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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Meghosszabbított jelentkezési határidő: EUROPAN13 - Helyszíneket és
területgazdákat keresünk!
A MUT NKft., az EUROPAN Magyarországi Titkársága pályázatot hirdetett az EUROPAN13
terület-kiválasztási fordulójában önkormányzatok és más területgazdák számára. Az
EUROPAN13 szervezői kizárólagos magyarországi partnerükön keresztül december 10-ig
várják területgazdák jelentkezését, hogy részt vegyenek az immár 20 éve sikeres
pályázati rendszerben, ezúttal az „alkalmazkodó-képes város” tematika mentén. A fiatal
építészeket motiváló és a nehezen megoldható várostervezési kérdésekre válaszokat
kereső verseny első eleme a pályaműveknek értelmet adó helyszínek kiválasztása.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=209643#MIDDLE
Energiatudatosság a térségi és helyi tervezésben workshop
A SPECIAL projekt keretén belül, a Magyar Urbanisztikai Tudásközponttal (MUTK)
együttműködve november 12-én workshopot tartottunk, amin a tervezők számára
bemutattuk, hogy miért fontos, hogy ne csak az épületek, hanem a térségek,
települések, vagy településrészek stratégiai-tervezése szintjén is megjelenjenek az
energiahatékonyság szempontjai, továbbá összefoglaltuk a területi tervezés és az
energiahatékonyság hazai jogi szabályozási környezetét és pénzügyi relációit,
kommunikációs megoldásait.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4382
Parkok szerepe a várostervezésben
A Magyar Meteorológiai Társaság Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának november
13-ai ülésén előadást tart Ongjerth Richárd a Parkok szerepe a várostervezésben címmel.
Az ülés részletes programját itt találja:
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4380
Idén is nagy a verseny – Diplomadíj 2014
A Magyar Urbanisztikai Társaság 2014-ben is meghirdette Diploma-díj pályázatát, amely
minden évben hatalmas érdeklődésnek örvend a fiatalok körében. A jelentkezési határidő
lejártáig közel harminc frissen végzett hallgató küldte be elbírálásra közelmúltban
elkészült diplomamunkáját.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=209642#MIDDLE
Búcsúzunk Berczik Andrástól (1924-2014)
Széleskörű szakmai tevékenységét még felsorolni is nehéz. Ezen a helyen azonban
mindenképpen megemlítendő, hogy a MUT alapító tagja, két választási időszakon
keresztül
elnökségi
tagja,
rendezvénybizottságának
vezetője,
a
nemzetközi
kapcsolatokkal megbízott főtitkárhelyettese és az International New Towns Association
végrehajtó bizottságának tagja volt. Ezen túlmenően tagja volt az MTA
Településtudományi Bizottságának 1973-90 között és másodállásban rendszeresen
oktatott nappali és szakmérnök hallgatókat a BME Építész Karán, valamint a MUT
Mesteriskoláján is.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=209632#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
Október 7-én a MUT Környezetesztétikai Tagozata megtartotta soron következő
összejövetelét „Megemlékezés az idén elhunyt Czétényi Piroska tagtársunkról” címmel.
Október 10-én a MUT Elnöksége megtartotta informális Elnökségi ülését, melyen a
szakmai kormányzat felé meghatározandó kérdéseket tárgyalták meg.
Október 17-én a MUT Elnöksége megtartotta szokásos Elnökségi ülését.

Pályázatok, felhívások
Formatervezési pályázat 2014
A Caracalla Fürdőszoba Stúdió és a Hansgrohe Magyarország Kft. AXOR márkája
formatervezési pályázatot hirdet a fiatal tehetségek számára. Közös célunk, hogy
támogassuk a következő generáció újszerű látásmódjának kibontakozását és megjelenési
lehetőséget biztosítsunk ennek bemutatására. A pályázatok leadásának határideje:
november 28.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4356
Kotsis István-érem 2014 – javaslattételi felhívás
Magyar Építőművészek Szövetsége volt rendes tagjának, több építésznemzedék
tanítómesterének, Dr. Kotsis Iván professzor tiszteletére és emlékezetére 1990 óta
„Kotsis Iván érem” kitüntetést ad át. A kitüntetésre bárki javaslatot tehet. A beérkezett
javaslatokat a kuratórium véleményezi és terjeszti az elnökség elé. A javaslatokat kellő
indokolással november 30-ig a Magyar Építőművészek Szövetsége Titkárságára "Kotsis
Iván-érem 2014" felirattal kérik eljuttatni.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4386
Pályázati felhívás a Wéber Antal Díj 2015. évi adományozásáról
A Pest Megyei Építész Kamara a 2014. évi küldöttgyűlésén Wéber Antal magyar
műépítész emlékére az illetékességi területén kamarai tagsággal rendelkező tagok
részére, a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb alkotói tevékenységet folytatók
számára adományozható Wéber Antal elismerő díjat alapított. A Díj olyan természetes
személynek (kivételes esetben csoportnak) adományozható, aki a PMÉK tagjaként, a
környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó, alkotó
tevékenysége kiemelkedően magas színvonalú szakmai értékeket hordoz. A pályázati
anyagok postára adásának határideje: 2015. január 12.
