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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Szerkesztő gyakornokokat keres a MUTATÓ Blog!
Jártas vagy a városfejlesztés- és a várostervezés szakmai nyelvében? Érdeklődsz az
urbanisztika és a városfejlesztés újdonságai iránt? Érdekel az urbanisztika és nem félsz
megírni a véleményed? Jól kommunikálsz szóban és írásban is? A MUTATÓ Blog
csapatában a helyed!
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=209165#MIDDLE
Energiahatékony településtervezés a Debreceni Egyetemen - Főszerepben a
SPECIAL projekt
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont munkatársai 2014. október 9-én a Debreceni
Egyetem Műszaki Karán jártak, hogy a SPECIAL projekt bemutatása mellett kifejezetten
az energetikusok számára összeállított tananyagot és a hamarosan megkezdődő
tanfolyamokat népszerűsítsék. A résztvevők három előadást hallgathattak meg a
debreceni Energiahatékony Településtervezés workshop keretein belül a MUTK stábjának
tolmácsolásában.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=209128#MIDDLE
Beszámoló az Örökség a jövőnek- jövő az örökségnek című konferenciasorozat
zárókonferenciájáról
Balatonfüreden szeptember 25-26-án sikeres konferenciát tartott az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottsága „Örökség a jövőnek- jövő az örökségnek” címmel, amelynek a
történeti kertekre vonatkozóan is hasznos tanulságai voltak. Dr Szikra Éva beszámolója a
konferenciáról.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=209078#MIDDLE
A MUTK rövid összefoglalója a SPECIAL projekt bresciai találkozójáról
Idén ősszel (szeptember 29. – október 02.) rendezték meg a SPECIAL projekt negyedik
partnerségi találkozóját, melynek legfőbb célja a projektbe bevont közvetítő szervezetek
képviselőinek tapasztalatcseréje és felkészítése volt. Az őszi brescai (Észak-Olaszország)
találkozón a projekt csapat munkatársai mellett részt vett a BME Szociológiai és
Kommunikáció Tanszéke (Nádasi Eszter), a Debreceni Egyetem Műszaki Kara (Dr. Zöld
András), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (Kovács Róbert), a Magyar
Urbanisztikai Társaság (Szabó Alexandra) és a Lechner Lajos Tudásközpont (Schneller
Krisztián) egy-egy képviselője.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=208895#MIDDLE
Beszámoló a SUSCO-ról (Sustainable Development Conference - A kelet–középeurópai fenntartható fejlődési konferencia)
Az Antall József Tudásközpont szervezésében október 2-3. között került megrendezésre a
SUSCO konferencia, amely kulcsfontosságú témát tűzött zászlajára: fenntartható
fejlődéssel foglalkozik. A MUTK ügyvezető igazgatója, Ongjerth Richárd az ENERGY
szekció moderátoraként olyan kérdésekre kereste a választ, mint a közép-európai térség
energiatudatos
fejlődésének
sajátosságai
és
a
térség
kormányainak
és
önkormányzatainak a minél hatékonyabb előrelépés érdekében szükséges tennivalók.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=208875#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
Tudásközpont - https://www.facebook.com/pages/Magyar-UrbanisztikaiTud%C3%A1sk%C3%B6zpont-Nonprofit-Kft/521289104633814?fref=ts
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A MUT vezetőségének tevékenységéről
Szeptember 19-én a MUT Elnöksége megtartotta havi rendszerességű ülését a MUT
Székházában.
Szeptember 20-án a MUT elnöke Körmendy Imre átadja Nagykőrösnek a Hild-János díjat.
Szeptember 24-én a MUT Budapesti és Pest megyei Területi Csoportja megtartott
rendezvényét „Budapest közlekedésfejlesztési STRATÉGIÁJA 2014-2030 egyeztetési
anyagának ismertetése” tematikában.
Szeptember 25-26 között Körmendy Imre a MUT elnöke részt vett az Örökség a jövőnek
– jövő az örökségnek sorozat zárókonferenciáján, Balatonfüreden.
Szeptember 28 – október 2 között Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató - a SPECIAL
projekt keretén belül, a Bresciában megtartott projekttalálkozón - egyeztetett Dominique
Lacroix-val – az ECTP CEU titkárával - a jövő évi Országos Urbanisztikai Konferencia és
az ECTP közgyűlés részleteiről. A bresciai projekttalálkozón a MUT-ot - mint multiplier
szervezetet - Szabó Alexandra képviselte.

Pályázatok, felhívások
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 Miniszterelnökség pályázatot hirdet a 2014. évi Kós Károly-díj elnyerésére. A díj
átadására Kós Károly születésnapja alkalmából, december 16-án kerül sor. A Kós Károlydíj a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén
kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül adományozható, évente
2 db díj adományozható (a díjat ugyanaz a személy vagy tervezőközösség csak egyszer
kaphatja meg). A pályázati anyagok postára adásának határideje: október 25.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4353
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
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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
Újabb magyar építészek kaptak díjat a Holcim Awards világversenyen
Átadták a 2 millió dollár összdíjazású, negyedik alkalommal meghirdetett Holcim Awards
fenntartható építészeti világverseny afrikai és közel-keleti régiójának díjait Bejrútban. A
versenyen
a
pécsi
Szabadics
Attila
és
Rácz
Mónica
(ArchSus
Csoport)
menekülttáborokban létesítendő egészségügyi központ és iskola tervét különdíjjal
jutalmazták.
http://epiteszforum.hu/ujabb-magyar-epiteszek-kaptak-dijat-a-holcim-awardsvilagversenyen
Brunel-díjat kaptak a szolnoki vasútvonal régi-új állomásai
Amszterdamban tegnap este kiosztották az 1985-ben alapított Brunel-díjakat, ahol első
ízben jutalmaztak magyar pályázót.
A
Budapest-Szolnok-Újszász
vasútvonal
állomásépületeinek értékőrző megújulásért, és az új állomásépületekért a Hajnal Építész
Irodát illeti a dicséret, a megrendelő mellett.
http://epiteszforum.hu/brunel-dijat-kaptak-a-szolnoki-vasutvonal-regi-uj-allomasai
MÉK-MÉSZ Diplomadíj 2014
Több mint 80 terv érkezett a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építészek Szövetsége
által meghirdetett Diplomadíj pályázatra, amelynek díjkiosztó ünnepségére az Építészet
Világ Napján, 2014. október 6-án került sor. A bírálat három téma szerinti
csoportosításban (építészet, terület- és településtervezés, valamint táj- és kertépítészet)
történt. A díjazottak listájához kattintson ide:
http://epiteszforum.hu/mek-mesz-diplomadij-2014
Átadták a 2014-es Magyar Formatervezési és a Design Management Díjakat
Átadták a 2014-es Magyar Formatervezési és a Design Management Díjakat. A díjazott és
további kiemelt pályamunkákat bemutató kiállítás november 2-áig látogatható az
Iparművészeti Múzeumban. A díjazottakat listájához kattintson ide:
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-2014-es-magyar-formatervezesi-es-a-designmanagement-dijakat
Kihirdették a Rockwool építészverseny győzteseit
Lezárult a Rockwool „Homlokzatok kompromisszumok nélkül” elnevezésű, építészek és
építészhallgatók számára kiírt versenye. Az építészek pályaművei közül a legjobb négyet,
míg az építészhallgatói munkák közül a legjobbat díjazták. A nyertesek mind ismerték
már korábban is a ROCKWOOL termékeket, melyeket gyakran alkalmaztak is már
munkájuk során. A nyertes építészhallgató: Bató Blanka; a nyertes építészek pedig
Daubner Anita, Mészáros Norbert, Mészáros János és Szemán Tamás.
http://epiteszforum.hu/kihirdettek-a-rockwool-epiteszverseny-gyozteseit
Döntött az MMA a Nemzet Művésze díjakról
Összesen 69 díjat osztott ki szeptember 25-én nyilvánosságra hozott döntésével a
Magyar Művészeti Akadémia. A díjazásban azok részesülhetnek, akik már betöltötték 65.
életévüket, és megelőzőleg Kossuth-díjban részesültek. A díjakból hatot építészek
kaptak: Bachman Zoltán, Csete György, Finta József, Török Ferenc, Vadász György és
Zalaváry Lajos.
http://epiteszforum.hu/dontott-az-mma-a-nemzet-muvesze-dijakrol
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Programajánló
Balázs Mihály kiállítása a Trafikban
Pro Architectura-, Ybl Miklós-, Kossuth- és Prima Primissima-díjas építész kiállítása
a október 16. - november 30. között lesz nyitva a Trafikban (2370 Dabas, Martinovics
tér 5.).
http://epiteszforum.hu/balazs-mihaly-kiallitasa-a-trafikban
TorzTorzók - Zsitva Tibor kiállítása
Zsitva Tibor a hazai építészeti fotózás egyik legfontosabb alkotója, akinek október 22-én
nyílik kiállítása a FUGÁ-ban. A kiállítás megtekinthető november 4-ig, hétfőtől
szombatig 12.00-20.00 óráig, illetve az aktuális rendezvényekhez igazodva.
http://epiteszforum.hu/torztorzok-zsitva-tibor-kiallitasa
Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014
A Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014 konferencia fókuszában a klímaváltozás
hatásainak érzékelhető erősödése, kiváltó okai és közülük is a pazarló fogyasztásnak a
szerepe áll. A klímaváltozás ténye adott. Rohamosan változik életünk minősége.
