07.
Nemrég zajlott le a Margit körúton álló irodaházhoz kapcsolódó terület felhasználására
kiírt ötletpályázat, a pályázati terveket mostanában láthatjuk az Építészfórumon. Van a
projektnek egy olyan vetülete is, amelyről eddig még nem esett szó.
http://epiteszforum.hu/a-volt-gazdasagi-miniszterium-epuletenek-bontasa
Építészeti díjat kapott a BMC budapesti zeneközpontja
04.08.
Nem csak a 4-es metró állomásai szerepeltek jól az Architizer A+ Awards építészeti
versenyen, de a Budapest Music Center budapesti épülete is díjazott lett.
http://hvg.hu/ingatlan/20140408_Egy_masik_budapesti_epulet_is_dijat_kapot
Kitilthatják a turistabuszokat a Gellért-hegyről
04.08.
A tervek szerint rövidesen megkezdődik a sikló építése a Rác fürdő és a Citadella sétány
között. Jó hír, hogy a beruházás keretében buszparkolót is létesítenek a sikló alsó
állomásának közelében, rossz, hogy a turistabuszokat a jövőben teljesen kitilthatják a
Gellért-hegy területéről.
http://travelo.hu/kozel/2014/04/08/kitilthatjak_a_turistabuszokat_a_gellert-hegyrol/
Drága lesz az új Kossuth teret használni
04.08.
A keddi Magyar Közlönyben megjelent szabályozás értelmében annak, aki például
kereskedelmi tevékenységet akar folytatni, filmet akar forgatni vagy rendezvényt tartana
a téren, szerződést kell kötnie a vagyonkezelővel, az Országgyűlés Hivatalával, és
fizetnie kell érte.
http://index.hu/belfold/2014/04/08/draga_lesz_az_uj_kossuth_teret_hasznalni/
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Négylevelű lóhere formájú felhőkarcoló épül a berlini Alexanderplatzon
04.08.
Az Alexanderplatzon, az egykori Kelet-Berlin főterén épül fel Németország legmagasabb
lakóépülete, amelyet a megosztó épületeiről ismert amerikai Frank Gehry tervezett.
http://travelo.hu/tavol/2014/04/08/negylevelu_lohere_formaju_felhokarcolo_epul_a_ber
lini_alexanderplatzon/
Új zajtérkép készül Budapestről
04.08.
Megkezdődtek az előkészületek Budapest új stratégiai zajtérképének elkészítésére, a
bonyolult feladatsor szakmai felügyeletére kiírt pályázatot az Optikai, Akusztikai, Film- és
Színháztechnikai Tudományos Egyesület (Opakfi) nyerte el.
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2014/04/08/uj_zajterkep_keszul_budapestrol/
CONSTRUMA kiállítás-csokor: a bevált konstrukció
04.09.
Rendkívül sikeres szakmai napok, nagy látogatottságú hét végi közönségnapok után
vasárnap este zárt be Magyarország legjelentősebb építőipari szakkiállítás-együttese, az
építőipari – otthonteremtési témákat felsorakoztató CONSTRUMA csokor. Az előzetes
adatok szerint mintegy negyvenötezer látogató kereste fel a Budapesti Vásárközpontban
a HUNGEXPO rendezvényét.
http://epiteszforum.hu/construma-kiallitas-csokor-a-bevalt-konstrukcio
A kormány döntött a Városliget átépítéséről
04.10.
2018-ig kell befejezni a múzeumnegyedet és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket - derül ki
a Magyar Közlönyből. A Közlönyben az áll, hogy újabb határozatot fogadott el a kormány
a Városligetbe tervezett új múzeumépületek megépítéséről és a Városliget átfogó
hasznosításáról: a projektet kiemelt fejlesztési célnak tekinti a kabinet, és 2018. március
15-ig kell megvalósítani.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/10/a_kormany_dontott_a_varosliget_atepites
erol/
Gigantikus kocsmatérkép a Kazinczy utcában
04.10.