http://epiteszforum.hu/palyazati-felhivas-a-weber-antal-dij-2015-evi-adomanyozasarol
„A ház ékkövei” pályázat
Keressük Magyarország legszebb Internorm házait! Tervezett már lakóépületet, ahová
Internorm ablakok kerültek beépítésre? Az Internorm Ablak Kft. pályázatot hirdet már
megépült, illetve még tervezés alatt álló magyarországi lakóépületek tervezői részére. A
pályázat beadási határideje: 2015. január 31.
http://epiteszforum.hu/a-haz-ekkovei-palyazat
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Magyar menekülttáborterv nyert díjat Bejrútban
Menükeltábortervvel nyert különdíjat két magyar alkotó csütörtök este Bejrútban. Egész
pontosan a pécsi, fenntartható építészettel foglalkozó ArchSus Csoport két tagja,
Szabadics Attila és Rácz Mónica kapta meg a különdíjat a Holcim Awards fenntartható
építészeti világverseny afrikai és közel-keleti régiójában.
http://index.hu/urbanista/2014/10/18/magyar_menekulttaborterv_nyert_dijat_bejrutban
/
Magyar építészek különdíja egy prágai tervpályázaton
Prága városa idén nyáron nemzetközi ötletpályázatot írt ki, hogy a hetvenes évek óta
leginkább parkolóként funkcionáló Kisoldali teret az építészek újragondolják, és
javaslatokat tegyenek a tér ésszerű és emberközpontú újraalkotására. A pályázaton
Guba Sándor, Hámori Péter és Rudolf-Berecz Zsófia építészek és Esterházy Marcell
képzőművész alkotócsoportja elnyerte a nemzetközi zsűri különdíját.
http://epiteszforum.hu/magyar-epiteszek-kulondija-egy-pragai-tervpalyazaton
Újabb díjat kapott a Corvin Sétány
A Corvin Sétány Európa egyik legkiemelkedőbb városmegújítási projektjeként újabb
nemzetközi jelentőségű szakmai díjat nyert el: az Urban Land Institute 2014 Global
Awards for Excellence díját vehette át a fejlesztő Futureal.
http://epiteszforum.hu/ujabb-dijat-kapott-a-corvin-setany
A 2014-es Hauszmann-díjasok
10.28.
A BME Építészmérnöki Kar diplomaátadó ünnepsége keretében idén is átadták a legjobb
diplomamunkák szerzőinek egyetemi elismerését, a Hauszmann-díjat. Kitüntetésben
részesült: Balog Ádám, Gyárfás Noémi, Hüttl Sarolta, Juhász Ágnes és Kiss Laura.
http://epiteszforum.hu/a-2014-es-hauszmann-dijasok
Az ország legszebb épületei az Év Homlokzata pályázaton
10.10.
7. alkalommal választották ki az elmúlt időszak kiemelkedő épületeit az Év Homlokzata
Pályázaton. A tervezők és kivitelezők számára kiírt díj célja az újonnan épült vagy
felújított homlokzati megoldások értékelése és díjazása építészeti, esztétikai, műszaki és
gazdaságossági szempontok alapján.
http://epiteszforum.hu/az-orszag-legszebb-epuletei-az-ev-homlokzata-palyazaton1
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Programajánló
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. 9.00,
helyszín: Budapest, Danubius Hotel Arena.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4347
Peter Clegg a MOME Építészeti Intézet vendége
Hamarosan ismét nemzetközi jelentőségű építész látogat a Zugligetbe, hogy gondolatait
és munkásságát megossza a hazai szakmai közösséggel. Az egyik legelismertebb brit
építésziroda, a Feilden Clegg Bradley Studios alapítója nem először fordul meg
Budapesten, ezúttal a MOME Építészeti Intézetének vendégelőadójaként olyan művészeti
projektek bemutatására helyezi a hangsúlyt, amelyek különös aktualitással bírnak, mint
például a klímaváltozással foglalkozó Cape Farewell project a Spitzbergákon, vagy a
londoni South Bank Centre. Places for Art címmel Peter Clegg nyilvános előadása
november 17. 16 órától a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Auditóriumában.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4385
Lechner Ödön konferencia
Lechner Ödön (1845–1914) a magyar építészet egyik legnagyobb és mindenképpen
legeredetibb alkotója, akit a századforduló rendkívüli tehetségekben bővelkedő
nemzetközi színterén is előkelő hely illet. Idén emlékezünk meg halálának 100.