Szembenézésre s más életmódra felkészülésre van szükség. Mit kell tennünk ennek
érdekében? Útját lehet-e állni az emberiség – egyének, cégek, társadalmak – egyre
növekvő, pazarló, pocsékoló fogyasztásának? Időpont: november 19. (szerda) 9.00 –
17.30, helyszín: Budapest, Danubius Hotel Arena.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4347
Egészségügyi építészet plusz marketing 2014
Az építészeti elemek marketing célra történő felhasználása hazánkban még csak szolid
keretek között kapott figyelmet, de az építészet társadalmi és művészeti szerepe és a
marketing tudomány fejlődése ezt a célt is egyre inkább előtérbe helyezi. Konferenciánk
témájának keretében szeretnénk körüljárni, milyen jelentőségűek lehetnek az építészeti
elemek az egészségügy egyes területeinek marketingjében. A konferenciát november
27-én a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban tartják (1125
Budapest, Kútvölgyi út 2.).
http://epiteszforum.hu/egeszsegugyi-epiteszet-plusz-marketing-2014

Könyvajánló
Katharina Roters: Hungarian Cubes
A Frankfurti Könyvvásár és a Deutsches Architekturmuseum (DAM) közös, építészeti
könyvek számára alapított díját kapta meg a Magyar kockák című kiadványa, amely a
falusi kockaházak építészetét mutatja be.
http://bookline.hu/product/home.action?id=3539597&type=200&_v=Roters_Katharina_
Hungarian_Cubes

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Séták Budapest peremén - Óbudai gázgyári lakótelepek
09.01.
Nyáron kezdtem el bejárni Budapest küldő kerületeit, hogy a mára sok esetben önmaga
árnyékaként tengődő egykori lakótelepeket, villanegyedeket felkeresem, olyan sétákat
ajánlva, ami jobban megismerteti velünk a város összes arcát. Nem csak a belvárosi
pörgőset. Az Óbudai Gázgyár egykori lakótelepeinél jobb alapanyagot pedig nehezen
találhatnék.
http://varosban.blog.hu/2014/09/01/setak_budapest_peremen_obudai_gazgyari_lakotel
epek
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Újra elkezdtünk lakást venni
09.01.
A szeptemberi magas előrejelzések és a szezonálisan erős év végi hónapok alapján egyre
bizonyosabb, hogy az idei forgalom megközelíti, vagy akár el is érheti a 100 ezres
tranzakciószámot, amely a 2008 után a legerősebb szint lesz az ingatlanpiacon.
http://index.hu/gazdasag/2014/09/01/ujra_elkezdtunk_lakast_venni/
Párizs túl szép, pusztuljon!
09.01.
1944 augusztusában már mindenkinek nyilvánvaló volt, hogy a németek elvesztették a
háborút, a szövetségesek óráról órára közelebb voltak a városhoz. De ha már
Németország romokban van, akkor pusztuljon a franciák büszkesége is, gondolta Hitler,
és kiadta a parancsot Dietrich von Choltitz tábornoknak. Az Oscar-díjas Volker
Schlöndorff filmje ennek az éjszakának a története.
http://index.hu/kultur/cinematrix/2014/09/01/parizs_tul_szep_pusztuljon/
Stonehenge-et építenek Dél-Csehországban
09.01.
Európa egyik leghatalmasabb és legnehezebb, nagyjából hatvan tonnát nyomó menhirje
- álló kőtömbje - érkezett meg a hét végén a világörökség részét képező dél-csehországi
Holasovicébe, hogy ott az angliai Stonehenge-hez hasonló építmény részévé váljon.
http://hvg.hu/ingatlan/20140901_Stonehengeet_epitenek_DelCsehorszagban
Az Eiffel-tornyot eredetileg Barcelonába tervezték
09.01.
Gustave Eiffel, a torony megálmodója 1888-ban Barcelona városánál házalt a tervekkel,
abban az évben ugyanis ott rendezték a világkiállítást. A barcelonai városvezetés
azonban hosszas viták után visszadobta az Eiffel-torony terveit, az indoklás az volt, hogy
az építkezés túl drága lenne, a torony pedig nem illene bele a város látképébe. Voltak,
akik nem finomkodtak ennyire, és kimondták, hogy a torony bizony úgy ronda, ahogy
van.
http://index.hu/tudomany/til/2014/09/01/az_eiffeltornyot_eredetileg_barcelonaba_terveztek/
Megint bontják a kétszer átadott Várkertet
09.01.
Légkalapáccsal bontották a kövezetet hétfőn a pénteken átadott Várkert Bazár
környékén. A munkások felszedik a pénteken sebtiben, fugázás nélkül lerakott
bazaltkockákat.
http://hvg.hu/ingatlan/20140901_Megint_bontjak_a_ketszer_atadott_Varkerte
Román művész festette meg a Kőleves kert tűzfalát
09.02.
A Színes város Obie Platon, román művészt kérte fel, hogy “A város és a természet”
témában fesse ki a Kőleves kert 100 négyzetméteres tűzfalát a Színes Város Strongbow
Budapest Fesztivál keretein belül. A festő 70 liter festék árán, 4,5 nap alatt teljesítette a
feladatot, az eredmény pedig az öt platóni forma egyike, amely a Földanyát jelképezi.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/roman.muvesz.festette.meg.a.koleves.kert.t
uzfalat.video
Lázár: Sose kaptunk még ennyi pénzt
09.02.
Több mint 34 milliárd eurónyi támogatásról állapodott meg az Európai Bizottság a
magyar kormánnyal, ami a hozzá szükséges önerővel nagyságrendileg 12 ezer milliárd
forintos fejlesztést jelent a 2014-2020-as időszakban.
http://index.hu/gazdasag/2014/09/02/lazar_sose_kaptunk_meg_ennyi_penzt/
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Álépítész építette tele iskolákkal, óvodákkal és lakásokkal a párizsi külvárost
09.02.
Három évtized alatt számos iskolát, óvodát és lakást épített fel Párizs külvárosaiban egy
önmagát építésznek kiadó férfi. A 60 éves Philippe Leblanc-t hétfőn két év felfüggesztett
börtönre ítélték csalásért és okirat-hamisításért.
http://index.hu/urbanista/2014/09/02/na_itt_egy_tokeletes_hir_az_mtirol_alepitesz_epitette_tele_iskolakkal_ovodakkal_es_lakasokkal_a_parizsi_kulvarost/
Ilyen még nem volt: extrémhotel egy daru tetején
09.03.
Amszterdamban olyat találtak ki, amit eddig valószínűleg még senki: a Faralda Crane
Hotel nem máshol, mint egy hatalmas daru tetején kínál 3 dizájnlakosztályt a bevállalós
– és nem tériszonyos – vendégeknek.
http://hvg.hu/ingatlan/20140903_Ilyen_meg_nem_volt_extremhotel_egy_daru_t
Budapestről őszintén - így látnak minket a külföldiek
09.03.
Ha már magunknak sem hiszünk, a sörtől feltűnően őszintévé vált szigetlakók
véleményére talán adhatunk valamit - ez az ötlet vezetett ahhoz, hogy Budapest Főváros
Önkormányzata megbízásából egy csapat széles körű kérdőívezést végezzen a Sziget
Fesztiválon, melynek eredményeit mostanra sikerült földolgozni. Utóbbihoz szükség is
volt némi időre, hiszen számos nemzet képviseletében összesen 262 főt kérdeztek meg,
egy VIVA TV-s megállós beszélgetésnél azért kicsit mélyebben. Íme az eredmények és a
legviccesebb mondatok.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/budapestrol.oszinten.igy.latnak.minket.a.kulf
oldiek
Most megnézheti a T-Rex sújtotta Budapestet
09.03.
Alternative Budapest néven nyílt kiállítás kedden a Corvin moziban. A montázsokat KoPé
csinálta, és a lényegük, hogy filmes (sci-fi és katasztrófafilm) jeleneteket montírozott a
művész az általa készített budapesti városképekbe. Láthatóak ködben lépkedő tripodok,
a Petőfi-szobor helyén pózoló Batman vagy a Szabadság híd kapuzatán kilépő
Tyrannosaurus Rex.
http://velvet.hu/budapestma/2014/09/03/alternative_budapest/
Napelemekkel és LED-es világítással spórolnának a társasházak
09.03.
1100 társasház pályázott az OTP közel 9 millió forintos támogatására környezetvédelem,
közösségépítés és életminőség-javítás témakörében. pénzintézet három kategóriában
összesen 8,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatással segíti az öngondoskodást
választó lakóközösségeket fejlesztési elképzeléseik megvalósításában.
http://epiteszforum.hu/napelemekkel-es-led-es-vilagitassal-sporolnanak-a-tarsashazak
A legizgalmasabb pályaművek a Pimp my Pipe-on
09.04.
A FŐTÁV akciójáról két hete írtunk először, ekkor hirdették meg a Pimp my Pipe
versenyt: akik a legszebb távhővezetékeket tudják megtervezni, értékes ajándékokat
nyernek, és a legjobbnak választott tervet meg is valósítja a Színes Város Újpesten, egy
lakótelep mellett az Elem utcában. Azóta több mint 3000 felhasználó 358 művet töltött
fel, sokan az előre felajánlott motívumokat összerendezve, mások saját grafikai anyaggal
dolgozva. Lássuk, miket láthatunk most, és elemezzük is a műveket.
http://varosban.blog.hu/2014/09/04/a_legizgalmasabb_palyamuvek_a_pimp_my_pipeon
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Ledózerolnák a kommunista időkben épült plázákat Csehországban
09.04.
Az 1970-es és 1980-as évekbeli kommunista "normalizáció" idején épült hatalmas és
ízléstelen bevásárlóközpont lerombolását fontolgatják azok a cseh városok, amelyek
történelmi főtereit igencsak elcsúfítják ezek az otromba épületek.
http://hvg.hu/ingatlan/20140904_Ledozerolnak_a_kommunista_idokben_epult_p
Dohos a lakás, de ebből is ki akarnak tenni
09.04.