Kazinczy utca címmel tűzfalfestő pályázatot írt ki az Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület és
a Színes Város Csoport. A győztes jelentkező kifestheti a Király utca és a Kazinczy utca
sarkán lévő Wichmann söröző 250 négyzetméteres tűzfalát.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/10/gigantikus_kocsmaterkep_a_kazinczy_utca
ban/
Itt az év ingatlansztorija?
04.10.
Az eurózónában tapasztalható alacsony kamatkörnyezet, illetve a kelet-közép-európai
régió gazdasági növekedésének élénkülése egyaránt az osztrák ingatlanpiaci cégek
malmára hajthatják a vizet – áll a KBC Equitas elemzésében. Ezek a vállalatok olcsón
juthatnak finanszírozási forrásokhoz, a bérbeadási bevételeik pedig eközben
emelkedhetnek, ami jótékonyan hat a szektor szereplőinek eredményességére.
http://hvg.hu/ingatlan/20140410_Itt_az_ev_ingatlansztorija
Ilyen pöpec luxusvillákat vásárolnak a magyar milliárdosok
04.10.
Milyen ingatlanokat kínálnak a leggazdagabb magyaroknak? És milyeneket a
legszegényebbeknek? Egy portál most megnézte, milyen ingatlanokat vásárolhatnak e
két réteg tagjai.
http://hvg.hu/ingatlan/20140410_Ilyen_popec_luxusvillakat_vesznek_magyar

10

Balázs Mihályt tagjává választotta az Európai Tudományos és Művészeti
Akadémia
04.11.
Balázs Mihály Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészt március 14-én tagjává választotta az
Európai Tudományos és Művészeti Akadémia. A salzburgi székhelyű intézmény célja a
tudományos és művészeti területek közti nemzetközi párbeszéd kialakítása.
http://epiteszforum.hu/balazs-mihalyt-tagjava-valasztotta-az-europai-tudomanyos-esmuveszeti-akademia
Közösségben élni - kóperatívok és szövetkezések
04.11.
Variációk a kollektív házra: Glatz Zsófia és Komlósi Bence kiváló tanulmányában
részletesen bemutatják a kóperatívok és lakásszövetkezetek történelmi fejlődését és
legfontosabb tulajdonságait. Most, a szűkös esztendőkben újra előtérbe került a kérdés,
hogy tudunk-e újat hozni lakozási feltételeinket és lehetőségeinket tekintve, és van-e jó
ötletünk az örök dilemmára: egyén és közösség hogyan lakjon, miképpen éljen együtt,
egészségesen, hosszú távon?
http://epiteszforum.hu/kozossegben-elni-koperativok-es-szovetkezesek
Vita az esőház innováció körül
04.11.
Vita van a cégtulajdonosok között: a jövő esőházát tervező Rain Global Hungary Kft. a
betonból világhírű lett Ivanka és a közös start up cégbe a know how-t hozó, esővíz
szakértő Jávor Péter között megbomlott a harmónia, amiről korábban az Ivanka
sajtóanyagához kapcsolódó hozzászólásokból már értesülhetettek az olvasók. A történet
második és egyben részünkről lezártnak tekintett fejezete ez a közlemény.
http://epiteszforum.hu/vita-az-esohaz-innovacio-korul
A 10. legtöbbet fotózott város Budapest
04.11.
Újabb toplistákon szerepel fővárosunk: míg a világ egyik vezető véleményoldalán a világ
legvonzóbb városait rangsorolták, addig egy nemzetközi hírportál a legtöbbet fotózott
településekről közölt összeállítást.
http://travelo.hu/hirek/2014/04/11/bakancslista/
Ilyen menő házakat még biztos nem látott
04.13.
Az American Institute of Architects 10 nyertesnek ítélt oda díjakat az idei, 14. építészeti
díjátadóján – írja a Business Insider, mely képeket is közölt a díjazott ingatlanokról. Az
intézet azon épületeknek ítélte oda a díjakat, melyek szerintük a legjobb amerikai
építészeti hagyományokat, dizájnt képviselik, illetve a jó lakhatás szükségességét
promotálják.
http://hvg.hu/ingatlan/20140413_Ilyen_meno_hazakat_meg_biztos_nem_latott
Botrányosan néz ki az Andrássy út fasora
04.13.
