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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Felhívás a 2014. évi MUT Diplomadíj Pályázatra!
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai
témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő
szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan:
területi- és struktúratervezés,
településtervezés és városépítés,
szabadtértervezés,
infrastruktúratervezés,
városfejlesztés és városkutatás,
vonatkozó társadalomtudományok.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=208433#MIDDLE
Tudod mi az az urbanisztika és nem okoz gondot a kérdőívek módszertanának
kialakítása?
Barátságos,
szakmai
környezetben
szeretnéd
tölteni
a
gyakorlatodat? Jelentkezz hozzánk!
A
Magyar
Urbanisztikai
Tudásközpont
(MUTK)
kutató
gyakornok pozícióra
urbanisztikában és kérdőívek módszertani kialakításában, azok szerkesztésében,
lekérdezésében,
feldolgozásában jártas fiatalokat
keres. A
gyakornoki
program
időtartama 4 hónap, közös megbeszélés alapján egy heti gyakoriságú kötelező
konzultációval és további 12 óra otthon is végezhető munkával.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=208139#MIDDLE
Elemző gyakornokot keres a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont!
Érdekel az urbanisztika? Nem riadsz vissza a statisztikai módszerek
alkalmazásától? Jelentkezz hozzánk gyakornoknak!
A
Magyar
Urbanisztikai
Tudásközpont
(MUTK) elemző
gyakornok pozícióra
urbanisztikában és egyszerű statisztikai módszerek alkalmazásában jártas, heti másfél
óra kötelező konzultációra és további 10 óra otthon is végezhető munkára elérhető,
kreatív
és
csapatmunkára
alkalmas
fiatalokat
keres.
A gyakornoki programra a feladat sajátossága miatt maximum 2 fő jelentkezését várjuk,
az elemző feladat várhatóan 2 hónap időtartamú.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=208142#MIDDLE
Búcsúzunk Sir Peter Hall professzortól
A brit Regional Studies Association közleményében fájó szívvel tudatja, hogy alapító
tagja, Sir Peter Hall professzor életének 82. évében, július 30-án elhunyt. Az elhunyt a
SPECIAL projekt vezető partner szervezetének, az Ebenezer Howard által alapított TCPAnak a kuratóriumi elnökeként áttételesen kapcsolatban állt a Magyar Urbanisztikai
Tuidásközponttal.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=207673#MIDDLE
A MUT Környezetesztétikai Tagozának következő összejövetele: Megemlékezés
az idén elhunyt Czétényi Piroska tagtársunkról
Életútját és szakmai kihívásokkal teli munkásságát Vízy László, egykori munkatársa
ismerteti, majd hajdani évfolyamtársa Dr. Ágostházi László emlékezik Piroskára. A
megemlékezés október 7-én 17 órakor lesz a MUT Székházában.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4325
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!
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MUT
http://www.facebook.com/pages/MUT-Magyar-UrbanisztikaiT%C3%A1rsas%C3%A1g/123621814338661
Tudásközpont
https://www.facebook.com/pages/Magyar-UrbanisztikaiTud%C3%A1sk%C3%B6zpont-Nonprofit-Kft/521289104633814?fref=ts

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Augusztus 18-22 között a MUT-MUTK iroda zárva tartott.
Augusztus 27-29-én a MUT elnöke előadást tartott a XIX. Országos Főépítészi
Konferencián, Szentgotthárdon. Emellett a MUTK által veszett szekcióban átadta a
MUT Elnöksége által alapított ’Energiatudatos város’ díjat Szentes főépítészének, Wittek
Krisztinának.

Pályázatok, felhívások
MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete fejlesztése
A Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) 2 fordulós, meghívásos, építészeti tervpályázatot ír
ki az MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete fejlesztésére. Határidő: szeptember
29.
http://epiteszforum.hu/mtk-hidegkuti-nandor-stadion-es-kornyezete-fejlesztese
Kiváló Ifjú Regionalista Díj 2014
A Magyar Regionális Tudományi Társaság a díjat abból a célból alapította, hogy elismerje
a regionális tudomány területén a fiatal korosztály tagjai által végzett munkát, ezáltal is
erősítse a generációk közötti kapcsolatokat, a társaság kohézióját, hogy felhívja a
figyelmet a tudományterületen elért kimagasló eredményekre, a példát adó szakmai,
közösségi aktivitásra. A pályázatokat október 1-ig elektronikusan kell eljuttatni a
szracz@rkk.hu e-mail címre.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4289
XVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat
A FIABCI Magyar Tagozata a Magyar Ingatlanszövetség közreműködésével idén XVI.
alkalommal rendezi meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot. A pályaművek
fogadása októberben és bírálata novemberben fog megtörténni. A pályázatok fogadását a
MAISz, a bírálati munkát magyar és külföldi szakemberekből álló zsűri végzi. A bírálók
első, második és harmadik helyezettet fognak a pályázók közül kiválasztani. A pályázat
benyújtásának határideje: október 14.
http://epiteszforum.hu/xvi-magyar-ingatlanfejlesztesi-nivodij-palyazat
Ezüst Ácsceruza-díj 2014
A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus
sajtóorgánumokban - nem szakmai lapokban, folyóiratokban - megjelent publicisztikai
tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai
építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek
népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. Határidő: október 24.
http://epiteszforum.hu/ezust-acsceruza-dij-2014
Pályázati felhívás a Kós Károly-díj 2014. évi adományozására
A Kós Károly-díj a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése
területén
kimagasló
eredményt
elért
személyek,
közösségek
elismeréséül
adományozható, évente 2 db díj adományozható. Határidő: október 25.
http://epiteszforum.hu/palyazati-felhivas-a-kos-karoly-dij-2014-evi-adomanyozasara
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Pályázatot írtak ki az ingatlanfejlesztők az Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézetre
„A jövő egészségügyi komplexuma” néven pályázatot írt ki az Ingatlanfejlesztői
Kerekasztal Egyesület. Az ötletbörze célja, hogy koncepciók, ötletek és víziók érkezzenek
Budapest egyik emblematikus egészségügyi intézményének, az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet (OPNI) rehabilitációjára. A pályázaton egyetemi, főiskolai hallgatók
vehetnek részt; a győztes pályázó a pénzjutalmon kívül lehetőséget kap arra, hogy
pályaművét megismerhesse a szélesebb nyilvánosság. Határidő: október 31.
http://epiteszforum.hu/palyazatot-irtak-ki-az-ingatlanfejlesztok-az-orszagospszichiatriai-es-neurologiai-intezetre
7. Budapesti Építészeti Filmnapok
Van egy építészeti, városi témájú filmed? Küldd el nekünk! A Budapesti Építészeti
Filmnapok 2015 márciusában tartandó 7. kiadása várja az építészeti, városi és design
témájú filmeket, műfaji megkötés nélkül. A nevezés ingyenes. Határidő: október 31.
http://epiteszforum.hu/7-budapesti-epiteszeti-filmnapok

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából
Kitüntették Keresztes Sándort, Nagy Ervint és Wittinger Zoltánt az augusztus 20-i állami
ünnep alkalmából.