A hét gyereket árvaház, a szülőket hajléktalanság fenyegeti Kőbányán. A Város
Mindenkié élőlánccal védte meg a családot a kilakoltatástól. Videó.
http://index.hu/video/2014/09/04/kilakoltatas_kobanyan/
Kálvin tér: az időalagút
09.05.
A Belváros délkeleti sarkában különös időkapszula került a föld alá. A 3-as és a 4-es
metró állomásainak közel 40 évnyi építészeti kontrasztja néz farkasszemet egymással.
Az 1976-os metróátadáskor már tervezték a folytatást, de szalagot csak most vághattak
újra a Kálvin tér alatt.
http://epiteszforum.hu/kalvin-ter-az-idoalagut
Átadták a Graphisoft Park új egyetemi negyedét
09.05.
Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Óbudára költözik, a helyét adó Aquincum Campust
pénteken adták át Tarlós István jelenlétében.
http://hvg.hu/ingatlan/20140905_Atadtak_a_Graphisoft_Park_uj_egyetemi_neg
A semmiből húztak fel egy új negyedet Bécsben
09.05.
Beköltözött az első ötven lakó Bécs új városnegyedébe, Aspernbe. Európa legnagyobb
városfejlesztési projektje 2030-ig készül el.
http://hvg.hu/ingatlan/20140905_A_semmibol_huztak_fel_egy_uj_negyedet_Bec
Úgy jöjjetek, hogy segély itt nem lesz!
09.05.
Úgy néz ki, Sátoraljaújhely volt a legtalálékonyabb és leggyorsabb azok között a borsodi
települések között, amelyek úgy érezték: lépéskényszerbe kerültek a miskolci
nyomortelep-felszámolás felpörgetése miatt. A sátoraljaújhelyi módszer lényege, hogy
aki a Miskolctól kapott lelépési pénzt náluk költi letelepedésre, az tőlük nem kap se
segélyt, se támogatást, se közmunkát (pontosabban „a közfoglalkoztatásban nem
részesíthetők előnyben”).
http://index.hu/belfold/2014/09/05/ugy_jojjetek_hogy_segely_itt_nem_lesz/
Szemétlerakó Budapest közepén
09.05.
Illegális szemétlerakókról már többször is szó esett az Urbanistán, de ezek legtöbbször
városszéli, kietlen, ritkán látogatott területek voltak. Olvasónk most nem egy ilyen
senkiföldjéről, hanem egyenesen a Terézvárosból jelentkezik egy igen csak ronda
példával.
http://index.hu/urbanista/2014/09/05/szemetlerako_budapest_kozepen/
Hatalmas bizniszt csinált Demján Sándor
09.05.
Teljes körű szolgáltatást nyújtó magánkórház nyílik a Millenniumi Városközpontban, a
Demján Sándor nevével fémjelzett TriGranit Zrt. Duna-parti fejlesztésének legutolsó
elemében.
http://hvg.hu/ingatlan/20140905_Hatalmas_bizniszt_csinalt_Demjan_Sandor
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Kiemelt beruházás lett a Miniszterelnökség elköltöztetése a budai Várba
09.05.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány azokat a
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez
szükséges beruházásokhoz kellenek. Az erről szóló kormányrendelet a legfrissebb Magyar
Közlönyben jelent meg. A rendelet kijelöli azokat a hatóságokat, amelyek eljárnak a
beruházásnál. Az ügyek koordinálására a fővárosi kormánymegbízottat jelölték ki.
http://index.hu/belfold/2014/09/05/kiemelt_beruhazas_lett_a_miniszterelnokseg_varba_
koltoztetese/
Lengyel művész festett tűzfalat Budapesten
09.05.
A Színes Város Strongbow Budapest Fesztivál ötödik tűzfala készült el a budapesti Akácfa
utcában csütörtökön. A falfestmény témája a "Chill, vagy tombolás?" ellentétpárra épült,
amely kérdéskör arra irányult elsősorban, hogy mit szeretünk jobban: a nyugalmat vagy
a tombolást, kihez melyik áll közelebb?
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/lengyel.muvesz.festett.tuzfalat.bud
apesten
A sas új fészke - az FTC új stadionja
09.06.
Újra az Üllői úton játszik a Fradi. A stadion a debrecenihez hasonlóan igen gyorsan épült
fel, hogy a magyar bajnoki mérkőzések mielőbb visszatérhessenek ide. Nemzetközi
mérkőzések lebonyolításához is minden feltétel adott, s amit az építészet megtehetett itt,
azt megtette, mostantól a többi a csapaton múlik. A tervező S.A.M.O. Kft.
munkatársaival – Kókány Győző ügyvezető igazgatóval, Streit Ágnes vezető tervezővel
és Burits Oktávián építész tervezővel - Pásztor Erika Katalina és Kelecsényi Kristóf
beszélgetett.
http://epiteszforum.hu/a-sas-uj-feszke-az-ftc-uj-stadionja
Prágában a rakpart a város szíve
09.06.
A prágai rakpart aranykorát éli. A helyiek koncertekre, dj-szettekre, sporteseményekre,
kiállításokra, őstermelői piacra, sörfesztiválra, moziba járnak oda, vagy csak egyszerűen
kiülnek egy italra a Moldva partjára.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/09/06/pragaban_a_rakpart_a_varos_szive/
Pazar társasház lesz egy lepattant gabonasilóból
09.06.
A Koppenhágai kikötőben egy sor ipari épületet újítanak fel, létrehozva ezzel egy teljesen
új környezetet – írja az Ingatlanhírek. A COBE építészcég által tervezett beruházásban
ipari silókat modern ingatlanokká alakítanak, az egyikből, egy volt gabonasilóból lakóház
lesz. Összesen negyven lakást terveznek, lesz közöttük nyolcszáz négyzetméteres is.
http://hvg.hu/ingatlan/20140906_Pazar_tarsashaz_lesz_egy_lepattant_gabona
Budapesten röhög az angol sajtó
09.06.
A budapesti idegenforgalom új utat talált az angol nyilvánosság felé: most már az egyik
legnagyobb brit bulvárlap, a Daily Mail is azon csemegézik, hogy az Erzsébet-téri
óriáskerék angol nyelvű audioguide-ja a pesti látványosságok helyett Plymouth
nevezetességeit mutatja be.
http://index.hu/belfold/2014/09/06/budapesten_rohog_az_angol_sajto/

9

Rákóczi tér: az enigmatikus
09.07.
A nyüzsgő Nagykörút mellett elterülő Rákóczi téren, a fák árnyékában csendesen bújik
meg egy metróállomás. A felszínen optikai játszótérrel indul, de alább ereszkedve sem
árt nyitva tartani a szemünket és egy kicsit elmerengenünk az apró részleteken.
http://epiteszforum.hu/rakoczi-ter-az-enigmatikus
A városligeti hatástanulmány elemzése - I. rész
09.08.
Elkészült és nyilvánosságra került a Liget Budapest projekt kapcsán megrendelt
hatástanulmány, melyet Pákozdi Imre alapos írásban veséz ki.
http://epiteszforum.hu/a-varosligeti-hatastanulmany-elemzese-i-resz
Különös torony árválkodik Józsefváros közepén
09.08.
Hogyan lett a tornateremből templom, a templomból raktár, a raktárból rom?
http://index.hu/urbanista/2014/09/08/tornatermet_templomma_alakitottak/
Elkezdtünk nagyon bevásárolni lakásokból
09.08.
Egyre többen keresnek ingatlant - röviden így lehetne összefoglalni a főváros környéki
települések lakáspiaci trendjeit. Az egész országban érezhető, hogy visszatért a családok
bizalma, és egyre többen vágnak ingatlanvásárlásba. A javuló várakozások az
agglomerációs piacot is elérték, a bővülő kereslet mindegyik agglomerációs területen
tapasztalható. Egyre több vevő jelenik meg befektetési szándékkal, esetleg kiadási célból
vásárolnak, vagy felújítás után magasabb áron remélik továbbadni az ingatlant.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2014/09/08/elkezdtunk_nagyon_bevasarolni_lakasok
bol/
Leporoltuk Tarlós választási programját
09.08.
Újraválasztása esetén a 2010-ben készített programja mentén kívánja folytatni a
fővárosban megkezdett munkát, nyilatkozta nemrég Tarlós István főpolgármester. Lesz is
mit folytatni, mert a 2009-ben bemutatott, 2010-ben választási programmá vált „A
nemzet fővárosa” című dokumentum pontjainak több mint a felét egyelőre nem sikerült
teljesíteni.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/09/08/tarlos_program/
27 középkori sírt találtak a látogatóközpont helyén
09.08.
Befejeződött Szegeden a dóm helyén állt Szent Dömötör templom feltárása. Az ásatások
során előkerült sírleleteket a régészek dokumentálták, és kiemelték a falmaradványok
mellől.
http://velvet.hu/blogok/helyszinelo/2014/09/08/27_kozepkori_sirt_talaltak_a_latogatoko
zpont_helyen/
Tíz főpolgármester-jelölt indult Budapestért
09.08.
Melyik az a kerület, ahol a volt MSZP-s polgármesterjelölt hiúsítja meg a baloldal
reményeit? És melyik megyeszékhelyen áll az LMP mögött az egész baloldal? És
beleszólhat még bármibe is Schmuck Andor? A jelöltek délután négy óráig adhatták le az
ajánlásokat, és ma már jobban lehet látni, melyik településen maradt bárkinek is esélye
legyőzni a Fideszt.
http://index.hu/belfold/2014/09/08/lezarult_az_ajanlasgyujtes/
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Átadták a közbringarendszert Budapesten
09.08.