A keresztbe vágott fatörzsekre van mentség, a gyepre nem nagyon.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/13/botranyosan_nez_ki_az_andrassy_ut_fasora_a_ker
esztbe_vagott_fatorzsekre_van_mentseg_a_gyepre_nem_nag
Eltűnnek a Bengáli villamosok Debrecenből
04.13.
Május elejétől a spanyol CAF-villamosok váltják le a több mint 40 éves járműveket az 1es vonalán.
http://index.hu/belfold/2014/04/13/eltunnek_a_bengali_villamosok_debrecenbol/

11

Várostervezés fékezheti meg a klímaváltozást
04.14.
Naponta mintegy 110 négyzetkilométerrel fog nőni a városok területe világszerte 2030ig, ezért Ázsia és Afrika jövőbeni városainak tervezése kulcsfontosságú lesz a globális
felmelegedés lelassításában - állapítja meg az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi
Testülete (IPCC) készülő új jelentésének harmadik fejezetében, amely a klímaváltozás
megfékezésének lehetőségeit foglalja össze.
http://index.hu/tudomany/2014/04/14/varostervezes_fekezheti_meg_a_klimavaltozast/
Közösségi is meg passzív is: építészek által fejlesztett társasház Berlinben
04.14.
2010-ben Berlinben sem dúskált megbízásban a pfeifer deegen architekten, amikor
kitaláltak maguknak egyet. Kerestek megfelelő helyszínt és építő közösséget alapítottak,
hogy megépíthessék a jövő társasházát: flexibilis alaprajzokkal, minőségi, de nem drága
anyagokkal, 100 százalékban megújuló energiával, minimális fenntartási költséggel
tizenegy kisgyermekes családnak (35 embernek) ideális lakhatást biztosítva.
http://epiteszforum.hu/kozossegi-is-meg-passziv-is-epiteszek-altal-fejlesztett-tarsashazberlinben
Szemrevaló szocreál
04.14.
A Magyar Optikai Művek, vagyis a MOM hosszú időkig neves és jelentős vállalat volt, az
itt előállított termékekre szerte a világon magas kereslet mutatkozott. Egy ilyen jelentős
cég dolgozónak külön művelődési ház is dukált, így az igazgató megrendelésére és Dávid
Károly tervei alapján 1951-re egy igazán szép központ nyílhatott meg.
http://csakaszepre.blog.hu/2014/04/14/szemrevalo_szocreal
Negyvenéves korig járhasson a szocpol?
04.14.
A jelenlegi 35-ről 40 éves korig terjesztené ki a szociálpolitikai támogatást Kósa Lajos, a
Fidesz alelnöke, ezzel elsősorban a gyermekvállalást ösztönözné.
http://hvg.hu/ingatlan/20140414_40_eves_korig_jarhasson_a_szocpol
Kossuth tér: üzenet a látogatóknak
04.15.
Március 14-én adták át a rohamtempóban megújult budapesti Kossuth teret. Az ország
egyik legjelentősebb szimbolikus terének átépítési koncepciójáról Tima Zoltán vezető
tervezővel (KÖZTI) és Mohácsi Sándor tájépítésszel (s73) beszélgetett Bán Dávid.
http://epiteszforum.hu/kossuth-ter-uzenet-a-latogatoknak
Pótolják a gyerek fejét Kerényi szobrán
04.15.
Egy olvasónktól kaptuk a hírt, hogy megcsonkították a XI. kerületi Goldmann György
téren (Egyetemisták Parkja) álló Anya gyermekkel című Kerényi Jenő-szobrot. A kedd
délelőtt készült fotó szerint az anya ölében ülő gyermeknek levágták a fejét.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/15/potoljak_a_gyerek_fejet_kerenyi_szobran/
Épül a ferihegyi luxusterminál
04.15.
Öt évre szóló bérleti- és rekonstrukciós megállapodást írt alá a Budapest Airport és a
Celebi Ground Handling Magyarország a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kisgépes
termináljának megújításáról. A GAT-terminálon (General Aviation Terminal) azok a kisés nagy magángépek valamint business jetek utasai közlekednek, akik nem a
menetrendszerű járatokkal érkeznek Budapestre, hanem saját vagy bérelt kisgép, vagy
luxusjet szolgáltatásait veszik igénybe. A Budapest Airport már meg is kezdte a
nagyjából félmillió euróra becsült projekt megvalósítását.
http://index.hu/gazdasag/2014/04/15/epul_a_ferihegyi_luxusterminal/
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Újabb jó üzletet kötött Demján Sándor
04.15.