évfordulójáról, amit az UNESCO is felvett a nemzetközi évfordulók közé. A konferencia
időpontja és helyszíne: november 19-21. Iparművészeti Múzeum, Budapest
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4383
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program nemzetközi konferencia
Példát átadó gyakorlatok pályázat - Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja, amit
2008 óta hajtunk végre közösen az Európa Tanáccsal, a Belügyminisztériummal, a
Magyar Faluszövetséggel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségével együtt, és amelyhez
csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkársága, és a Miniszterelnökség is. A nemzetközi konferenciára november 20-án
kerül sor (Belügyminisztérium, Márvány Aula) 10 órától.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4391
A MÉK Terület- és Településrendezési Tagozatának Tagozati Gyűlése
Szeretettel várnak minden érintettet a Magyar Építész Kamara Terület- és
Településrendezési Tagozata Tagozati Gyűlésére, melyet november 21-én 9.30 órától
tartanak az Építészek Háza Kós Károly termében.
http://epiteszforum.hu/a-mek-terulet-es-telepulesrendezesi-tagozatanak-tagozatigyulese
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
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Ivánka nyomában
A MOME építészhallgatóinak kiállítása a FUGA-ban. A kiállítás a MOME Építészeti Intézet
MA I. évfolyam 2013–2014. év második félév kutatási és tervezési feladatát mutatja be.
A félév tematikája a „lakatlan” és az ideiglenes használat. A hallgatók a félév során
megismerkedtek IVÁNKA András legendás győri orvosi klubházának épületével. A
kiállítást november 28-án nyitják meg, és december 14-ig tekinthető meg.
http://epiteszforum.hu/ivanka-nyomaban

Könyvajánló
Házak 2000-2014 - Ekler Dezső új könyve
A 184 oldalas puhakötésű album az építész elmúlt 15 évben készült munkáit mutatja be
magyar és angol nyelven. A kiadvány nagyobb részét tervek és épületek ismertetése
teszi ki rövid leírásokkal, rajzokkal és számtalan remekbe szabott fényképpel.A
nagyalakú kötet 4.800 Ft-ért kapható az építészeti könyveket árusító boltokban, és
megrendelhető a weboldalon.
http://epiteszforum.hu/hazak-2000-2014-ekler-dezso-uj-konyve

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Szalonnézőben - az I. Építészeti Nemzeti Szalonról
10.01.
Egy ilyen gigantikus és bizonyára őszinte szakmai vehemenciával összehozott, régóta
szükségesnek érzett, az építészetet a mérnöki pragmatizmusból a művészet irányába
elmozdító kiállítást kritikusan szemlélni nagyon nehéz. Hanusovszky Katalin
kiállításkritikája.
http://epiteszforum.hu/szalonnezoben-az-i-epiteszeti-nemzeti-szalonrol
Eladó a 30-as évek legmenőbb, világhírű budai villája
10.01.
Persze már rég nem úgy néz ki, mint új korában, de jó kezekben ismét gyönyörű lehet a
Szépvölgyi út 88/A. A különös megjelenésű épületet többször átépítették, bővítették,
rondítgatták, míg mára csak nehezen ismerhető fel eredeti szépsége.
http://index.hu/urbanista/2014/10/01/elado_a_30as_evek_legmenobb_vilaghiru_budai_villaja/
Lánchíd utca: reggel kinyitották, délben bezárták
10.01.
Szerda délben lezárták a Lánchíd utcát, amit aznap reggel nyitottak meg. A Várkert
Bazár előtti utca nagyjából öt órát volt nyitva.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/01/lanchid_utca_reggel_kinyitottak_delben_b
ezartak/
BKK: elfér a busz a Lánchíd utcában
10.02.
A 86-os buszok október 1-je óta szabályosan, az engedélyező hatóság egyetértésével és
a jogszabályi előírásoknak megfelelően közlekednek a Lánchíd utcában, biztonságosan és
zavartalanul, írja közleményében a BKK.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/02/bkk_elfer_a_busz_a_lanchid_utcaban/
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Ezek Budapest legszebb lépcsőházai
10.02.