Budapest egy kerékpárosbarát város, ezt üzenik az almazöld bringák városszerte mondta Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes az ünnepi rendezvényen, az V.
kerületben. Kiemelte, hogy a Bubi-rendszer elindulásával Budapest egy "exkluzív
klubhoz" csatlakozott, hiszen Közép-Európában csupán Bécsben és Varsóban van ilyen
nagy kiterjedésű közbringa-rendszer.
http://travelo.hu/kozel/2014/09/08/atadtak_a_kozbringarendszert_budapesten/
A játszóterek csatája: Vuk vs. Pom Pom
09.09.
Két játszóteret is avattak szeptember elején a főváros I. kerületében. Elmentünk, és
összevetettük, mit tudnak, tisztaságban, szórakoztató-értékben, és úgy összességében,
melyik a bajnok az I. kerületben.
http://velvet.hu/budapestma/2014/09/09/a_jatszoterek_csataja-_vuk_vs._pom_pom/
Ilyen térképeket még biztos nem látott Budapestről
09.09.
Elindult a Mapire.eu térképoldal, ami régi, történelmi térképeket ötvöz a Google Maps
technológiájával, és így látványosan mutatja be az elmúlt pár évszázad városfejlődését.
A Budapestet ábrázoló térképek az 1700-as évektől a második világháborúig ölelik át a
történelmet, a fővárosi levéltár gyűjteményéből szkennelték be őket. 30 teljes térképről
(kb. 2000 szelvény) van szó, ezeket ráillesztették a friss online térképre, így a
megszokott módon tudunk navigálni, zoomolni, keresni rajtuk.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/09/09/ilyen_terkepeket_meg_biztos_nem_la
tott_budapestrol/
Tériszonyosok rémálma: szikláról lóg le az ötemeletes ház - látványtervek
09.09.
Elképesztő hétvégi házat álmodott meg egy ausztrál tervező iroda. Az ötemeletes
ingatlan egy szikla oldalán lógna a víz felett, a legfelső szint lenne a garázs és lifttel
lehetne lejutni az alsóbb szintekre. A rendhagyó tervezés speciális építészeti eljárásokat
igényelne.
http://hvg.hu/ingatlan/20140909_Teriszonyosok_remalma_sziklarol_log_le_az
Szőke Gábor Miklós óriás sárkányt készített Kazincbarcikának
09.09.
Szőke Gábor Miklós, a monumentális, lécszobrairól nemzetközi szinten is hírnevet
szerzett magyar szobrászművész egy óriás fából készült sárkányszobrot tervezett a
városnak, így a szivárványszínű egyszarvú után, a város már két Gabormiklosszoke
szoborral gazdagodott.
http://epiteszforum.hu/szoke-gabor-miklos-orias-sarkanyt-keszitett-kazincbarcikanak
Ilyen lett az új Teleki tér – fotók
09.10.
Felavatták az új Teleki teret a Józsefvárosban. Leleplezték Teleki László padon ülő
szobrát, a Lámpagyújtó című és az Ószeres című szobrokat is.
http://hvg.hu/ingatlan/20140910_Ilyen_lett_az_uj_Teleki_ter__fotok
A világ legmenőbb felhőkarcolójában nincs csatorna
09.11.
A dubaji Burdzs Kalifa a világ legmagasabb és legfényűzőbb felhőkarcolója, 828 méterre
emelkedik a város és a sivatag fölé, fennen hirdetve az emirátus mérhetetlen
gazdagságát. Azt már kevesebben tudják, hogy a 163 emeletes, 1,5 milliárd dollárból
felhúzott épület nem csatlakozik a város csatornahálózatára, mivel az egyszerűen nem
lenne képes kiszolgálni. A torony vécéin lehúzott, becslések szerint napi 15 tonna
anyagot így folyamatosan kamionok szállítják egy szennyvízfeldolgozó telepre.
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http://index.hu/tudomany/til/2014/09/11/a_vilag_legmenobb_felhokarcolojaban_nincs_c
satorna/
A választásokig elnapolják a kínos Kossuth téri csatornafelújítást
09.11.
Évtizedekig gond nélkül bírta az arra járó 2-es villamos okozta terhelést, de a Kossuth tér
átépítésekor úgy elfúrták a műemlék gyűjtőcsatornát, hogy azonnali javításra szorult. Az
persze szóba se jöhetett, hogy a frissiben átadott téren felbontsák a köveket. Inkább a
Stollár Béla utca és Balassi Bálint kereszteződésében ástak egy indítóaknát még
júniusban, és onnan próbálták elvégezni a javítást.
http://varosszive.blog.hu/2014/09/09/nagyon_elfurtak_decemberig_huzzak_a_kossuth_t
eri_csatornajavitast
Nem férnek el a buszok az új Lánchíd utcában
09.11.
Ha szembetalálkozik két busz, akkor is kevés lesz nekik az 540 centi széles út, ha egy
milliméterre mennek el egymás mellett. Tehát valamelyik busznak le kell húzódnia. Vagy
a kerékpársávra vagy a vízelvezető árokba. Az előbbi igen balesetveszélyes, és hamar
tönkreteheti a nem túl erősen alapozott kerékpárutat, az utóbbi csak szimplán
tönkreteheti a vízelvezető árkot.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/09/11/nem_fernek_el_a_buszok_az_uj_lanchid_u
tcaban/
Egymillió dolláros New York-i parkolóhely
09.11.
New York legfelkapottabb részein a saját parkolóhely immár szó szerint a milliomosok
luxusa.
A csillagászati árrobbanás egyik kiváltó oka, hogy a legsűrűbben lakott városközpontban,
Manhattanben három évtized alatt 20 százalékkal csökkent az utcai parkolóhelyek
száma. Mintegy 127 ezer állt az autósok rendelkezésére 1978-ban, 2010-ben pedig már
alig 102 ezer.
http://index.hu/urbanista/2014/09/11/egymillio_dollaros_new-york-i_parkolohely/
A városligeti hatástanulmány elemzése - II. rész
09.12.
Elkészült és nyilvánosságra került a Liget Budapest projekt kapcsán megrendelt
hatástanulmány, melyet Pákozdi Imre alapos írásban veséz ki.
http://epiteszforum.hu/a-varosligeti-hatastanulmany-elemzese-ii-resz
Százlakásos passzívház
09.12.
Elkészült az első magyar 100 lakásos minősített passzívház, a XIII. kerületben a Zsinór
és Jász utca sarkán. A kerületi Önkormányzat bérházként fogja üzemeltetni, a léptékében
nem csak a magyar, de a közép-kelet európai piacon is úttörő lakóépületet. Pólus
Károly, Nagy Csaba és munkatársaik munkája.
http://epiteszforum.hu/szazlakasos-passzivhaz
A budapesti tűzfalakon az ízlésfejlődés
09.12.
Nemrég írtam arról, hogy a budapesti street art általában még nem jutott el arra a
szintre, hogy túlmutasson önmagán, meg az egyszerű dekoráción, miközben külföldön
sokszor elgondolkoztató, egyáltalán nem sablonos megoldásokkal is találkozunk. Úgy
tűnik azonban, hogy az evolúció dolgozik, és végre együtt állt három fontos
tényező:igény egy mélyebb, művészibb falfestésre; az új irány támogatása a budapesti
főépítész és városvezetés részéről; lehetőség nemzetközi tapasztalattal rendelkező
művészeknek, hogy Budapesten dolgozzanak.
http://varosban.blog.hu/2014/09/12/a_budapesti_tuzfalakon_az_izlesfejlodes
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Még oda sem ért, már utálják az 1-est
09.12.
Ha 1995-ben elkezdik, akkor az Etele úti fákért sem kellene aggódni, és talán a 4-es
metró sem épül meg úgy, hogy a tervezett utasforgalomnak végül csak a felét hozza.
Ennek ellenére az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld számára hasznos. Viszont
sok helyi sérelemmel jár, amit a lakók szerint a BKK nem igyekszik konstruktív
párbeszéddel enyhíteni.
http://index.hu/belfold/2014/09/12/villamos/
Több lépésben megújul Pesthidegkút központja
09.12.
A városrész fejlesztésébe helyi vállalkozókat is bevonnak, aminek eredményeként új
szolgáltatások, köztük egy élelmiszer-áruház létesült, s a továbbiakban közel egymilliárd
forint magántőkés beruházásból szolgáltatóház is épül.
http://hvg.hu/cegauto.kozlekedes/20140912_PR_parkolo_epul_es_kevesebb_torlodas_le
sz
47 millióba kerül a Kozma utcai troliparádé
09.12.
Társaságunknak 47 520 000 forint többletköltsége merült fel – írta a BKK az Átlátszónak
a Kozma utcai trolifordulóról, mely több mint egy éve borzolja az V. kerületi lakosok
idegeit. A 70-es, 78-as trolik csak úgy tudnak megfordulni, ha arrébbteszik az
áramszedőiket. (A probléma oka, hogy ki lettek tiltva a Kossuth térről, így egyelőre
megoldatlan, hogy hol forduljanak meg, részletek cikkünkben.)
http://index.hu/belfold/budapest/2014/09/12/47_millioba_kerul_a_kozma_utcai_trolipar
ade/
Megtévesztő közterület-elnevezések
09.12.
Az elmúlt száz év legnagyobb utcanévnyertesei a reformkor és a szabadságharc hősei
Államhatárok és rendszerek jöttek-mentek és gyakran homlokegyenest ellenkező
üzenettel, de mindegyik rezsim politikai elitje követendő példaként hivatkozott rájuk.