Milliárdos üzletet kötött Demján Sándor. Az ismert üzletember érdekeltségében lévő cég
- nem publikus áron - eladta a Művészetek Palotája melletti, még szabad területét. Ezen
épülhet fel az állami, több ezer fős budapesti kongresszusi központ.
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ujabb_jo_uzletet_kotott_demjan_sandor.579966.
html
A Váci33 irodaház udvari medencéjében megjelentek a vadkacsák
04.15.
Már az is nagyon klassz volt, amikor a Benczúr utca tócsáiban tocsogtak a tőkés récék,
de idén még előrébb léptek a hódításban. Egyszerűen beköltöztek egy Váci úti irodaház
belső udvarára és marhára nem érdeklik őket az arra sétáló irodisták.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/15/a_vaci33_irodahaz_udvari_medencejeben_megjele
ntek_a_vadkacsak
Szupergáz az Orbán-emléktábla a Várkert Bazár oldalán
04.15.
Főleg, hogy egy marha nagy helyesírási hiba is van benne. Az ÉPÜLETEGYÜTTES szó két
t!!! Atyavilág. Hát mit szólt volna ehhez egy Ferenc Jóska vagy egy Gerő Ernő???
http://urbanista.blog.hu/2014/04/15/_szupergaz_az_orbanemlektabla_a_varkert_bazar_oldalan_foleg_hogy_egy_marha_nagy_helyesirasi_hiba_is
Lebontották a város egyetlen köztéri Ki nevet a végén tábláját. Kár!
04.15.
Nem hiszem, hogy egész Budapest siratni fogja, hiszen elég kevesen ismerték. Én is csak
néhány hete hallottam először a létezéséről - igaz, egyből a szívembe zártam.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/15/lebontottak_a_varos_egyetlen_kozteri_ki_nevet_a_
vegen_tablajat_kar
Izmoznak a baloldalon a Tarlós helyére gyúrók
04.16.
A 10-8-as budapesti, döntetlenközeli eredmény miatt az MSZP-s Horváth Csaba továbbra
is pártja főpolgármester-jelöltje, őszig azonban még sok minden történhet. Az Együtt-PM
máris kijelentette, vele biztosan nem lehet nyerni. Ha merészek, Bajnai Gordont, ha
biztonsági játékot játszanak, Karácsony Gergely indíthatják. A DK mindenképpen meg
akar állapodni az MSZP-vel, számukra az országos alkunak csak egy része, hogy mi lesz
Budapesten. De ha Gyurcsány Ferencen múlik, neki is van ám egy titkos jelöltje. Az LMP
is saját indulóval vág neki, pedig az MSZP-től egy egészen jó ajánlatot kaptak.
http://index.hu/belfold/2014/04/16/sas_jozsef_vagy_dopeman/
Csatlakozási felhívás a Kulturális Örökség Napjaihoz
04.17.
A Kulturális Örökség Napjai (KÖN) ma már mozgalom, helyi önkormányzatok,
közösségek, szakmai és a civil szervezetek vesznek részt benne, fognak össze, hogy
bemutassák épített örökségüket. A részvétel egyúttal arra is jó alkalom, hogy önkéntesek
és látogatók együtt ünnepeljék a helyi értékeket.
http://epiteszforum.hu/csatlakozasi-felhivas-a-kulturalis-orokseg-napjaihoz
Pécsi Magasház: jogerős a bontási engedély, nyáron kezdhetik
04.18.
Jogerőssé vált a pécsi Magasház bontási terve. A munka nyáron indulhat, a
kormányhivatal azt ígéri, hogy nem zavarják majd a környék lakóit. A romokat elvileg
októberig kell eltakarítani – írja a PécsMa.hu.
http://hvg.hu/ingatlan/20140418_pecsi_magashaz_jogeros_a_bontasi_engedely
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Elhallgatott epizódok a magyar építészek 20. századi történetéből (4.)