http://epiteszforum.hu/allami-kituntetesek-augusztus-20-a-alkalmabol1
Magyar díjazott a Holcim Awards fenntartható építészeti világversenyen
Átadták a 2 millió dollár összdíjazású, negyedik alkalommal meghirdetett Holcim Awards
fenntartható építészeti világverseny európai régiójának díjait Moszkvában.A versenyen az
iparág szakértőinek vezető projektjeit és a következő generáció merész ötleteit egyaránt
elismerték, a fiatal alkotók számára létrehozott “Next Generation” kategóriában pedig
magyar díjazottat, Dankházi Andrást köszöntöttek.
http://epiteszforum.hu/magyar-dijazott-a-holcim-awards-fenntarthato-epiteszetivilagversenyen
Főépítészi Díjak Átadása 2014
Tizennegyedik alkalommal került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az
Országos Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított Az Év Főéptésze Díj. Évente
két kategóriában adományozható elismerés. Az Év Főéptésze Díjat aktív főépítész, míg A
Főépítészi Életmű Díjat a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba
vonuló/vonult kiváló főépítész kapja. A díjazottak listájáért kattintson ide:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=207674#MIDDLE
Komoly sikerrel zárult a Kingspan Jövő Építésze pályázata
Szuhányi Anna Szilvia, Jóföldi Barna és Szegedi Dávid Olivér munkáját díjazta az elismert
iparági szakemberekből álló zsűri.
http://epiteszforum.hu/komoly-sikerrel-zarult-a-kingspan-jovo-epitesze-palyazata

Programajánló
A szeretet – 8. Szakrális Építész-Belsőépítész Konferencia
A szeretet az az energia, amelyből minél többet adunk, annál több marad.
Ezért régi és új templomainkat – a szeretet házait – használjuk, óvjuk és őrizzük. A
konferencia időpontja és helyszíne: szeptember 23., FUGA 1052 Budapest, Petőfi
Sándor utca 5.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4317
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Az Unger-háztól a Királyi Palotáig - Ybl Miklós öröksége Budapesten
A Budapesti Történeti Múzeum évtizedek óta rendez várostörténeti kiállításokat a
nagyközönség számára a Millenniumi Földalatti Vasút megállóiban felállított tablókon. A
BTM Kiscelli Múzeuma 2014-ben, az Ybl-emlékév alkalmából – ezt a hagyományt
folytatva – Ybl Miklós fővárosi munkásságát szeretné megismertetni a budapestiekkel és
a fővárosba látogató turistákkal. A kiállításmegnyitó szeptember 25-én 15 órakor az
Opera megállónál lesz.
http://epiteszforum.hu/az-unger-haztol-a-kiralyi-palotaig-ybl-miklos-oroksegebudapesten
Lakásügyi Kerekasztal konferencia
A BKIK konferenciája a meghívott szakértőkkel részletesen körbejárja lakásépítés e
speciális szegmenségnek kulcskérdéseit, sőt, e kérdések megválaszolása mellett szó esik
még arról is, hogy a beruházóknak milyen műszaki és környezettudatossági
szempontokat kell mérlegelniük ahhoz, hogy a bérlakhatás valóban és tartósan vonzó
alternatíva legyen. Időpont és helyszín: szeptember 25., a BKIK – Budapest, Krisztina
Krt. 99. VII. emeleti ülésterme
http://epiteszforum.hu/lakasugyi-kerekasztal-konferencia
Meg nem épült Budapest
Akkor is a világ legszebb városa lenne Budapest, ha a Gellért-hegy helyén a Föld
legnagyobb épülete, egy 1000 méter magas piramis, illetve egy gigantikus méretű
Nekropolisz állna? Esetleg pont itt szelné ketté a várost egy 100 méteres, Hungária
istennőt formázó világítótorony? Tudta, hogy még ma is látható a „szittya fergeteg”
szellemisége jegyében kivitelezett budapesti Koppány-torony, amelyet később az ÁVH
megfigyelőállomásnak használt? Ha nem, de érdekelné mindez, tartson velünk
rendhagyó autóbuszos túránkon, amely elkalauzol minket a 150 évet átfogó budapesti
fantaszták és városvíziók világába! Időpont: szeptember 28. vasárnap, 14 óra.
Jelentkezés itt:
http://epiteszforum.hu/meg-nem-epult-budapest
SUSCO Budapest 2014 – A kelet-közép-európai fenntartható fejlődési
konferencia
2013 márciusa óta Magyarország tölti be az ENSZ fenntartható fejlődési célokat kidolgozó
nyitott munkacsoportjának társelnöki pozícióját. A pozícióval egyszerre kapott hazánk
nagy felelősséget és lehetőséget, hogy a fenntarthatóság irányába történő
paradigmaváltás egyik nyertese lehessen. A SUSCO Budapest 2014 egy évente
megrendezésre kerülő konferenciasorozat nyitó eseménye, hosszú távú célja pedig, hogy
a Fenntartható Fejlődési Célokkal (FFC) összhangban, egy Kelet–Közép-Európa fókuszú
Fenntartható fejlődésihálózatot hozzon létre. Időpont és helyszín: október 2-3.,
Millenáris.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4324
XIX. Békési Népi Építészeti Tanácskozás
Október 2-4. között az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület Népi Építészeti
Szakbizottsága XIX: Békési Népi Építészeti Tanácskozást rendez Békés városában.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4321

Könyvajánló
Jan Gehl: Élhető városok
Ma már a világ lakóinak a többsége városokban lakik, és a városi növekedés várhatóan
tovább fog gyorsulni az előttünk álló évek folyamán. Az 1960-as évektől az autók vették
át a közterületek fölötti uralmat, egyre jobban kiszorítva a gyalogosokat és rontva az
életminőséget a városokban. A könyv a várostervezés emberi dimenziójával foglalkozik.
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A város és a benne élő ember közötti kapcsolat mélyreható vizsgálata elkerülhetetlen
kérdéssé válik, ha élhető környezetet akarunk teremteni. Ma már szerencsére egyre
inkább magától értetődőnek vesszük, hogy a város az embereknek épül.
http://www.libri.hu/konyv/jan_gehl.elheto-varosok.html

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Budapest legeldugottabb piaca kiszúrja a szemed
08.01.
Vagy egy piac Budapesten, ami az átlagosnál sokkal kisebb figyelmet kap, a
kézművesség páriája, annak ellenére, hogy sokkal központibb már nem is lehetne az
elhelyezkedése. Az átépítés előtt a Kossuth téren volt minden pénteken, de most
átköltöztek a Szabadság térre, gyanúsan közel a Hold utcai piachoz.
http://varosban.blog.hu/2014/08/01/budapest_legeldugottabb_piaca
Videó: centiről centire fényesítették ki a Colosseumot
08.01.
Lebontották a római Colosseum egy részéről az állványokat, befejezték ugyanis az ókori
amfiteátrum helyreállításának első fázisát. Öt árkádsor nyerte vissza eredeti fényét és
színét a Colosseum külső homlokzatán. A restaurálás tavaly októberben kezdődött.
http://hvg.hu/ingatlan/20140801_video_colosseum_felujitas
Egy kis izgalomra vágyik? Próbálja ki az illegális felfedezést
08.02.
Egyre divatosabb a városi felfedezés, és hogy ezt a válság szülte, az elhagyott helyek
iránti romantikus nosztalgia vagy valami teljesen más, ki tudja. Egy biztos, egyre
népszerűbb a javarészt illegális urbex és annak szolidabb, legális formája, a tematikus
városi séta. Utóbbinak épp boomja van Budapesten. Mi a Király utca környékét fedeztük
fel.
http://travelo.hu/kozel/2014/08/02/legyen_felfedezo_otthon/
Elhagyatott retrószálló a hegytetőn: Hotel Olimpia
08.04.