Azzal nincs gond, hogy a legtöbb magyar településen található Kossuth és Petőfi utca,
ám a budapesti halmozásuk cseppet sem felhasználóbarát.
http://index.hu/urbanista/2014/09/12/megteveszto_kozterulet_elnevezesek/
Így néz ki egy elképesztő svájci luxuslakás
09.13.
A svájci Luganóban eladó egy 2013-ban épült modern tóparti házban egy luxuslakás –
írja a Wall Street Journal, mely képeket is közölt az ingatlanról. A hat hálószobás
ingatlanban található egy zene-, illetve olvasószoba, emellett az ingatlanhoz egy
hatalmas terasz is tartozik, ahonnan páratlan kilátás nyílik a közeli tóra és hegyekre. Az
ingatlan vételára 10 millió euró.
http://hvg.hu/ingatlan/20140913_Igy_nez_ki_egy_elkepeszto_svajci_luxuslak
Pont a buszparkolóról felejtkeztek el a Kossuth téren
09.14.
Lipótvárosban sokan rosszul jártak az Kossuth tér autómentesítésével, de egy társasház
különösen ráfaragott. Minden ide érkező turistabusz ez elé az egyetlen ház elé akar
parkolni, hiszen az új látogatóközponthoz elfelejtettek tisztességes buszparkolót kijelölni.
Hetente száznál is több busz harcol három helyért az Alkotmány utcában.
http://varosszive.blog.hu/
V22 Kulturális és Sportközpont
09.14.
A Budapesti Városfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb célja a Duna-part
revitalizációja. A part fejlesztése nem csak a helyi lakosságnak nyújtana szabadidős
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foglalkozásokat, hanem az idegenforgalom számára is egy kiemelkedő pont lenne. Az
általam választott terület Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerülete, a főváros délnyugati
részén helyezkedik el a Duna jobb partján. Vezdén Ágnes diplomamunkája.
http://epiteszforum.hu/v22-kulturalis-es-sportkozpont
300 milliót szánnak a kecskeméti államtitkárság épületére
09.15.
Nem maradt terv a minisztériumok költöztetése, a Miniszterelnökség egy részét jövő
januártól biztosan Kecskemétre helyezik át. A vidékfejlesztési államtitkárság a volt
tüdőkórházba költözik, és az előzetes számítások szerint csak a felújítása 300 millió
forintba fog kerülni. A kormány nem árulta el, hány dolgozó nem vállalta a kecskeméti
költözést, és azt sem, melyik minisztérium költözik a legközelebb.
http://index.hu/belfold/2014/09/15/300_milliot_szannak_a_kecskemeti_allamtitkarsag_e
puletere/
Tavasszal indul a Szépművészeti Múzeum Román csarnokának felújítása
09.15.
A Liget Budapest projekt keretében jövőre megkezdődik többek között a Szépművészeti
Múzeum Román csarnokának rekonstrukciója, az Országos Múzeumi Raktározási és
Restaurálási Központ (OMRRK) felépítése, és folytatódnak a Városliget parkrendezési
munkálatai; a 2015-ös beruházások várható összköltsége 15-20 milliárd forint lesz.
http://hvg.hu/ingatlan/20140915_Tavasszal_indul_a_Szepmuveszeti_Muzeum_Ro
Elárasztották Budapestet a debil szobrok
09.16.
Minden hónapban átadnak egy agyzsibbasztóan cuki szobrot Budapesten. Feltérképeztük
a kutyusokat, kislányokat és a pocakos festő bácsit, hogy kiderüljön, mit akarnak ezzel
üzenni nekünk.
http://index.hu/belfold/2014/09/15/ezert_ontottek_el_budapestet_a_debil_szobrok/
Átadták a Teleki teret – és jó lett!
09.15.
Józsefvárost sokan tokkal-vonóval Budapest pöcegödrének tartják. Nyomor, bűnözés,
drogtanya,
alacsony
költségvetésű
utcai
prostitúció
stb.
Ezen
a
vulgáris
leegyszerűsítésen bárki könnyen túlteheti magát. Elég csak egy fél napot rászánnia arra,
hogy keresztül-kasul bebicajozza a nem is mindenfelé annyira szánalmas Nyóckert.
http://index.hu/urbanista/2014/09/15/szerdan_atadtak_a_teleki_teret_es_jo_lett/
Green Walk 2014: ingyenes utazás a vidéki helyszínekre
09.15.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) a Zöld Építés Hetét ünneplő
rendezvénysorozatához vidéki településeken található létesítmények is csatlakoztak. Az
AIDA program támogatásának köszönhetően a helyszínekre ingyenes buszos odautazás
biztosított a komlói RATI, a debreceni DEM, a gödi családi ház és a penci autonóm
szalmaház iránt érdeklődőknek.
http://epiteszforum.hu/green-walk-2014-ingyenes-utazas-a-videki-helyszinekre
Elárverezik a tengerparti görög szellemfalut
09.16.
Az eredeti görög nevén Levisszi, törökül Kayaköy település számára a török kulturális
minisztérium keres olyan befektetőt, aki helyreállítaná és idegenforgalmilag
hasznosíthatóvá tenné a szellemfalut. Becslések szerint a projekt költsége eléri a 10,5
millió eurót, eddig két cég jelentkezett. A falut jelenleg parkolóhelynek használják a
környékbeli fürdőhely turistái.
http://hvg.hu/ingatlan/20140916_Elarverezik_ezt_a_tengerparti_gorog_szell
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Nemcsak a Vidámparkot, egy utcát is bekebelez az Állatkert
09.16.
AVarannó utcát az Állatkert bővítése idejére lezárták, és a bővítés után sem nyitják meg
újra, legalábbis a szűk, gyalogos, kerékpáros részét. A lezárásra azért volt szükség, mert
a kacskaringós utca elvágja egymástól az Állatkert két részét, amíg külön Állatkert és
Vidámpark volt, addig ez nem okozott gondot, most viszont nem tudnának a látogatók
akadálytalanul közlekedni. Ezért a főváros úgy döntött, hogy a Varannó utca kérdéses
szakaszát megkaphatja az Állatkert.
http://velvet.hu/budapestma/2014/09/16/nemcsak_a_vidamparkot_egy_utcat_is_bekeb
elez_az_allatkert/
Marad a Nyugati téri felüljáró-förmedvény?
09.16.
A legtöbb szépérzékű ember abban bízott, hogy záros határidőn belül lebontják a Skála
Metró mellett a Nagykörút felett átívelő rusnya, tájidegen hidat. (Amelyik a BajcsyZsilinszky utat köti össze a Váci úttal.) De ma kiírta a BKK a közbeszerzést a felüljáró híd
felújítására.
http://index.hu/urbanista/2014/09/16/marad_a_nyugati_teri_feluljaro-formedveny/
BKK: Felújítják ugyan a Nyugati téri felüljárót, de attól még le is bonthatják
09.17.
Úgy tűnik alaptalan volt tegnapi félelmünk, hogy a Nyugati téri felüljáró tervezett
felújítása azt jelenti, hogy az a helyén is marad. Ez elsőre ellentmondásnak tűnik, de a
BKK leveléből kiderül miért nem az.
http://index.hu/urbanista/2014/09/17/felujitjak_ugyan_a_nyugati_teri_feluljarot_de_att
ol_meg_le_is_bonthatjak_-_a_bkk_reakcioja/
Megújult a Centrál
09.17.
Az 1887-ben alapított kávéház biztos pontot jelentett a városban többek közt a Nyugat
szerkesztőségének és más íróknak is. Ez az évtizedek folyamán tulajdonképpen semmit
sem változott, a város közepén található intézmény tárt karokkal vár akár egy jó
reggeliről, akár egy ebéd utáni kávéról legyen szó, mindezt nem is megfizethetetlenül
drágán. Ráadásul a most mindezt hagyományőrző, de mai szemmel is tetszetős
környezetben élvezhetjük.
http://welovebudapest.com/kavezok.ettermek/osztrak.magyar.ket.jo.barat.egyutt.issza.
kavejat.megujult.a.central
Szent Imre Templom, Plébánia és Közösségi Ház
09.17.
Az ölelő gesztus, bár nem új a templomépítészetben, hiszen a Szent Péter bazilikához
kapcsolódó kollonádok ugyanezt teszik, azonban Gutowski Robert pátyi temploma, kisebb
méretekben, jóval meghittebb, intimebb módon, az épülethez szervesen kapcsolódva
nyújtja mindezt.
http://epiteszforum.hu/szent-imre-templom-plebania-es-kozossegi-haz
Elkészült a Zenélő kút és Japánkert is a Margitszigeten
09.17.
Tarlós István főpolgármester adta át szerdán a felújított Zenélőkutat és a Japánkertet a
budapesti Margitszigeten.
http://hvg.hu/ingatlan/20140917_ELkeszult_a_Zenelo_kut_es_Japankert_is_a
Markolók szakítják le a Király utca 40. falait
09.17.
Bontásra ítélték a Király utca 40. szám alatti épületet, amelyet 2006-ban még sikeresen
védett meg az Óvás! Egyesület. A háznak azonban már akkor nem volt meg a teteje, és
ez így is maradt az elmúlt 8 évben, ez vezetett oda, hogy most nyáron leszakadt az egyik
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födém is. Ezután született az a döntés, hogy az épületet a földszintig visszabontják,
viszont a társasházat építő beruházónak kötelező lesz a homlokzatot Hild eredeti tervei
szerint visszaépítenie.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/09/17/markolok_szakitjak_le_a_kiraly_utca_40._
falait/
Nyilvánossá tenne minden fővárosi szerződést Csárdi Antal
09.17.