Budapest legszebb belsőudvarait és lépcsőházait jártuk be. A lista szinte kimeríthetetlen,
de nekünk ennyitől is elállt a lélegzetünk.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/02/lepcsohazak/
Háromezer fős sportcsarnokot kaphat 2017-re Tatabánya
10.02.
Háromezer fős multifunkcionális csarnok épülhet 2017-re állami beruházásban
Tatabányán, az élményfürdő mellett. Bajnoki kézilabda-mérkőzések lebonyolítása mellett
korosztályos világversenyek, valamint koncertek megtartására is alkalmas lesz.
http://hvg.hu/sport/20141002_haromezer_fos_sportcsarnok_tatabanya
Fotók: Itt lesznek az MTA új épületei
10.03.
Megkezdődtek a Magyar Tudományos Akadémia új épületegyüttesének munkálatai a
Ferencvárosban: a kormány által biztosított nyolcmilliárd forint támogatásból
megvalósuló új Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kutatóházat várhatóan 2016 elején
vehetik birtokba a kutatók.
http://hvg.hu/ingatlan/20141003_Fotok_Itt_lesznek_az_MTA_uj_epuletei
Pécsi Magasház: Továbbra sem tudni, ki fogja bontani
10.03.
Még nem tudni, ki fogja bontani a pécsi Magasházat, pedig a munkára kiírt
közbeszerzésre beérkező ajánlatokat nagyjából egy hónapja ismerik már a városházán.
Nyertest nem hirdettek, és egy hét múlva önkormányzati választások lesznek – írja a
Dunántúli Napló.
http://hvg.hu/ingatlan/20141003_pecsi_magashaz_bontas_nincs_dontes
Elképesztő street art-látványosság lett egy álmos tunéziai faluból
10.03.
Egészen idén őszig teljes ismeretlenségben éldegélt egy kis tunéziai falu Djerba szigetén.
Június és szeptember között viszont 150 street art-művész lepte el a világ minden
pontjáról és festette be falait. A lenyűgöző végeredménytől a turizmus fellendülését
várják a helyiek.
http://travelo.hu/tavol/2014/10/03/elkepeszto_street_artlatvanyossag_lett_egy_almos_tuneziai_falubol/
Újpalotai közösségi ház tervpályázat - Bődi Imre és Frikker Zsolt I. díjas
munkája
10.03.
A Budapest határában a '60-as évek végétől épített újpalotai lakótelep is olyan, ahol az
otthonok megépültek, de a közösség épületei már csak részben, vagy egyáltalán nem.
Elmaradt a kulturális és közösségi központ megvalósítása. Ennek pótlására kíván most
kísérletet tenni az önkormányzat és tervpályázatot írtak ki. Bemutatjuk a nyertes
szerzőpáros munkáját.
http://epiteszforum.hu/ujpalotai-kozossegi-haz-tervpalyazat-bodi-imre-es-frikker-zsolt-idijas-munkaja
Egy városi palimpszeszt - kazánházból családsegítő központ
10.03.
A technika igen gyorsan változik. Eljárások, működési elvek, folyamatok, és ehhez
szükséges terek folyamatosan korszerűsödnek. Így válhat feleslegessé egy ipari épület,
egy kazánház belső terének jórésze. Kaposváron most egy ilyen üresedés kapott
funkciót. Nagy Sándor épületét Wesselényi-Garay Andor szövegével mutatjuk be.
http://epiteszforum.hu/egy-varosi-palimpszeszt-kazanhazbol-csaladsegito-kozpont
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A BKK válasza a Nyugati téri felüljáró felújításáról, esetleges későbbi
lebontásáról
10.03.
A BKK megrendelésére 2013 novemberére elkészült a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci
úton vezetett villamosvonal megvalósíthatósági tanulmánya és tanulmányterve, mely
alapján a villamosközlekedés visszaállítása mind a Nyugati téri felüljáró elbontása, mind
annak megtartása esetén megoldható.
http://index.hu/urbanista/2014/10/03/a_bkk_valasza_a_nyugati_teri_feluljaro_felujitasa
rol_esetleges_kesobbi_lebontasarol/
Tudjátok, melyik városrészt szeretitek a Várnegyednél és a Gellérthegynél is
jobban Budapest közepén?
10.03.
Hölgyem és Uraim! Délben lezártuk az urnákat, végetért a Városnegyed-bajnokság első
területi selejtezője. Vagyis kiderült, melyik az olvasók kedvenc városrésze a
városmagban, azaz az V. és az I. kerületet érintő városrészekben.
http://index.hu/urbanista/2014/10/03/tudjatok_melyik_varosnegyedet_szeretitek_a_var
negyednel_es_a_gellerthegynel_is_jobban_budapest_kozepen/
Amikor még kertváros volt a bulinegyed helyén
10.04.