A több mint tíz éve üresen pangó Olimpia Hotelben bolyongva olykor a félelem, máskor
nosztalgia járt át minket. Pár helyen még fel lehet kapcsolni a villanyt, megvannak még
az egykori szoláriumok, a hamutartókban pedig a rég elnyomott cigicsikkek. Az
elhanyagolt épületet szinte lehetetlen eladni, a helyiek nagy örömére azonban a
Hegyvidéki Önkormányzatnak már vannak tervei a terület megmentésére.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/elhagyatott.retroszallo.a.hegyteton
.hotel.olimpia
Kőbankba viszik és ledarálják a pécsi Magasházat
08.04.
A városi kőbankba viszik majd a pécsi Magasház maradványait, és ott ledarálják,
legfeljebb öt centiméter átmérőjű darabokra. Az épületet szintről szintre haladva tüntetik
el, a munkát toronydaru segíti majd. Mindent előre meghatároznak a művelethez, még
azt is meghatározzák, milyen súlyú teherautók vihetek majd el a törmeléket a
helyszínről.
http://hvg.hu/ingatlan/20140804_ledaraljak_a_pecsi_magashazat
Zsolnayak az egykori romokon - megnyílt a Honvéd Főparancsnokság épülete
08.05.
Évtizedeken keresztül "csodálták" az I. kerületi lakosok és az ide látogatók az egykori
katonai épület romjait. A Budai Vár közepén álló ház újjáépítésére az évtizedek alatt
tucatnyi, sokszor igen radikális terv született. A napokban átadott, visszafogott módon
felújított épület egy Zsolnay-kiállítással nyílt meg.
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http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/zsolnayak.az.egykori.romokon.me
gnyilt.a.honved.foparancsnoksag.epulete
Megkezdődtek a kilakoltatások Miskolc híres utcájában
08.05.
Egy mozgáskorlátozott nénit és kisgyermekes családot tettek utcára ma a miskolci
számozott utcákban - adta hírül a Roma Sajtóközpont. A városvezetés ezt a városrészt
akarja felszámolni, hogy helyet csináljon a közeli stadion parkolójának.
http://index.hu/belfold/2014/08/05/megkezdodtek_a_kilakoltatasok_miskolc_hires_utcaj
aban/
Mindent megtudhat az egri vár felújításáról
08.05.
Folytatódik az egri vár felújítása, amit a város polgármestere valamiért megújításként
aposztrofál. A 2,1 milliárd forintos beruházás javában tartó első ütemével párhuzamosan
a második ütem közbeszerzési eljárásának előkészítése is megkezdődött.
http://travelo.hu/hirek/2014/08/05/mindent_megtudhat_az_egri_var_felujitasarol/
Újragondolt Limes - Visegrád környékének őrtornyai
08.05.
A Limes, a Római Birodalom határát képező erődítmények és erősségek láncolata
Magyarországon is átfutott, méghozzá a Duna vonalában. Ennek maradványai a mai
napig megtalálhatóak, azonban mint oly sok esetben, a régészeti feltárást itt sem követte
hasznosítás. Salacz Ádám diplomatervében ezzel a problémával foglalkozott.
http://epiteszforum.hu/ujragondolt-limes-visegrad-kornyekenek-ortornyai
Sirok - így pusztul a felsővár
08.05.
A korábbi ásatások során feltárt maradványokat félti Sirok polgármestere, hiszen azok az
időjárásnak kitéve pusztulnak - írja Kovács Olivér.
http://epiteszforum.hu/sirok-igy-pusztul-a-felsovar
Falnak támaszkodni tilos - túra a csepeli bunkerek mélyén
08.05.
A város 20. századi történelme épp elég indokul szolgál ahhoz, hogy Budapest a mai
napig tele legyen óvóhelyekkel. A betonmonstrumok közül kevés maradt meg jó
állapotban és még kevesebb látogatható. Somogyi Levente nagyon felkészült és
szórakoztató vezető, aki abszolút élményszerűvé tesz egy olyan, elsőre nem túl csábítóan
hangzó programot is, mint a bunkertúra. A Csepel Művek bejáratánál találkozunk, ekkor
még nem tudjuk pontosan, hogy mi vár ránk.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/falnak.tamaszkodni.tilos.tura.a.cse
peli.bunkerek.melyen
Így lesznek egyre szebbek és színesebbek az unalmas budapesti tűzfalak
08.06.
Augusztus 15-én indul a Színes Város, ami annyiban rendhagyó fesztivál, hogy persze
lesz több mint 100 zenés-táncos program, de mégiscsak lefestenek közben 12 tűzfalat a
városban.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/08/06/igy_lesznek_egyre_szebbek_es_szinebb
ek_az_unalmas_budapesti_tuzfalak/
Új központ a vasúton túl - magyar építészhallgatók sikere Grazban
08.06.
2013 szeptemberében kezdődött és idén márciusban ért véget a grazi vasútállomás
szomszédságában található terület beépítésének nemzetközi hallgatói ötletpályázata. A
közel féléves feladat során építészeti és városépítészeti beavatkozások lehetséges
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verzióit keresték a hallgatók a helyszínen megrendezett workshop, majd az utána
lefolytatott ötletpályázat keretében.
http://epiteszforum.hu/uj-kozpont-a-vasuton-tul-magyar-epiteszhallgatok-sikeregrazban
A zajvédőfalak közé zárt világ
08.06.
A rendszerváltás előtt egy-egy nyugat-európai út során irigykedéssel vegyes csodálattal
néztük az autópályák menti zajvédőfalakat. Akkor még sejthető sem volt, hogy ez az
alapvetően értelmes célokra is bevethető létesítmény kis hazánkban egyszer önálló életre
fog kelni, a települések és a táj képét alapvetően meghatározó építészeti elemmé
válik. Zöldi Péter írása.
http://epiteszforum.hu/a-zajvedofalak-koze-zart-vilag
Feljelentették a miskolci polgármestert a kilakoltatások miatt
08.06.
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál
feljelentette Miskolc önkormányzatát és polgármesterét, Kriza Ákost a miskolci
kitelepítések miatt. A NEKI úgy véli, hogy a romák kitelepítését célzó törekvések sértik az
uniós jogot, Magyarország Alaptörvényét és az egyenlő bánásmódról szóló törvényt is,
ezért azt kérik az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól, hogy kötelezze a várost a saját
esélyegyenlőségi programjainak végrehajtására, rendelje el, hogy Miskolcon belül
helyezzék el a felszámolandó lakások lakóit, valamint az eljárás lezárultáig rendelje el a
kilakoltatások felfüggesztését.
http://index.hu/belfold/2014/08/06/feljelentettek_a_miskolci_polgarmestert_a_kilakoltat
asok_miatt/
Spontán strand lett a metrómegállóból
08.06.
Melegebb napokon rendszeresen fürdőznek a gyerekek a 4-es metró II. János Pál Pápa
téri megállójának „medencéjében”. A városiak leleménye nem ismer határokat, a
medencéhez még csúszdát is kínál a metróállomás lejárójának ferde teteje.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/08/06/spontan_strand_lett_a_metromegallobol/
Budapest a Guardian szerint is kihagyhatatlan
08.07.