Azonnal leállítaná a 3-as metrót, mert az életveszélyes. Csárdi általános helyettese
Osztolykán Ágnes lenne, aki korábban nem vállalta a főpolgármester-jelöltséget.
http://index.hu/belfold/2014/09/17/csardi_antal/
Légifelvétel-adatbázis
09.18.
A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) EU-s pénzt kapott, és (most jön a hírérték)
nem hülyeségekre költötték! A légifilmtárukban 1950 és 2007 között készült analóg
légifelvételeket digitalizálnak. Magyarországon ugyanis 2007-ben tértek át a digitális
légifotózásra. A mintegy 412 ezer légifotó 15 százalékát, 63 ezret digitalizáltak az idén
nyáron lezárult projekt keretében.
http://index.hu/urbanista/2014/09/18/legifelvetel_adatbazis_puritan_egyszeru_nagyszer
u/
Fakassz vizet a városban - A tűzcsapból lett ivókút
09.18.
Jelenleg még este hatig a Bazilikával szemben, baloldalt, a Sas-Zrínyi utca sarkán
találhattok egy szokásos piros tűzcsapot, szokatlan kék toldással: ez a pályázat első
hírnöke. Szeptember végétől novemberig további 11 helyen ütik fel a fejüket az ivókutak
a városban, hogy aztán remélhetőleg jövő nyáron már minél több spoton tudjunk
kedvünkre vizet fakasztani.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/fakassz.vizet.a.varosban.a.tuzcsapbol.lett.ivo
kut
Csempét törtek a Dob utcában
09.18.
A Dob u. 40-ben található, Rácskert nevű romkocsma falán található alkotás teljes
egészében csempemozaikból készült, amely egy nem túl gyakori kifejezési stílus
Magyarországon. A fal témája az "Utca, vagy galéria" témát jelenítette meg.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/csempet.tortek.a.dob.utcaban
A kerékpár-vb a rendező várost is biciklibaráttá tette
09.18.
Ponferrada kerékpáros infrastruktúrája teljes felújításon esett át az elmúlt években. A
legnagyobb beruházást nyáron adták át, amikor a település történelmi belvárosát
átszelő, a legszigorúbb előírásoknak is megfelelő kerékpárutat birtokba vehették a
lakók.Az új utakhoz közbringa rendszert is telepítettek a 70 ezres városba. A hét ponton
felállított dokkolóállomásokból 300 bringa kölcsönözhető. Ezt a számot jövőre
megduplázzák. A közbringa rendszer teljesen ingyenesen. A településen az
önkormányzat elektromos kerékpárok bérlését is lehetővé teszi.
http://sportgeza.hu/sport/bringa/2014/09/18/a_kerekparvb_a_rendezo_varost_is_biciklibaratta_tette/
Győr új sportkomplexuma tervpályázat - a Sagra Architects II. díjas munkája
09.18.
Célunk egy olyan épület létrehozása, amely a környezetével és használóival aktív
kapcsolatba képes kerülni. Az épületek nem egyszerűen a sportpályák mellé telepszenek,
hanem azokkal szerves kapcsolatba, intenzív párbeszédbe kerülnek.
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http://epiteszforum.hu/gyor-uj-sportkomplexuma-tervpalyazat-a-sagra-architects-iidijas-munkaja
Kibővült a Vakok Intézete
09.19.
Kibővült és megújult a Vakok Állami Intézetének zuglói, Hermina úti épületegyüttese. Az
intézmény a 600 millió forintos beruházás során új funkciókat is kapott, ott lesz az
Országos Módszertani Központ és az Országos Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ.
http://hvg.hu/ingatlan/20140919_Kibovult_a_Vakok_Intezete
Ma indul a Nyitva! - Kiadó Üzletek Fesztiválja
09.19.
Szinte az összes európai fővárosnak meg kell küzdenie az elhagyatott üzletek
problémájával, amelyek nemcsak kereskedelmi-gazdasági szempontból jelentenek
gondot, de a jelenség a városkép, ezen keresztül pedig a hangulatunk szempontjából is
rendkívül hátrányosan hat. Erre jelenthet megoldást egy teljesen újszerű
kezdeményezés. Nekünk eddig tetszik.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ma.indul.a.nyitva.kiado.uzletek.fes
ztivalja
Fecskék szálltak meg egy tűzfalat
09.19.
A Színes Város Strongbow Budapest Fesztivál 9. tűzfala készült el az Akácfa utcában. A
80 m2 nagyságú felület témája és feladata a ,,Nyugalom, vagy tombolás” ellentétpár
vizuális megjelenítése volt. Az alkotó -Mesterházy Károly, alias Carlos BreakOneszámára a nyugalmat leginkább a Magyarországon fészkelő madár, a fecske személyesíti
meg.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/fecskek.szalltak.meg.egy.tuzfalat
Dőlnek a falak a Belvárosban
09.19.
Na, nem az összes, de a felújítottak mellett jó néhány épület omladozik a VII.
kerületben, ahol szerdai minitúránkat tettük az ÓVÁS! Egyesület szervezésében. Nem
véletlenül sétálgattunk a zsidó negyed szívében, ugyanis a hétvégén rendezik meg a
Kulturális Örökség Napokat, aminek keretében körbejárhatjuk a város legszebb részeit.
Mi a VII. kerülettel kezdtünk, azokkal a házakkal, amiket már csak a lélek tart össze.
http://velvet.hu/budapestma/2014/09/19/seta/
Eurómilliókkal olcsóbban hirdették az Eiffel Palace-t, mint amennyiért
Matolcsyék megvették
09.19.
Az épület kínálati ára 5,3 millió euróval kevesebb volt, mint amennyiért aztán a Magyar
Nemzeti Bank júliusban megvette – ez derül ki egy januári brossúrából, amit az Átlátszó
megszerzett.
http://hvg.hu/ingatlan/20140919_Atlatszo_Euromilliokkal_olcsobban_hirdett
Budapest még mindig az autókba szerelmes
09.20.
A világ egyik leghíresebb sztárépítészével, az emberközpontú építészetet meghonosító
Jan Gehllel beszélgettünk annak kapcsán, hogy híres könyve, az Élhető városok végre
magyarul is megjelent.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/09/20/budapest_meg_mindig_az_autokba_szerelm
es/
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Pecázna a lakása teraszáról? Kész a prototípus!
09.21.
Szegeden is autóutak és parkolók vágják el a városlakókat a Tiszától. A teljesen beépített
folyópart jó alternatívája az energetikailag önellátó és mobil Noé lakóhajó. Videó.
http://index.hu/video/2014/09/21/2014_0920_lakohajo/
Na melyik a budapestiek kedvenc városrésze? Most kiderül: itt a Városnegyedbajnokság 2014!
09.21.
Két év telt el azóta, hogy az Urbanistán összecsaptak a budapesti városnegyedek és több
fordulós kemény viadalban kiderült, hogy melyikük az olvasók kedvence. Akkor a
ferencvárosi József Attila-lakótelep nyert toronymagasan (nyomában Wekerlével és
Újlipóciával). Az idei küzdelem keményebb lesz: úgy döntöttünk, ezúttal Budapest összes
városnegyede részt vesz majd a játékban.
http://index.hu/urbanista/2014/09/21/na_melyik_a_budapestiek_kedvenc_varosresze_
most_megmondhatjatok_itt_a_varosnegyed-bajnoksag_2014/
A szigetvári Zrínyi vár és dzsámi
09.22.
Egy műemlék sosem egyszerű történet. Főként így van ez, ha különböző korok rakódnak
egymásra. Ez olyan nehézségeket, kötöttségeket hoz létre, melyre nagyon nem egyszerű
megtalálni a jó válaszokat, az épületek továbbélése tekintetében. A szigetvári várban
álló, Szulejmán szultánnak készült dzsámi is ilyen, melynek szövevényes történetében
most Koch Péter tervei nyomán nyílik újabb fejezet.
http://epiteszforum.hu/a-szigetvari-zrinyi-var-es-dzsami
Egységes ingatlanbecslési rendszert akar a Kúria
09.22.
A magyar jogban nincs átfogó szabályozás az ingatlanok értékének meghatározására, a
Kúria ezért egységes szempontrendszert akar létrehozni.
http://hvg.hu/ingatlan/20140922_Egyseges_ingatlanbecslesi_rendszert_akar
A felújított Pesti Vigadó
09.22.
Az 1864-ben épült, többször átépített épületet 2004-ben leromlott állapota miatt
bezárták. Tíz évig tartó építészeti felújítás és restaurálás után, 2014. március 14-én
ünnepélyes megnyitották. Az Országgyűlés 2013. évi döntése alapján a pompás épület a
Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába került. Az állami beruházás összköltsége
meghaladta a 7,5 milliárd forintot. Bemutatjuk Fehérváry Rudolf, Gothárd Erzsébet és
munkatársaik munkáját.
http://epiteszforum.hu/a-felujitott-pesti-vigado
Elkezdtek dolgozni a margitszigeti futókörön
09.22.
Péntek este már tele volt a Margitsziget a futóknak szóló figyelmeztetéssel a pálya
felújításáról, hétfőn tényleg elkezdődött a munka. A pesti oldalon kezdték, a Margit
hídtól az állatkert végéig felszedték a rekortánt, feltúrták a földet, kerítést is kitettek, de
aki nagyon akar, végig tud futni.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/09/22/elkezdtek_dolgozni_a_margitszigeti_futoko
ron/
Francia sztárépítész tervezheti az új pekingi óriásmúzeumot
09.22.