04.18.
Ahogy a magyar gazdaság és azon belül az építőipar, úgy a magyar építészek számára is
valóságos mentőövet jelentett a hadiipari termelés fokozása az első világháború utáni
válságos évtizedet követően. Vámos Dominika szakmatörténeti kutatási eredményeit
bemutató sorozat negyedik része a két világháború közötti időszakot mutatja be.
http://epiteszforum.hu/elhallgatott-epizodok-a-magyar-epiteszek-20-szazaditortenetebol-4
Hiánypótló Budapest filmarchívum-gyűjtemény került ki a Youtube-ra
04.17.
A British Pathé hiánypótló budapesti rövidfilmarchívumot töltött fel a napokban a
Youtube-ra. A múlt század huszas éveitől a hetvenes évekig felvett, rövid életképeket:
mint például 1938-ban, a Margitszigeten, a Palatinus strand mellett úszónadrágban és
fürdőruhában hófürdőzőket.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/17/hianypotlo_budapest_filmarchivumgyujtemeny_kerult_ki_a_youtube-ra
Küzdenek a hármashatár-hegyi repülőtérért
04.17.
A felszólítás ellenére nem adta át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a hármashatárhegyi repülőteret az azt használó Műegyetemi Sportrepülőklub Egyesület.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/17/kuzdenek_a_harmashatarhegyi_repuloterert/
Többet költ a kormány a budai fonódó villamosra
04.18.
Legfeljebb 4,5 milliárd forinttal megemelte a budai fonódó villamosprojekt támogatási
összegét, valamint a támogatás intenzitását a kormány, írja az MTI a pénteki Magyar
Közlöny alapján. Így most a projekt Széll Kálmán téri ágának megvalósítására 9,6
milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre. Emellett a Közlekedési Operatív Program
hazai forrásaiból 1,7 milliárd jut a fejlesztésre, a főváros önrésze pedig 1,2 milliárd forint.
A támogatás intenzitása 83 százalékról 90 százalékra emelkedett.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/18/tobbet_kolt_a_kormany_a_budai_fonodo_
villamosra/
Rómát kétszáz évvel előbb alapították
04.18.
Legalább kétszáz évvel korábban alapították Rómát, legalábbis régészek erre
következtetnek egy most talált falrészletből. A falat vulkáni kőzetből építették, és arra
tervezték, hogy a Spino nevű, kisebb folyóból vezesse el a vizet a Teverébe.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/04/18/romat_ketszaz_evvel_elobb_alapitott
ak/
Lehet egymillióval több vagy kevesebb?
04.18.
A Liget Budapest projektet a hatalom építi erőből és sok pénzből, amibe jócskán
beleférnek a kilóra megvásárolt propagandisták. Finomabb, intelligensebb, építészekre
szabott volt a Kongresszus múzeumnegyed-pártisága, s az sem véletlen, hogy az előadók
közé egyetlen olyan sem fért be, aki kritikus gondolatokat fogalmazott volna meg a
helyszínt illetően. Hanusovszky Katalin írása után itt van Pákozdi Imre cikke is.
http://epiteszforum.hu/lehet-egymillioval-tobb-vagy-kevesebb
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Örömhír: eredeti állapotában állítják helyre a megbontott homlokzatot a
Kossuth téren
04.19.
Riasztó olvasói fotókat kaptunk a héten a Kossuth tér egyik házáról: az ablakok közti
falat egyszerűen kibontották. Bár titokban reménykedtünk, hogy ez csak valami
túlméretezett helyreállítás lesz, ehhez kevés reményt fűztünk. Félelmünk azonban
alaptalannak bizonyult a közös képviselő szerint.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/19/oromhir_eredeti_allapotaban_allitjak_helyre_a_me
gbontott_homlokzatot_a_kossuth_teren
Önök szerint csodálatos lesz a jövőnk
04.19.
Abban szinte mindenki egyetért, hogy a járművek önjárók lesznek, ehhez nem is kell
nagy jóstehetség, hiszen az első ilyen járműveken már évek óta dolgoznak. Emiatt
megváltozik a közlekedés jellege is, például nem lesz szükség közlekedési rendőrre,
baleseti helyszínelőkre. Egy idő után a közlekedés áttevődik a föld alá és a levegőbe.