Ma már nincs olyan kötelező úti célokat felsoroló összeállítás, amiből hiányozna
Budapest. Tulajdonképpen annyira rajta vagyunk minden listán, hogy az már kezd
unalmassá válni. Most viszont a Guardian állított össze ez zavarba ejtő cikket a 40
legizgalmasabb 2014-es úti célról. Azért zavarba ejtő, mert olyan helyek is vannak rajta,
mint a most épp ebolaproblémákkal küzdő Lagos.
http://varosban.blog.hu/2014/08/07/budapest_a_guardian_szerint_is_kihagyhatatlan
Építészeti gyerektábor Budapest volt főépítészével - interjú Beleznay Évával
08.07.
Beleznay Éva várostervező építész, Budapest volt főépítésze létrehozta az “Építsünk!
Nyári tábor“ -t annak érdekében, hogy a gyerekek már fiatalon kapcsolatba lépjenek az
építészettel, hogy azokat a tereket, amelyekben élünk, saját maguk környezetének éljék
meg és alkotóként vállaljanak szerepet benne.
http://epiteszforum.hu/epiteszeti-gyerektabor-budapest-volt-foepiteszevel-interjubeleznay-evaval
Visszakapja régi ékköveit a pécsi vasútállomás
08.07.
Nemsokára megkezdik a kerámiaelemek pótlását a pécsi vasútállomás épületén. Az
indóházat felújítják, a munkában restaurátorok is részt vesznek, mivel műemlékről van
szó. A tervek szerint 2015 tavaszára lesz készen az állomás.
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http://hvg.hu/ingatlan/20140807_pecsi_vasutallomaS_felujitas
Megvalósult, amit 5 évvel ezelőtt megálmodtunk
08.07.
Sokak szerint a Hello Wood a legújabb magyar startup-siker, mások azt gondolják, hogy
még több “Hello Wood” kellene ahhoz, hogy hazatérjenek a Nyugaton inspirációt kereső
magyar fiatalok. A Hello Wood vezetői, Pozsár Péter, Ráday Dávid és Huszár András úgy
érzik, idén először megvalósult az, amit 2010-ben elképzeltek.
http://epiteszforum.hu/megvalosult-amit-5-evvel-ezelott-megalmodtunk
Szebb, mint valaha - elkészült az Országház díszkivilágítása
08.07.
A közelmúltban befejeződött a Parlament felújítása: Steindl Imre neogótikus épületét
többé nem csúfítják állványok, így a dunai oldal után végre a Kossuth tér felőli oldalon is
új díszkivilágításban gyönyörködhetünk az esti órákban. A történelmi épülethez illő,
romantikus-sárgás megvilágítást 764 fényforrás biztosítja - ezeket a tervezők a
homlokzaton helyezték el, illetve a díszburkolatba és a növények közé rejtették. Most
Bódis Krisztián fotói segítségével mutatjuk be nektek a hangulatos esti fényeket.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/szebb.mint.valaha.elkeszult.az.ors
zaghaz.diszkivilagitasa
Budaörs vagy Kazincbarcika a nagyobb körforgalom-hatalom?
08.07.
Hétfőn arra kértük az olvasóinkat, hogy Csongrád megye legszebbjének tartott algyői
Babilon után küldjék be nekünk a szerintük legmutatósabb körforgalmat. Rengeteg képet
és tippet kaptunk, hogy merrefelé érdemes igazán látványos körforgalmakat keresni az
ország, ezeket az ötleteket a Google Street View-val ellenőriztük le, hogy aztán
kiderüljön, melyik lehet a legszebb körforgalom Magyarországon.
http://index.hu/belfold/2014/08/07/korforgalom/
Emlékezz az élőkre - az Újjászületés kápolnája Devecserben
08.07.
A 2010-es vörösiszap-katasztrófa lúgos áradata a Gondviselés jóvoltából fényes nappal
zúdult a két falura, nem éjszaka, amikor az alvó emberek képtelenek lettek volna
védekezni. Így is tíz halott, százötven sebesült, harmincnyolcmilliárdos kár maradt utána
és sok-sok élet munkája, házak, gazdaságok, állatok váltak a MAL Zrt. tározójából kiömlő
ipari hulladékanyag martalékává. Sulyok Miklós írása.
http://epiteszforum.hu/emlekezz-az-elokre-az-ujjaszuletes-kapolnaja-devecserben
Társadalmi felelősségvállalásból vettek kastélyt Matolcsyék
08.08.
A HVG csütörtöki számában megírta, hogy a Matolcsy György vezette jegybank
megvásárolta a jelenleg négycsillagos kastélyszállóként működő tiszaroffi Borbély-kúriát.
Most közleményt adtak ki arról, hogy mi indokolta ezt, és arról, hogy mennyit alkudtak.
http://hvg.hu/ingatlan/20140808_Tarsadalmi_felelossegvallalasbol_vettek_k
Ledózerolták a miskolci nyomortelepet
08.08.
Ledózeroltak egy nyomortelepet Miskolc Martin-kertvárosi városrészében pénteken, a
valamikori tízlakásos Dráva utcai társasházból nyolc önkormányzati lakást már korábban
kiüríttek, egy lakást végrehajtással megvásárolt a város, egy családdal azonban még
nem tudott megállapodni az önkormányzat, ők még maradtak, lényegében
körbebontották őket.
http://index.hu/belfold/2014/08/08/ledozeroltak_a_miskolci_nyomortelepet/
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Kazincbarcikáé Magyarország legszebb körforgalma
08.08.
Arra voltunk kíváncsiak csütörtökön, hogy melyik magyar településé a legszebb
körforgalom, a képek utáni szavazáson közel 2000 szavazattal megelőzte a barcikai
faunikornis a gyulai szökőkutat, összesen 4327 voksot kapva.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/08/08/kazincbarcikae_magyarorszag_legszebb
_korforgalma/
A Teleki új ruhája - piac Józsefvárosban
08.08.
Ideje másként gondolni a Teleki térre? A főváros egyik legkomplexebb térrehabilitációja
zajlik Józsefvárosban, amelynek fontos eleme a nagy hagyományokkal rendelkező Teleki
téri piac épületének megújítása volt Alföldi György és munkatársai tervei nyomán.
http://epiteszforum.hu/a-teleki-uj-ruhaja-piac-jozsefvarosban
Tudja, mi a vízház? Megmutatjuk
08.09.
A világ első vízházát Kecskeméten mutatták be a szakmai érdeklődőknek. Az újszerű ház
Gutai Mátyás építészmérnök találmányán alapul. Az Európai Unió támogatásával már
korábban elkészült az épület, de most először tartottak olyan bemutatót, amelyen a
külföldön elő feltaláló személyesen részt vett.
http://hvg.hu/ingatlan/20140809_Tudja_mi_a_vizhaz_Meg_mutatjuk
Életveszélyes a balatonaligai Kádár villa
08.09.
A Feol.hu stábja az elhagyatott Kádár villában járt Balatonaligán, és alaposan
körbenézett. A villát csak saját felelősségre kereshették fel, mert életveszélyes.
http://index.hu/belfold/2014/08/09/eletveszelyes_a_balatonaligai_kadar_villa/
Térképre kerülnek a belvárosi akadálymentes helyek
08.09.
Interaktív, bárki által kiegészíthető térkép készül mozgássérülteknek, illetve gyengén
látóknak. A telefonon vagy tableten megjeleníthető OpenStreetMap-en lévő információk
segítségével könnyebben tervezhetők lesznek az utazások, hiszen jobban fel lehet majd
mérni például a kerekes székesek előtt álló akadályokat.
http://hvg.hu/itthon/20140809_Terkepre_kerulnek_a_belvarosi_akadalyment
Várhatóan tíz éven belül megtérül a városligeti fejlesztés
08.10.