Jean Nouvel világhírű francia építész kapott megbízást a világ egyik legnagyobb
múzeumának tervezésére. Pekingben lesz az építmény, a kínai művészetet mutatják be
ott.
http://hvg.hu/ingatlan/20140922_francia_epitesz_peking_muzeum
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Lázár szerint elkészült a Várkert Bazár, mégis költenek rá még 300 milliót
09.23.
Lázár János szerint a Várkert Bazárt eddig egyetlen egyszer adták át, mert a második
alkalommal a Lánchíd utcát adták át. Más kérdés, hogy még egyik sincs készen, a keddi
közlöny szerint 300 millió forintot kap még a felújítás.
http://hvg.hu/ingatlan/20140923_Lazar_csak_egyszer_adtak_at_a_Varkert_baz
Horthy világítótornyától Kádár giccshajójáig
09.23.
Az évek óta egyre felkapottabb, tematikus városséták lényege, hogy az ember olyan
helyekre is bejusson Budapesten, ahová amúgy esélye sem lenne. Vagy legalább
mindenféle izgalmas titkot megtudjon a fél életüket a levéltárban töltő,
urbanisztikamániásoktól olyan épületekről, amelyek mellett naponta elsétál egy
vállrándítással. Előbbire tökéletes példa a Kelenföldi Hőerőmű vagy a csepeli
atombunker, ahová a mai napig többszörös a túljelentkezés, utóbbiban pedig szinte
mindig kiütéssel győznek a Falanszter blog szex-, bűn- és háborúcentrikus túrái.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/09/23/dunajcsik_dunapestje/
Makó durván megtapossa Makovecz Imre emlékét. Eddig miért imádták?
09.23.
Makovecz Imre életműve és pályája tele van ellentmondásokkal. Már az elgondolkodtató,
hogy őt tartják a magyar organikus építészet atyjának, miközben épületei valójában nem
is organikusak. Makoveczi ellentmondás, hogy ennek ellenére a rendszerváltás után
tömegével rendelték tőle a nem túl praktikus épületeket. A megrendelések Makón
burjánoztak el igazán, ott hét épületet is tervezett. És akkor most itt van Makó hálája a
sok szép épületért, például a tekintélyes méretű, de a célra teljesen alkalmatlan makói
fürdőért. Tekintse meg Makovecz Imre szobrát, amit Makó városa állítana fel a nagy
építész emlékére.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/09/23/mako_durvan_megtapossa_makovecz_i
mre_emleket._eddig_miert_imadtak/
Cuki lépcsőház egy pesti panelban
09.23.
A Centenáriumi-lakótelepen belendültek a lakók és csak úgy szerelemből az összes
emeletet kifestették az egyik négyszintes panelban. Van, ahol egész profi, van ahol
inkább bájos, de egyértelműen mindenhol vidám.
http://index.hu/urbanista/2014/09/23/cuki_pesti_lepcsohaz/
A pesti zsidónegyed kísértetházai
09.23.
A pesti zsidónegyed kulturális örökségének védelméért küzdő Óvás! Egyesület sétát
szervezett. Az apropó: a Kodály Köröndön álló palota júliusi leégése, illetve a Király utca
40. alatti, évek óta üres, romos ház födémének az augusztusi leszakadása. És hát tágabb
értelemben a megóvása ennek a páratlan kulturális örökségnek: a többnyire belsőerzsébetvárosi,
részben
belső-terézvárosi épületeknek,
melyeket bontásra,
vagy
legalábbis eredeti arculatuk teljes elvesztésére kárhoztattak.
http://index.hu/urbanista/2014/09/23/a_pesti_zsidonegyed_kisertethazai/
Pályakezdés Afrikában - interjú Hüttl Saroltával
09.24.
Tavasszal írtunk egy nagyon jól sikerült afrikai épületről, a belga BC Architects&Studies
gyermekkönyvtáráról Burundiban. Azóta kiderült, a projektben egy pályakezdő magyar
építész is aktívan részt vett. Hüttl Sarolta három nyáron hat hónapot töltött Burundiban
és dolgozott helyi projekteken. Nemes András interjúja.
http://epiteszforum.hu/palyakezdes-afrikaban-interju-huttl-saroltaval
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Funkcióváltás a hatvani Grassalkovich-kastély kertjében
09.24.
A hivatalos átadás után június elejére vehette a közönség teljes körűen birtokba a
Széchenyi Zsigmond Múzeumkert létesítményeit Hatvanban, a Grassalkovich kastély
parkjában. A megvalósulással a tervezők Kiss Gyula és Járomi Irén építészek ismertetnek
meg.
http://epiteszforum.hu/funkciovaltas-a-hatvani-grassalkovich-kastely-kertjeben
Elhordják a Fertő-tó partját egy ultramodern szállodáért
09.24.
30 millió euróból, többéves tervezés és számtalan építési- és környezetvédelmi engedély
beszerzése után végre elkezdhetik építeni azt az osztrák szállodát, ami gyakorlatilag a
Fertő-tó felületén helyezkedik el.
http://hvg.hu/ingatlan/20140924_Elhordjak_a_Fertoto_partjat_egy_ultramod
Olcsó a magyar lakás, csak nem nekünk
09.24.
Közép-Európában
a
lakások
átlagára
Magyarországon
a
legalacsonyabb,
a
négyzetméterenkénti ár csupán 917 euró, míg a legmagasabb Csehországban, ahol egy
négyzetméterért 1186 eurót kell fizetni.
http://index.hu/gazdasag/2014/09/24/a_legolcsobb_a_magyar_lakas_nekunk_megsem_
az/
A Várkert rekonstrukciója - a neoreneszánsz kert és az Öntőház udvar
09.25.
A Várkert Bazár szépen megújult homlokzata mögött egy hatalmas kert is rejlik. Bár nem
újult meg most a teljes egykori várkert, a beruházás által érintett részen a GARTEN
Studio végzett alapos kutató-, és tervező munkát, amelynek végeredménye egy
rekonstruált Ybl-korabeli kertrész, és egy ízég-vérig kortárs Öntőház udvar lett. A
folyamatról Steffer István vezető tervező számol be.
http://epiteszforum.hu/a-varkert-rekonstrukcioja-a-neoreneszansz-kert-es-az-ontohazudvar
Ilyen egy plébániából lett londoni luxusvilla
09.25.
Dél-Londonban található egy olyan eladó luxusvilla, mely korábban plébániaként üzemelt
– írja a Wall Street Journal, mely képeket is közölt az ingatlanról. Az 1881-ben épült
házat 2009-ben vásárolta meg jelenlegi tulajdonosa, azóta pedig komoly renováláson
esett át az ingatlan.
http://hvg.hu/ingatlan/20140925_Ilyen_egy_plebaniabol_lett_luxusvilla
Bérlakásprogrammal keresték meg a kormányt
09.25.
Szakmai szervezetek uniós forrásokon, kedvezményes hiteleken és kormányzati
szerepvállaláson alapuló bérlakásépítési tervet dolgoztak ki.
http://hvg.hu/itthon/20140925_Berlakasprogrammal_kerestek_meg_a_kormany
Fotók: Panorámamedence és tetőkert is nyílt a felújított Rudasban
09.25.
Átadták a budapesti Rudas fürdő új wellnessközpontját csütörtökön. Rudasnak a mai
napig megmaradt a nyolcszögletű alaprajza és a nyolc oszlopa, a mostani, egymilliárd
forintos fejlesztés során pedig jakuzzi és panorámás napozóterasz létesült a tetőkertben,
a középső szinten - az utcáról is megközelíthető - étterem nyílt, a földszinten pedig négy
különböző vízhőmérsékletű medence épült. A létesítmény péntek reggel nyílik meg.
http://hvg.hu/ingatlan/20140925_Napozoterasz_es_tetokert_is_nyilt_a_feluj
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Öt épület, ami mostanában újult meg Budapesten
09.25.
Bőven van még tennivaló, de nap mint nap tapasztaljuk, hogy a város épített öröksége
fokozatosan megújul: templomok, bérházak, paloták. Ezekből válogattunk nektek most
ötöt - az épületeket mindössze annyi fűzi össze, hogy értéket képviselnek, a történelmi
belvárosban vannak, és a közelmúltban újultak meg.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ot.epulet.ami.mostanaban.ujult.me
g.budapesten
Megjelent a 30 éves ArchiCAD legújabb verziója
09.25.
A XXI. századi építészeti elvárások maximális kiszolgálását tűzte ki célul a GRAPHISOFT
legújabb, építészeknek szóló BIM-alapú tervező szoftvere, az ArchiCAD® 18. Az új verzió
legnagyobb újdonsága, hogy integrálta a világ egyik vezető renderelő motorját, amelyet
eddig elsősorban a nagy hollywoodi filmstúdiók alkalmaztak elõszeretettel.
http://epiteszforum.hu/megjelent-a-30-eves-archicad-legujabb-verzioja
Frappáns olvasói megoldás a Nyugati téri felüljáró felszámolására
09.25.
Első pillantásra lehet, hogy komplikáltabbnak tűnik, mint egy nagyestélyi szabásmintája,
de ha alaposabban megnézzük, akkor nem bonyolultabb, mint mondjuk az Örs, vagy a
Széll Kálmán tér.
http://index.hu/urbanista/2014/09/25/frappans_olvasoi_megoldas_a_hugymagnes_nyug
ati_teri_feluljaro_felszamolasara/
A “Kolónia”
09.25.
Már a neve is: úgy hangzik, mintha valami steampunk korban a magyar vasutaknak
sikerült volna először embert juttatnia a Marsra egy gőzmeghajtású űrmozdony
segítségével (útközben tesztelhették volna Einstein idődilatációs elméletét), majd ott egy
virágzó társadalmat hozott volna létre. Ehelyett viszont a nyolcadik kerületben építettek
fel egy hihetetlenül izgalmas lakónegyedet, lakótelepet, egyetlen épülettömbben.
http://varosban.blog.hu/2014/09/25/a_kolonia_nyolcban
„…ötszáz, bizony, dalolva ment…”
09.26.