Először a belvárosokban tűnnek el az aszfaltutak, később már a teljes városokból.
http://index.hu/tudomany/2014/04/19/csodalatos_lesz_a_jovonk/
Mi ez, egy középkori űrhajó? Nem, új földalatti kiállítóhely épül a Kossuth tér
alatt
04.21.
Amikor a fenti kép elém ugrott a Flickr-en, hirtelen nem tudtam, hogy egy középkori
várbörtönt vagy egy sci-fi film díszletét látom-e. Pedig egyik sem lett volna jó tipp. Ez
egy új, hamarosan megnyíló kiállítótér Pesten. A Kossuth teret ugyan átadták
márciusban, de azért még sok fejlesztés lesz rajta az elkövetkező hónapokban.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/21/mi_ez_egy_kozepkori_urhajo_nem_uj_foldalatti_ki
allitohely_epul_budapesten
Szavaznak a vállalhatatlan nevű faluról
04.21.
Népszavazást tartanak Castrillo Matajudíos nevének megváltoztatásáról, a spanyol falu
nevének jelentése ugyanis "Castrillo, a zsidóölő". Május 25-én a falu 56 szavazásra
jogosult lakója fog szavazni.
http://index.hu/kulfold/2014/04/21/nepszavazas_lesz_a_zsidoolo_falu_neverol/
Három a magyar igazság, és ez mégis már a negyedik! - Budapest100
04.22.
Negyedik alkalommal rendezi meg a KÉK az OSA (Open Society Archive)
kezdeményezésére elindított Budapest100 névre hallgató összbudapesti pikniket. Április
26-án és 27-én újabb hatvan, épp idén 100 éves budapesti épület enged bepillantást
magánéletének titkaiba, múltjának színpompás és olykor sötét foltjaiba.
http://epiteszforum.hu/harom-a-magyar-igazsag-es-ez-megis-mar-a-negyedikbudapest100
Mire jók az 1-es villamos betonóriásai?
04.22.
A hatméteres monstrumok megvédenek az esőtől, nem kell alattuk oszlopokat
kerülgetni, és a rongálásnak is ellenállnak. Reklámok szerencsére nem lesznek rajtuk, de
ettől még komolyan belepiszkálnak a városképbe.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/22/1-es_villamos_betonoriasok/
Így változott London négyszáz év alatt
04.22.
A Guardian brit lap egy cikkbe szedte azokat a fényképeket, festményeket, melyek
London városképének átalakulását mutatják be egészen 1630-tól napjainkig.
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http://hvg.hu/ingatlan/20140422_Igy_valtozott_London_negyszaz_ev_alatt
Úgy látszik, megmenekült a villamostender
04.22.
A BKK megállapodott a spanyol gyártóval: már 2015-ben leszállítják a villamosok nagy
részét, amiért cserébe még tíz rövid szerelvényt lehívunk az összesen 87 villamosra szóló
szerződéses opcióból. Ezzel megmenekülhet az előző uniós költségvetési ciklusban
elnyert támogatás, az újabb villamosokat pedig már a 2014-2020-as keretből
finanszírozhatjuk.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/22/ugy_latszik_megmenekult_a_villamostend
er/
Természetvédelmi terület lett a fővárosi állatkert
04.22.
A Föld napján kezdődött, és április 27-ig tart a Fővárosi Állat- és Növénykert Föld
Fesztiválja. A nyitónapon bejelentették, hogy az állatkert természetvédelmi státuszt
kapott, és az is kiderült, április 29-én már birtokba is vehetik a látogatók az egykori
Vidámpark
területén
létesülő
Holnemvolt
Parkot.
http://travelo.hu/kozel/2014/04/22/termeszetvedelmi_statuszt_kapott_a_fovarosi_allatk
ert/
Antiszociális elemekre ne vonatkozzon a kilakoltatási moratórium
04.24.