Várhatóan tíz éven belül megtérül majd a Városliget átfogó megújítását és fejlesztését
szolgáló Liget Budapest Projekt megvalósítási költsége, a projekt 2018-as befejezését
követően, 2028-ra a fejlesztés által generált bevételek már kiegyenlítik annak teljes
bekerülési költségét – írja a Magyar Hírlap a KPMG Tanácsadó Kft. által készített
hatástanulmányra hivatkozva.
http://www.mfor.hu/cikkek/Varhatoan_tiz_even_belul_megterul_a_varosligeti_fejlesztes.
html
Megjelent az élet a kínai szellemvárosokban
08.11.
A korábbi feltételezésekkel ellentétben mutatkozik vásárlói érdeklődés az évekig üresen
álló kínai szellemvárosok iránt, amelyek az ország középső és keleti vidékein akár
teljesen be is népesülhetnek, sikerük máshol viszont továbbra is kétséges.
http://hvg.hu/ingatlan/20140811_Megjelent_az_elet_a_kinai_szellemvarosokb
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Elkezdték a Budai Parkszínpad felújítását
08.12.
Négy hónapos csúszással megkezdték a 20 éve rohadó Budai Parkszínpad felújítását, ami
a bérlők szerint októberre egy városi találkozóhely lesz az Erzsébet téri Fröccsterasz
szellemiségében.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/08/12/elkezdtek_a_budai_parkszinpad_felujitasat
/
Továbbíró felújítás - a körtéri Gomba második élete
08.12.
A Móricz Zsigmond körtér és benne a Gomba felújítása elkészült, az utóbbi első kritikai
mérlegre tétele is megtörtént. Az alábbi írás a felújítás ismertetésén túl a folyamat
bemutatására helyezi a hangsúlyt, s ezzel az eredmények és dilemmák
továbbgondolásához szeretne hozzájárulni.
http://epiteszforum.hu/tovabbiro-felujitas-a-korteri-gomba-masodik-elete1
A mindentudó fal - Aquincum romjainak újragondolása
08.12.
Aquincum területét az elmúlt években komolyan fejlesztették, azonban az egységes
építészeti gondolat mindezidáig hiányzott. Sok a teendő, ezt annál inkább látni fogja, ha
végigolvassa a BME Építészmérnöki Kara Építőművészeti Doktori Iskolája által kiírt
ötletpályázát győzteseinek gondolatait.
http://epiteszforum.hu/a-mindentudo-fal-aquincum-romjainak-ujragondolasa
Eltüntették a Margit körútról a régi ipari minisztériumot
08.13.
Befejezték a Margit körúton a volt Ipari Minisztérium bontását Budapesten. A napokban
megkezdik az átadás-átvételt, és augusztus végére a kivitelezést végző Switelsky
visszaadja a területet a beruházásért felelős Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.-nek.
http://hvg.hu/ingatlan/20140813_eltuntettek_a_regi_ipari_miniszteriumot
Szívműtét Szentegyházán - vasüzem közösségi termelő házzá alakítása és új
piaccsarnok építése
08.13.
Ózd története mindenkinek ismerős lehet. A település hajdani központját adó ipar
megszűntével társadalmi és szociális válságba kerülő város. Valami nagyon hasonló
zajlott le az erdélyi Szentegyházán, ahova az itt felnőtt, a Kolozsvári Műszaki Egyetemen
építészként végzett Lázár Csaba diplomatervét készítette.
http://epiteszforum.hu/szivmutet-szentegyhazan-vasuzem-kozossegi-termelo-hazzaalakitasa-es-uj-piaccsarnok-epitese
Budapest a szemünk előtt
08.14.
A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ a legszuperebb módját választotta a
városkommunikációnak: óriásplakát-kampányt indítottak, amelynek keretében nemcsak
Budapesten, hanem országszerte, 3 fotós szemszögéből nézhetünk jobbnál jobb
fotográfiákat fővárosunkról.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/budapest.a.szemunk.elott
Nem sok esélyt hagy Miskolc a szegényeknek
08.14.
Megegyezéssel, némi pénz ellenében vagy erővel, kilakoltatással: a miskolci városvezetés
úgy néz ki, mindenképpen végig akarja vinni a nyomortelep-felszámolási programját. A
helyi rendeletet addig alakítgatták, míg mostanra elérték, hogy aki nagyon szegény, arra
gyakorlatilag automatikusan rá lehet sütni az együttélési szabályok megsértését.
http://index.hu/belfold/2014/08/14/kilakoltatasok_szegenyek_miskolc_nyomortelepek/
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Szélesebb lehet a Lánchíd
08.14.
2014-ben elkezdődött a Széchenyi lánchíd és a Várhegy-alagút műszakilag igen
szükségessé vált felújításának megtervezése, áll a BKK közleményében. A felújítás
műszaki
tartalmáról
a
fővárosi
közgyűlés
2015-ben
dönthet.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/08/14/szelesebb_lehet_a_lanchid/
Új építészetet építeni – Hello Wood 2014
08.15.
A Hello Wood egy alkotótábor építészhallgatóknak, amit egy nagyrészt építészekből álló
csapat, Pozsár Péter, Huszár András, Ráday Dávid, Janota Orsolya és Lakatos Nikoletta illetve a kezdeteknél még Bakos Maxim - talált ki és épített föl. Öt év alatt az alapítók
építészeti és design praxisai összeértek, amiből Hello Wood Kft., egy szokásostól eltérő
építészeti vállalkozás, a Hello Wood-ból pedig egy márka lett.
http://epiteszforum.hu/uj-epiteszetet-epiteni-hello-wood-2014
Még egy tucatnyi tűzfalra kerül festmény Budapesten
08.15.
Tucatnyi fővárosi tűzfalat festenek meg a pénteken induló Színes Város Strongbow
Budapest Fesztiválon, melynek során több mint 100 zenei program, számos kerekasztalbeszélgetés, és Budapest tematikájú slam események is várják a közönséget.
http://hvg.hu/ingatlan/20140815_Meg_egy_tucatnyi_tuzfalra_kerul_festmeny
Jövő nyárra lehet valami a Nyugati térből
08.15.
A bontásokat már elkezdték, de a szerkezetépítés csak 2015 februárjában kezdődik a
Nyugati téren – tudtuk meg a terézvárosi önkormányzattól. A tér felújítása régóta várat
magára, a látványterveket már több mint egy éve bemutatták, tavaly ősszel viszont
kiderült, hogy a fővárosi TÉR_KÖZ pályázaton a kerület az igényelt 463,4 (bruttó 583,4)
millió forint helyett csak 295,5 millió forint támogatást nyertek el.
http://index.hu/urbanista/2014/08/15/nyugati_ter/
Séták Budapest peremén - Napraforgó utcai kísérleti lakótelep
08.15.
Voltunk már Mátyásföldön, Rákospalotán és a Normafán (és mondjuk a Wekerle is ide
tartozik, na meg a XV. kerületi MÁV telep). Most egy olyan budapesti látványosságot
nézünk meg, ami a neve alapján nem sok jót ígér, mégis fontos zsákutca volt a város
fejlődésében.
http://varosban.blog.hu/2014/08/15/setak_budapest_peremen_napraforgo_utcai_kiserle
ti_lakotelep
Tarlós 2016 végére ígér új 3-as metrót
08.15.