Széljegyzetek a Városliget pályázat első fordulójának „szigorúan titkos” zárójelentéséhez.
Sári István építész-urbanista véleménye.
http://epiteszforum.hu/otszaz-bizony-dalolva-ment
10 ezres stadionja lesz Szombathelynek
09.26.
Simicskó István sportért felelős államtitkár és Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP)
Szombathely polgármestere pénteken aláírta azt a támogatási szerződést, amelynek
alapján
elkezdődhet
annak
a
9,6
milliárd
forint
értékű
multifunkcionális
sportkomlexumnak a fejlesztése, amely a Haladás labdarúgócsapatának új, 10 ezer
férőhelyes stadionját is magában foglalja.
http://hvg.hu/ingatlan/20140926_10_ezres_stadionja_lesz_Szombathelynek
Hol van Budapest szíve, Pesten vagy Budán? Indul a városnegyed-bajnokság!
09.26.
Hölgyeim és Uraim, drága drukkerek és ellendrukkerek, indul az Urbanista és az
Otthontérkép várva várt II. Városnegyed-bajnoksága. A játék lényege: megtalálni azt a
városnegyedet amelyiket legjobban szeretünk.
http://index.hu/urbanista/2014/09/26/a_legkemenyebb_garazsarak_es_a_legsulyosabb_
berleti_dijak._hol_van_budapest_szive_pesten_vagy_budan_indul_a_varosnegyedbajnoksag_a_varosmagban/
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Páratlan együttműködés a fővárosi lakásproblémák megoldásáért
09.26.
REPLAN néven indítottak egyedülálló kutatási programot a BME Építészmérnöki Kar
Lakóépület-tervezési Tanszékének építész oktatói, munkatársai, az egyetem diákjai,
szociológusok és közgazdászok bevonásával a Holcim Hungária Otthon Alapítvány
megbízásából. A Fővárossal együttműködve választották ki azt a 6 budapesti területet (a
IV, VII, X, XVI, XVII, XX kerületekben), ahol korábban kritikus lakhatási és szociális
problémákat tártak fel.
http://epiteszforum.hu/paratlan-egyuttmukodes-a-fovarosi-lakasproblemakmegoldasaert
Végtelen abroncsmező egy spanyol városka mellett
09.26.
75 ezer tonna (belegondolni is rossz) illegálisan lerakott gumiabroncs tornyosul a spanyol
Sesena fölé. A használt gumikat 2003. környékén ürítette a város mellé egy időközben
megszűnt feldolgozó üzem, azótva várják a helyiek, hogy történjen valami az amúgy
veszélyes hulladéknak számító mezővel.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/09/26/vegtelen_abroncsmezo_egy_spanyol_va
roska_mellett/
Több tucat rendőr ment a 20 éve üresen álló házhoz
09.27.
Körülbelül 60 aktivista foglalta el szombat délután a Benczúr utca 4. szám alatt lévő
házat, ami húsz éve üresen áll. A Város Mindenkié aktivistái azt szeretnék megmutatni,
milyen lehetőségek rejlenek egy üres épület hasznosításában. Tudósítónk a helyszínről
azt jelentette, hogy már körülbelül 30 rendőr is megjelent a háznál. Ők azért vonultak ki,
mert az épületet tíz nappal ezelőtt életveszélyessé nyilvánították.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/09/27/tuntetes_egy_20_eve_uresen_allo_haznal/
Passzív házak
09.28.
Az országban csupán egyetlen településen nem tartanak majd októberben önkormányzati
választásokat, Tanakajdon, ahol nem akar senki se polgármester, se képviselő lenni.
Ilyen rossz lenne a helyzet? Vagy ennyire jó? És főleg: ki az a Sanyi? Riport.
http://index.hu/belfold/2014/09/28/passziv_hazak/
Tudjátok, minek állítottak emléktáblát? Egy útburkolatnak!
09.29.
Egy hete emléktáblát avattak Pestújhelyen a sárga keramitnak, ami hajdan számos utcát
tett járhatóvá a hol por, hol sártengerré váló településeken. Ez az útburkolat egyik
tulajdonságáról híres, a másikról hírhedt volt: tartós volt és csúszós.
http://index.hu/urbanista/2014/09/29/tudjatok_minek_allitottak_emlektablat_egy_utbur
kolatnak/
Szegényebb vagy gazdagabb lett a városa?
09.29.
Az elmúlt másfél évtizedben Budapest és környéke között csökkent a családok
jövedelemkülönbsége, de nőtt az iparűzésiadó-bevételek különbsége. Valószínűleg sok
gazdag budapesti a városon kívülre költözött, de a vidéki önkormányzatok nem
vonzottak több céget. Nagy a különbség egyes önkormányzatok között, ami lehet a helyi
politika következménye.
http://index.hu/gazdasag/defacto/2014/09/29/nezze_meg_hogy_gazdagodott_a_varosa/
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A
londoni
szellem-metróállomásokat
hotelekké,
üzletekké,
turistalátványosságokká alakítják
09.29.
London használaton kívüli földalatti járatainak az újrahasznosítását a Barclays bank
egykori elnöke, Ajit Chambers vetette fel, még 2009-ben. Szerinte ez a hálózat 3,6
milliárd angol fontot ér. Nem csupán bezárt metrószerelvények járatai, hanem egykori
földalatti lóvasutak és lovaskocsi-járatok is érintettek a projekttel.
http://index.hu/urbanista/2014/09/29/a_londoni_szellemmetroallomasokat_hotelekke_uzletekke_turista_latvanyossagokka_alakitjak/
Szakrális művészet, kortárs templomépítészet - beszélgetés Schneller
Istvánnal
09.30.
A korábbi budapesti főépítész, a BCE Tájépítészeti Karának Településépítészeti
Tanszékének egyetemi tanára Szakrális művészet, kortárs templomépítészet címmel
tartott előadást a kelenföldi evangélikus gyülekezeti teremben a nyitott templomok
napján. 2014. szeptember 29-én Fabiny Tamás püspök meghívására hasonló témáról a
Budavári Szabadegyetemen is beszélni fog. Galambos Ádám interjúja.
http://epiteszforum.hu/szakralis-muveszet-kortars-templomepiteszet-beszelgetesschneller-istvannal
Budapest te csodás, te élhető - nemzetközi lakáspiaci kitekintés
09.30.
Budapest az összetett ötvenedik, míg a kelet-európai mezőnyben az első helyen végzett
a The Economist élhetőségi rangsorában, ami a világ 140 nagyvárosát állította
sorrendbe, számos élhetőségi szempont alapján. A listát európai városokra leszűkítve a
magyar főváros a 23. helyen áll, közvetlenül Róma mögött.
http://epiteszforum.hu/budapest-te-csodas-te-elheto-nemzetkozi-lakaspiaci-kitekintes
Tarlós az uniós forrásokért birkózik
09.30.
Bizonyos fokú küzdelem folyik a főváros részéről a 2014–2020 közötti uniós forrásokért,
ezekért a pénzekért meg kell küzdeni, mondta Tarlós István főpolgármester keddi
sajtótájékoztatóján. Seszták Miklós fejlesztési miniszter ehhez annyit tett hozzá, hogy a
kötött pályás közlekedési beruházásokra jelentős uniós pénz várható, de még nem tudni,
pontosan mennyi, és hogy osztják szét.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/09/30/tarlos_az_unios_forrasokert_birkozik/
Ilyen lett a Rudas - megnéztük a fürdő új, modern szárnyát
09.30.
A Rudas valószínűleg a legszebb fekvésű budapesti fürdő, az épület mégis évtizedeken
keresztül egy háborús film itt felejtett díszletének tűnt. A történelmi szárnyak az elmúlt
években újjászülettek, egyedül a város szégyenfoltjának számító déli rész, a korábbi
palackozóüzem várt jobb sorsára. Az újjáépítés egyben lehetőséget adott a bővítésre is,
a modern épületszárnyban négy új élménymedence, étterem és egy brutális
panorámával rendelkező jacuzzi is helyet kapott.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ilyen.lett.a.rudas.megneztuk.a.furd
o.uj.modern.szarnyat
Megnyílt a shenzheni kulturális és sport komplexum a Zoboki-Demeter
Építésziroda tervezésében
09.30.
Kína egyik legnagyobb új kulturális létesítménye magyar mérnökök munkája. Mostantól
nem csak olyan nagy nemzetközi irodák, mint Zaha Hadid, Herzog de Meuron, Fuksas és
Steven Holl, hanem magyar építészek és mérnökök is ott vannak a még mindig
meglehetősen dinamikusan növekvő kínai építészeti piacon - méghozzá nagy sikerrel.
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http://epiteszforum.hu/megnyilt-a-shenzheni-kulturalis-es-sport-komplexum-a-zobokidemeter-epitesziroda-tervezeseben
Újabb vádemelés jöhet az Andrássy úti paloták ügyében
09.30.
Az Andrássy úti paloták eladásának harmadik ügycsoportjában is vádemelési javaslattal
zárult a nyomozás – ezt a Terézvárosi Önkormányzat közölte kedden délután. Ebbe a
körbe tíz ingatlan tartozik, összesen huszonnégy gyanúsított van, és az ügyészség a
következő hónapban dönt a vádemelésről az önkormányzat szerint.
http://hvg.hu/itthon/20140930_ujabb_vademeles_johet_andrassy_ut_palotak
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