A borsodi fideszesek törvénymódosítást kezdeményeznek. Már 50 családot kitelepítettek.
http://index.hu/belfold/2014/04/24/csobor_antiszocialis_elemekre_ne_vonatkozzon_a_ki
lakoltatasi_moratorium/
Fairtás az Iskola utcai óvoda udvarán
04.24.
A budavári önkormányzat szerint azonban az Iskola utca 44. szám alatti óvoda és a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium udvarán álló fák betegek és ezért balesetveszélyesek
voltak,
ezért
kellett
ritkítani
és
kivágni
őket.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/24/fairtas_az_iskola_utcai_ovoda_udvaran/
Budapest100 2014-ben is!
04.24.
A Budapest100 ötlete 2011-ben született, amikor is az OSA Archívum épülete, a
Goldberger-ház, fennállásának 100. évfordulóját úgy ünnepelték meg az év századik
napján, hogy abba további budapesti 100 éves épületeket is bevontak. A rendezvény
minden évben az OSA Archívum, a KÉK és a jelentős számú civil, illetve szakmabeli
önkéntesek munkája révén valósul meg.
http://mut-mutato.blog.hu/2014/04/24/budapest100_2014-ben_is
9000 köbméter hulladék a Hármashatárhegyen
04.25.
A terület vagyonkezelőjét, a Műegyetemi Sportrepülő Egyesületet 16 millió forint
hulladékgazdálkodási
bírság
megfizetésére
kötelezték,
és
megtiltották
a
hulladékgazdálkodási
tevékenységet.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/04/25/9000_kobmeter_hulladek_a_harmashatarh
egyen/
Luxusszálló és katonai fogda a százéves épületek között
04.25.
Idén éppen százéves az Astoria Szálló és a Petőfi laktanya is, a többi mintegy 60 bérház
és villa mellett, melyek mind rejtélyes és szövevényes családi történeteket rejtenek.
Nagykép.
http://index.hu/nagykep/2014/04/25/100_eves_hazak/
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Baross Pál a HuGBC új elnöke
04.25.
Április 23-án, a szervezet tavaszi közgyűlésén egyhangúlag választották meg a
szakembert, aki az elnöki székben a leköszönő Dr. Reith Andrást váltotta.
http://epiteszforum.hu/baross-pal-a-hugbc-uj-elnoke
Rejtőzködő rajzok a Műegyetemen
04.28.
A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének Építészettörténeti rajztárának
feldolgozása és digitalizálása végre folyamatban van. Steindl, Hauszmann és Kotsis hogy csak néhányat említsünk azokból az építészekből, akiktől megtalálhatóak itt rajzok.
http://epiteszforum.hu/rejtozkodo-rajzok-a-muegyetemen
Mit tanulhat Bécsből a pesti bulinegyed?
04.28.
Kitalálták, hogyan kezelhetők jól a lakosok és a vendéglátóhelyek között kialakuló
konfliktusok.
És
mit
gondol,
ki
fizeti
a
számlát?
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/04/28/mediatorok_oldhatjak_meg_a_pesti_bulineg
yed_problemait/
Őrületes archív képeslap-adatbázis a neten
04.28.
300
ezer
darabos
gyűjtemény,
ebből
200
ezer
térképen
is
kereshető.
http://urbanista.blog.hu/2014/04/28/oruletes_archiv_kepeslapadatbazis_a_neten_300_ezer_darabos_gyujtemeny_ebbol_200_ezer_terkepen_is_ke
A filmesek imádják az Opera melletti utcákat
04.28.
Andy Vajna és Bruce Willis robbantgatott, a pucér Schell Judit erkélyt mászott a
Dalszínház
utcában.
http://index.hu/kultur/cinematrix/2014/04/28/hollywood_mindig_az_operanknal_robban
t/
236 felhőkarcolót húznak fel Londonban a következő években
04.28.
Több mint 230 felhőkarcoló fog épülni Londonban a következő pár évben - derül ki egy
közelmúltban publikált tanulmányból, amely szerint a brit főváros lakosságának
növekedése és a londoni ingatlanok felé forduló beruházók állnak az égimeszelő épületek
számának emelkedése mögött.
http://hvg.hu/ingatlan/20140428_236_felhokarcolot_huznak_fel_Londonban_a
Dúskál a tavasz a fenntarthatósággal kapcsolatos képzésekben
04.28.