A főpolgármester szerint a kormány szerdai döntésével engedélyezte a hitelfelvételt, az
infrastruktúrára vonatkozó, egy évvel ezelőtt elindított tervezési tendert pedig lezárták,
azt a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. nyerte meg.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/08/15/tarlos_2016_vegere_iger_uj_3-as_metrot/
Dalok a hálószobából - az IKEA nemzetközi életmódkutatása
08.15.
Salmer fra kjokkenet (Dalok a konyhából), Bent Hamer filmszatírája 2003-ból, amelynek
egyik főszereplője egy életmódkutató, aki egy konyhabútor gyártó cégnek dolgozik, hogy
az jobb és praktikusabb bútorokat tudjon készíteni. Az IKEA kortárs eszközökkel ugyan,
de ugyanígy jár el: legújabb nagyszabású nemzetközi kutatása során 8 metropoliszban és Magyarországon is - vizsgálta az emberek reggeli szokásait.
http://epiteszforum.hu/dalok-a-haloszobabol-az-ikea-nemzetkozi-eletmodkutatasa
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Luxusirodaházat is vett Matolcsy jegybankja
08.16.
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt hetekben a tiszaroffi kastélyszálló mellett megvette a
főváros egyik legdrágább irodaházát is, az V. kerületben található, márciusban átadott
Eiffel Palace-t. A jegybank akár 11-12 milliárdot is fizethetett az offshore cégek mögött
rejtőző tulajdonosoknak.
http://hvg.hu/itthon/20140816_Luxusirodahazat_is_vett_Matolcsy_jegybank
Építészek vs nem építészek
08.16.
Mi irritálja az építészeket a laikusok szakmaiatlan okoskodásában és vice versa: mi
bosszantja fel a szakmán kívülieket az építészek bennfentes észjátszásában?
http://index.hu/urbanista/2014/08/16/epiteszek_vs_nem_epiteszek/
Méretes patkányok rohangálnak Gyöngyösön
08.17.
A Heol.hu cikke szerint Gyöngyösön egyre több gondot jelentenek a Vargák terén
felbukkanó termetes patkányok. A patkányok a városközponttól 5 percre lévő téren egy
elhagyatott házban szaporodnak. A házat már életveszélyesnek nyilvánították, és bár
egyszer már kigyulladt, mégsem tudták lebontani, ugyanis magántulajdonban van.
http://index.hu/belfold/2014/08/17/meretes_patkanyok_rohangalnak_gyongyoson/
Tarlós: Csak 2019-re lesz kész a 3-as metró
08.17.
A 3-as metró legkritikusabb szakaszai készülhetnek el 2016-ra, a teljes felújított vonalat
legkorábban 2019-re adhatják át – mondta Tarlós István a Magyar Nemzetnek,
pontosítva az Infó rádió Aréna című műsorában pénteken elhangzottakat (ott arról
beszélt, hogy a 20-25 évre megoldást jelentő felújítás 2016 végére fejeződik be).
http://index.hu/belfold/2014/08/18/tarlos_csak_2019-re_lesz_kesz_a_3-as_metro/
Hyde Park-i bolondériák
08.18.
A 2014-es Serpentine Pavilon, immár a 14. a londoni Hyde Parkban évente felállított
könnyed nyári épületek sorában, történetének egyik legfiatalabb és legkevésbé ismert
tervezőjével dicsekedhet. Az idén júniusban a Serpentine Galéria előtt emelt szerkezet
tervezője Smiljan Radić chilei építész, október 19-éig várja a látogatókat, majd a
hagyományt követve elárverezik.
http://epiteszforum.hu/hyde-park-i-bolonderiak
A mi terveink alapján válik színesebbé egy budapesti lakótelep
08.18.
A tavalyi „I LOVE PANEL – Panellakás szépségverseny” pályázat sikerén felbuzdulva a
FŐTÁV idén is hasonló kezdeményezésbe fog. Ezúttal Újpesten, az Elem utcában futó,
föld feletti távhővezetéket díszítenek fel, nem is akárhogy.
http://varosban.blog.hu/2014/08/18/a_mi_terveink_alapjan_valik_szinesebbe_egy_buda
pesti_lakotelep
Új designt kapott a Margit-sziget
08.18.
Egy városrész arculatának meghatározó elemei a turistákat és a helyieket útba igazító
táblák: mindenhol szükség van rájuk és mindenütt ott vannak. Az igazán kreatív városok
vagy kerületek pedig nem állnak be a sorba és valami egyedit alkotnak. A Polgárdi Ákos
által tervezett új rendszer ilyen.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/uj.designt.kapott.a.margit.sziget
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Jövő szombaton nyitják meg a felújított diósgyőri várat
08.18.
Befejezték a diósgyőri vár felújítását, a középkori erődítmény kapuját augusztus 30-án
nyitják meg a látogatók előtt. A nyugati szárny kivételével két szint magasságig újra
felépítettek a várat. A tornyok között három palotaszárnyat is újjáépítettek, amelyben
helyet kapott Közép-Európa legnagyobb lovagterme, egy várkápolna és a királynék
lakóterme is.
http://hvg.hu/ingatlan/20140818_diosgyori_var_megnyito
Török befektetőé lett a déli Klotild-palota
08.19.
Rendkívüli ülésen döntött az V. kerületi önkormányzat a déli Klotild-palota eladásáról –
írja a Városszíve.blog.hu. A blog szerint a műemlék 2,15 milliárd forintért lett egy török
befektetőé, aki valószínűleg szállodát tervez nyitni az épületben. Az eladás tényét és a
vételárat az önkormányzat is megerősítette az Indexnek.
http://index.hu/urbanista/2014/08/19/torok_befektetoe_lett_a_deli_klotild-palota/
Ősi maja városokat találtak Mexikóban
08.19.
Egy szlovén expedíció két ősi maja város maradványaira bukkant Mexikó dél-keleti
részén. A kutatók szerint a két városállam a VIII. századi virágzásuk után – a többi maja
városhoz hasonlóan – időszámításunk után 1000 évvel kezdett elnéptelenedni.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/08/19/osi_maja_varosokat_talaltak_mexiko
ban/
Megvett és elajándékozott egy félmilliárdos házat az MNB
08.21.
Nem csak Budapest egyik legprémiumabb luxusirodáját, az Eiffel Palace-t, és nem is csak
a tiszaroffi kastélyt vette meg az utóbbi időben a Magyar Nemzeti Bank. Vettek egy
további ingatlant is a belvárosban, egy négyemeletes épülettömböt, ezúttal 450 millió
forintért. Az adásvétel körül voltak furcsaságok, a jegybank szerint viszont minden
rendben volt.
http://index.hu/gazdasag/2014/08/21/ujabb_mnb-s_irodahaz/
A villányi Halasi Pince
08.21.
A villányi Diófás tér a borváros egyik jellegzetes helyszíne. A Gere borászat szállodája, és
a Vitényi Pince közti foghíjtelken csak egy romos viskó árválkodott annak idején. Így
kezdődik Hoffer Ottó épületének története.
http://epiteszforum.hu/a-villanyi-halasi-pince
Így lesznek egyre menőbbek Budapest tűzfalai
08.21.
Már majdnem egy hete tart a Színes Város, egy rendhagyó fesztivál. Közel egy hónap
alatt több mint száz izgalmas program mellett lefestenek 12 szürke, szomorú tűzfalat a
városban. Ebben a videóban meg lehet nézni, hogy is történik ez az egész, és milyen
klassz lesz a végeredmény.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/08/21/igy_lesznek_egyre_menobbek_budapes
t_tuzfalai/
Budapest élhetőbb, mint London
08.21.
A magyar főváros Londont és New Yorkot is lekörözte az Economist Intelligence Unit
élhetőségi listáján. Budapest az ötvenedik lett a listán, melyen az első Melbourne, a
második Bécs, a harmadik pedig Vancouver.
http://travelo.hu/hirek/2014/08/21/budapest_elhetobb_mint_london/
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Magyar bloggerrel a fenntartható várostervezésért - jelentkezhetsz te is!
08.21.
Budapest bekerült az öt város közé, amiket blogokkal fejlesztenek, már csak a megfelelő
urbanistát keresik hozzá.
http://index.hu/urbanista/2014/08/21/magyar_bloggerrel_a_fenntarthato_varostervezes
ert/
Városliget-projekt: te mit kérdeznél a fejlesztőktől?
08.22.
A Városliget sorsa igen csak foglalkoztat, úgyhogy természetesen igent mondtam. De
biztos lesznek olyan kérdések, amik nekem nem, csak nektek jutnak eszetekbe.
Gondoltam ne vesszenek el a kommentek között, szegezzük együtt az illetékeseknek.
http://index.hu/urbanista/2014/08/22/varosligetprojekt_te_mit_kerdeznel_a_fejlesztoktol/
Akvárium Klub - újratöltve
08.22.
Kevesen tudták, hogy a 2002-ben átadott Erzsébet téri park alatt található kulturális tér
a közelmúltig félkész volt. A népszerű szórakozóhely voltaképpen az eredetileg tervbe
vett komplexum elő- és elosztótereiben működött, és eközben az addig példátlan
népszerűségre szert tevő felszín is elhasználódott az igénybevétel miatt. A befejezés és a
rekonstrukció tervezői Bikki István, Sonkoly Antónia és munkatársaik voltak, Somlai
Tibor belsőépítésszel együttműködve.
http://epiteszforum.hu/akvarium-klub-ujratoltve1
Végre egy gerillacsoport, ami valami hasznosat csinál!
08.22.
Profin tervezett és legyártott alkatrészekkel egészítik ki a kényelmetlen vagy hiányos
utcabútorokat, járműveket.
http://index.hu/urbanista/2014/08/22/vegre_egy_gerillacsoport_ami_valami_hasznosat_
csinal_oda_vagyok_ertuk/
Tízmillió Lego-kockából építik meg a jövő városait grazi gyerekek
08.22.
A Build the Change. Es ist deine Zukunft mottóval tervezett építés keretében minden
gyerek kap egy Lego-alaplapot, amelyre két óra alatt kell megépítenie a jövő általa
elképzelt városát. Az alkotásokat aztán összegyűjtik, hogy összeálljon belőlük a jövő
világa. A végeredményt kiállítják.
http://travelo.hu/cucc/2014/08/22/tizmillio_legokockabol_epitik_meg_a_jovo_varosait_grazi_gyerekek/
Ez a kilenc férfi és egy nő lenne főpolgármester
08.25.
Ötezer ajánlásra van szükségük ahhoz, hogy hivatalosan is jelöltek lehessenek. Nálunk
már most szavazhat, melyiküket látná szívesen Budapest élén!
http://index.hu/belfold/2014/08/25/nalunk_mar_most_szavazhat_ki_legyen_a_fopolgar
mester/
“Talán így jobban oda fogunk figyelni a város szépségeire”
08.25.
Augusztus 31-ig lehet szavazni arra a 15 fotóra, melyet a Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központ "Budapest a szemünk előtt" nevű városkommunikációs kampányára
válogatott ki a 7 tagú zsűri.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/pistyur.veronika.talan.igy.jobban.o
da.fogunk.figyelni.a.varos.szepsegeire
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Elhunyt Jeney Lajos DLA Ybl-díjas építészmérnök
08.25.
Életének 81. életévében nagy türelemmel viselt hosszas betegeskedés után, elhunyt
Jeney Lajos Ybl-díjas építészmérnök.
http://epiteszforum.hu/elhunyt-jeney-lajos-dla-ybl-dijas-epiteszmernok
Megint a Széchényi-könyvtár költözéséről beszélnek
08.26.
Tüske László főigazgató az Országos Széchényi Könyvtár költözéséről beszélt egy keddi
állománygyűlésen – írja az atv.hu. Azt mondja, új épületbe kellene költözniük, mert
egyre csökkennek a költségvetési támogatások, és egyre magasabbak a fenntartási
költségek.
http://index.hu/kultur/2014/08/26/megint_a_szechenyi_konyvtar_koltozeserol_beszelne
k/
A legjobb street art alkotások Budapesten (és máshol)
08.26.
A street art, az utcai képzőművészet Budapesten az utóbbi években új életet él.
Hivatásos falfestőink vannak, akik önkormányzati vagy magán célú megkeresésekre
dolgoznak, és díszítenek hatalmas tűzfalakat, felületeket. Kár, hogy a tűzfalrehab
projekteket leszámítva Budapest egyáltalán nem bővelkedik ilyen kreatív street art
alkotásokban.
http://varosban.blog.hu/2014/08/26/a_legjobb_street_art_alkotasok_budapesten_es_m
ashol
Nagyon drágán, 18 milliárd forintért vettek Matolcsyék luxusirodaházat
08.26.
45,3 millió euró plusz áfáért, vagyis átszámítva közel 18 milliárd forintért vásárolta meg
a
jegybank
az
V.
kerületi
Eiffel
Palace
irodaházat.
http://hvg.hu/gazdasag/20140826_Kiderult_mennyit_fizetett_Matolcsy_a_luxu
Önök engem szürkének találtak?
08.26.
Legkreatívabb ötlete egy biztosítási konstrukció, nincsenek fantasztikus tervei, egy
unalmas és nem túl okos lóhoz hasonlítja magát, és recsegő faviccel tromfolja a
felvetésünket, hogy esetleg egy markáns kampányra lenne inkább szüksége. Ismerjék
meg Falus Ferencet, a baloldal főpolgármester-jelöltjét!
http://index.hu/belfold/2014/08/26/falus/
Luxusbarlangot csináltak egy szeméttel teli lyukból – fotók
08.26.
Egy fiatal francia pár életét lehelt egy olyan barlanglakásba, amelyről valószínűleg már
mindenki lemondott. A szeméttel teli sötét lyukban sem víz, sem áram nem volt,
többévnyi szívós munkával viszont otthont varázsoltak belőle, amely ráadásul pénzt hoz
nekik. Egy elkülönített részen vendégszállást alakítottak ki ugyanis.
http://hvg.hu/ingatlan/20140826_luxusbarlangot_csinaltak_a_lyukbol
Tarlós kommentár nélkül hagyta Falust
08.27.