Megújuló Környezettudatos építés A-tól Z-ig képzéssorozat és Öko-logikus építészet
2014:
dúskálhatnak
a
fenntartható
építészet
iránt
érdeklődők.
http://hg.hu/cikkek/varos/16658-duskal-a-tavasz-a-fenntarthatosaggal-kapcsolatoskepzesekben
Konferencia a dunai városi tájról
04.29.
„A Duna Európa legnemzetközibb folyója” – ezzel a gondolattal kezdte köszöntőjét
Verena Winiwarter, a konferencia szakmai fővédnöke, az Alpok-Adria Egyetem
tájtörténésze, Bécs városfejlődésének vízrajzi alapjait feldolgozó URWATER projekt
vezetője. Az előadások a Duna tájképi és nemzetiségi sokszínűségből két várost, Bécset
és Budapestet állították a középpontba, illeszkedve a Bécsi Magyar Történeti Intézet
bilaterális párbeszédet támogató programsorozatához.

17

http://epiteszforum.hu/konferencia-a-dunai-varosi-tajrol-tamaska-mate-beszamoloja
Szép lesz a Várkert Bazár, de iszonyú szívás árán
04.29.
Kezdődik a második kanyar a Várkert Bazár felújításában, ha minden bejön, nagyon szép
lesz. Augusztusra megújul az egész Duna-part, sőt az Alagút túloldala is. Addig azonban
kerüljék a környéket, lezárnak szinte minden lezárhatót, nagyon idegesítő lesz.
Reméljük, megéri.
http://hvg.hu/ingatlan/20140428_Szep_lesz_a_Varkert_Bazar_de_iszonyu_sziv
Hullámok hátán - hetvenezer négyzetméter üzleti központ Őrmezőn
04.30.
Így néz ki az új irodakomplexum Őrmezőn, amelyet a Futureal Csoport 2015 első
negyedévében kezd építeni. A 4-es metró átadása új lendületet adott a projektnek,
amely technológiák nélkül, pusztán építészeti megoldásaival is már zöld kategóriába
sorolható, köszönhetően a Mérték Stúdió által Magyarországon először alkalmazott
parametrikus design és környezettudatos tervezés összekapcsolásának.
http://epiteszforum.hu/hullamok-hatan-hetvenezer-negyzetmeter-uzleti-kozpontormezon
Megújult a Hold utcai Vásárcsarnok, és új nevet kapott
04.30.
Az V. kerület már régóta a főváros egyik leginnovatívabb területe, így a tanyasi
termékeket a vásárlókhoz eljuttató, megújult Belvárosi Piac tökéletesen illeszkedik a
kerület évek óta alkalmazott stratégiájához. A korszerűsítéssel nemcsak a csarnok újult
meg, hanem egy új turisztikai látványossággal is gazdagodott Belváros. Felújították a
piac árusító helyeit, az alsó szinten teljesen kicserélték a padlózatot, valamint vakvezető
sávok is helyet kaptak.
http://varosban.blog.hu/2014/04/30/megujult_a_hold_utcai_vasarcsarnok_es_uj_nevet_
kapott_belvarosi_piac
Így néz ki most a volt tévészékház
04.30.
Megkezdte a Szabadság téri volt tévészékház, egykori tőzsdepalota felújítását a kanadai
Tippin Corporation magyar leányvállalata, a Tőzsdepalota Kft. Az épület felújítására 100
millió eurót szánnak, a 35 ezer négyzetméternyi irodába és kereskedelmi létesítménybe
2017-ben költözhetnek be a bérlők. Galéria.
http://hvg.hu/nagyitas/20140430_Fotok_igy_nez_ki_most_a_volt_teveszekhaz
Évekre bezár a Szépművészeti Múzeum
04.30.
Jövő februárban elkezdődik az intézmény teljes rekonstrukciója a városligeti projekt
keretében. A zárva tartás idején a gyűjtemény 50 főművét a Nemzeti Galériában állítják
majd ki.
http://travelo.hu/hirek/2014/04/30/evekre_bezar_a_szepmuveszeti_muzeum/
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