A főpolgármester ejtett pár szót arról, mit lesz, ha októberben győz: - folytatódna az
elmúlt négy évben tapasztalható szellemiség, - folytatódnának a margitszigeti és
állatkerti projektek, - megvalósulnának az előkészített és elkezdett beruházások - köztük
a Lánchíd felújítsa is, ahol azonban Tarlós nem menne bele a járda szélesítésébe, - 2030ig szóló tematikus fejlesztési projektek indulnának a barnamezős területek - például az
óbudai gázgyár, a józsefvárosi pályaudvar és Rákosrendező – újrahasznosítására, Brüsszel által adott maximális haladékig, 2016-ig bevezetnék dugódíjat.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/08/27/tarlos_kommentar_nelkul_hagyta_falust/

16

Újabb tűzfalat festett meg a Színes Város, 156 négyzetméter lett virágos Pesten
08.27.
A Színes Város fesztivál harmadik tűzfala készült el. A budapesti Kertész utcában
található parkoló 156 négyzetméter nagyságú tűzfalára három művész öt nap alatt
festette fel a Romlás virágai című képet.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/08/27/ujabb_tuzfalat_festett_meg_a_szines_v
aros_156_negyzetmeter_lett_viragos_pesten/
Szent Gellért tér: a legbefogadóbb
08.27.
A nemrég átadott 4-es metró Szent Gellért téri állomása nem kiemelkedő
utasforgalmáról, hanem látványvilágáról és nemzetközi építészeti díjáról lett közismert.
Az állomás különleges, spirálos mozaikburkolata újszerű élménnyel lepi meg az utazót.
Bán Dávid írása.
http://epiteszforum.hu/szent-gellert-ter-a-legbefogadobb1
Egy olvasónk teljesen áttervezte a Határ úti csomópontot
08.27.
Az év elején szivárogtak ki az első látványtervek a Határ úti metróállomás környékének
átalakításáról, azután tavasszal megjelentek a hivatalos elképzelések is. A
buszvégállomás átépül, több lesz a gyalogosok által használt terület, a metróállomásnál
parkosított, díszmedencével tarkított, rendezett teret alakítanak ki. Már akkor is
megindult az ötletelés, mennyire jók ezek az elképzelések.
http://index.hu/urbanista/2014/08/27/tanulmany_a_hatar_uti_metromegallo_ujragondol
asarol/
Házakat nyomtattak Kínában
08.27.
Tucatnyi, háromdimenziós nyomtatóval készített házat állít fel Sanghaj városa, Kínában
elsőként, hazai technológia alapján. A szürke, téglalap alakú házakat teljes mértékben
újrahasznosított anyagból, különleges nyomtatóval készítették. Az alapanyagról a gyártó
WinSun vállalat nem árult el többet annál, hogy az környezetbarát, alapját ipari hulladék
képezi, s további adalékok, így cement hozzáadásával egy erős, rétegről rétegre
nyomtatott, időjárási viszontagságoknak is ellenálló anyagot hoztak létre.
http://hvg.hu/ingatlan/20140827_Hazakat_nyomtattak_Kinaban
Animációs stúdió - Tárház és siló rehabilitációja Kecskeméten
08.28.
A magyar ipar megürült épületeinek hasznosítása látványos feladatként tornyosul elénk,
ugyanakkor egy másik megoldás - a bontás - terjedt el. Minden elképzelés és terv, amely
meg kíván valamit őrizni, törvényszerűen gúzsba köti valamelyest magát, ugyanakkor a
feladat épp ettől lesz izgalmas. Egy ilyenre esett Tóth Balázs választása diplomatervében.
http://epiteszforum.hu/animacios-studio-tarhaz-es-silo-rehabilitacioja-kecskemeten
Nem Orbánnak építik át a Budai Várat – exkluzív részletek a várpalota
felújításáról
08.28.
Ciklusokon átívelő vállalkozás lesz a Budai Vár felújítása. A Történeti Múzeum a helyén
maradhat, a Magyar Nemzeti Galériának és az Országos Széchényi Könyvtárnak azonban
mennie kell. Ígérik, hogy a Vár teljes területe a felújítás után is látogatható marad.
Orbán és irodái már 2016-ban felköltözhetnek a Karmelita udvarba, a táncszínház pedig
a Millenáris parkba költözik.
http://hvg.hu/ingatlan/20140828_Nem_Orbannak_epitik_at_a_Budai_Varat__ex
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Mélységi élmények: társművészetek a föld alatt
08.29.
A 4-es metró átadásának pillanatától valami régen nem tapasztalt egyetértés tört ki a
városban:
mindenki
úgy
érzi,
hogy
Budapest
legfantasztikusabb
kortárs
épületkomplexuma született meg a föld alatt. Olyan építészeti minőség, ami azelőtt
nemhogy nálunk, de még Európában is alig akadt. Persze a moszkvai metró grandiózus
palota-terei, a stockholmi meselabirintusa, a színektől duzzadó hamburgi, berlini
állomások látványosságai sem utolsók, de az új budapesti vonal valami egészen más.
Götz Eszter írása.
http://epiteszforum.hu/melysegi-elmenyek-tarsmuveszetek-a-fold-alatt
Plázastop: a kormány hajlandó engedni Brüsszelnek
08.29.
A kormány hajlandó változtatni a plázastop egyes elemein, hogy még a látszatát is
elkerülje annak, hogy uniós jogot sért.
http://hvg.hu/ingatlan/20140829_Valtozhat_a_plazastop
Hadrianus palotáját ígéri Lázár a Hajógyárira
08.29.
A Hajógyári sziget déli részét nem üzleti szempontok, hanem kulturális szempontok
szerint fogja hasznosítani a kormány, amennyiben hinni lehet annak a hvg.hu-n idézett
levélnek, amelyet Lázár János írt Kiss László óbudai MSZP-s országgyűlési képviselőnek.
http://index.hu/urbanista/2014/08/29/hadrianus_palotajat_igeri_lazar_a_hajogyarira/
Tudjátok, mi a legmenőbb az új Várkert bazárban?
08.29.
Kalandozásunk első részben az építészeti kialakításról ejtünk pár szót, ahol útikalauzunk
a rekonstrukciós terveket készítő Potzner Ferenc és a projektben szintén aktívan részt
vevő Potzner Ádám volt.
http://index.hu/urbanista/2014/08/29/tudjatok_mi_a_legmenobb_az_uj_varkert_bazarb
an_nem_a_muemleki_resz_hanem_ami_mogotte_van/
Már a Dzsumbuj utolsó házait bontják Ferencvárosban
08.29.
Megkezdődött
a
köznyelvben
Dzsumbujnak
nevezett
épületegyüttes
utolsó
ikerépületének a bontása Budapest IX. kerületben az Illatos és a Gubacsi út sarkánál,
ezzel befejeződik az egy évtizede indult telepfelszámolás.
http://hvg.hu/ingatlan/20140829_Mar_a_Dzsumbuj_utolso_hazait_bontjak_Fere
A kormány rajong az ismétléses poénért
08.30.
Másodszor adják át a Várkertet, de most sincs kész. Aki ezt észreveszi, az elveszi az
örömöt, mondták a megnyitón. A belső terek, és a vécékiállítás viszont jó lett. Videó.
http://index.hu/video/2014/08/30/2014_0830_varbazar_megnyito/
Beköltöztek volna, kigyulladt a ház
08.30.
Péntek reggel pont az a ház gyulladt ki a 130 lelkes Tarróson, ahova egy rossz
körülmények között élő családot költöztettek volna Sásdról. Valigura Ernő, Tarrós
polgármestere szerint a sásdi önkormányzat „előzetes egyeztetés nélkül a faluba akar
költöztetni egy nem éppen jó hírű családot”.
http://index.hu/belfold/2014/08/30/bekoltoztek_volna_kigyulladt_a_haz/
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