Ma a VII. kerületbe főleg inni jár az ember és a Kazinczy, Király utca, körút háromszögét
senkinek sem kell bemutatni. A kerület hihetetlen változásokon ment keresztül, míg
elérte mai állapotát. Volt idő, amikor csendes kertek lepték el a Körút belső részeit, de a
legjobb az egészben, hogy ott, ahol mostanában mindenhol kézműves kocsmákba,
italokba és ételekbe, meg szórakozókba botlani, már az 1700-as években is a
kézművességé volt a főszerep. Persze, az akkor nem a drága sört, hanem a kosarat és a
köcsögöt jelentette.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/04/bulinegyed/
Budapest a világ hetedik legromantikusabb városa
10.04.
Hiszi, vagy sem, de Amerikát is legyőztük a komoly versenyben, New York és Los
Angeles mellett úgy elhúztunk, mint a pinty, és lehagytuk Firenzét. A lista készítői az
egyes városok nevezetességeit, potenciális randihelyszíneit és a helyi romantikatörténelmet vették figyelembe, bármit is jelentsen ez. A szakértők jól kielemezték a
házassági adatokat és azt, hogy a párok melyik városba utaznak a legszívesebben.
Mindent egybevetve Budapest hetedikként végzett, ami a összesítést nézve elég menő
helyezésnek számít.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/04/budapesti_romantika/
Minimalista templomot avattak Debrecenben
10.04.
Az önkormányzattól kapott területen 168 millió forintos költséggel templomot,
gyülekezeti házat, parókiát, valamint játszó- és rendezvényteret építettek. Búzás Dénes
lelkipásztor és Tasi Sándor, a gyülekezet gondnoka részletesen ismertette a Kováts
András Ybl-díjas építész tervei alapján elkészült templom építésének történetét. A
gyülekezet tagjai kétkezi munkával is segítették a kivitelezést.
http://index.hu/belfold/2014/10/04/minimalista_templomot_avattak_debrecenben/
Tízéves az Hervé-díj, idén magyar a nyertes
10.05.
2014 győztese Péter Ildikó lett, képei olyan helyszíneket vesznek számba, ahol az ember
valamikor újragondolta a természetet, de amint látszik, ez az újraalkotás egy kicsit sem
lett sikeres.
http://index.hu/nagykep/2014/10/05/tiz_eves_az_herve_dij_iden_magyar_a_nyertes/
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Közönségdíjasok a tűzfalra festett fecskék
10.06.
Október elején lezárult az első Színes Város Strongbow Budapest Fesztivál, ahol a ronda
és szürke belvárosi tűzfalakra festő művészek is versenyeztek. A zsűri nagydíját Orosz
Richárd Kertész utcában található, Vidék, vagy nagyváros című alkotása kapta.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/10/06/szines_varos_graffiti_festek_fecskek/
Kerekasztal-beszélgetés az állami mérnökirodák felállításáról
10.07.
Pálfy Sándor írása az állami tervező vállalatok alapításáról szóló kerekasztal
beszélgetésről. Az eseményről nem készülhetett se videó- vagy hangfelvétel, így a
beszámoló nálunk olvasható.
http://epiteszforum.hu/kerekasztal-beszelgetes-az-allami-mernokirodak-felallitasarol
Mitől nőtt 3-szorosára a 3-as metró tervezési díja?
10.07.
Az M3-as metró felújításának tervezésére kiírt pályázat nyertesének a legolcsóbb
ajánlatot tevő konzorciumot hirdettük ki - reagált a BKK Csárdi Antal LMP-s
főpolgármester-jelölt azon állítására, hogy 600 milliós kerettel indult a tender, és 1,8
milliárd forintos kifizetés lett belőle, azaz korrupciógyanús módon elvesztett a főváros 1,2
milliárdot.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/07/mitol_nott_3-szorosara_a_3as_metro_tervezesi_dija/
A frissített EMKE Irodaház új belsőépítészete
10.07.
Az 1995-ben átadott épület emblematikus státuszát a LAB5 architects tervezői, egy
renovációs projekt során újraértelmezték, az épületben tágas, könnyen áttekinthető,
transzparens terek nyíltak meg - ezeknek az átalakításoknak és az üvegfelületek
alkalmazásának köszönhetően a belső teret beragyogja a természetes fény.
http://epiteszforum.hu/a-frissitett-emke-irodahaz-uj-belsoepiteszete
Ilyen lesz a jövő okos városa – Tunéziában épül
10.07.
Nagy dobásra készülnek a tunéziaiak: a Tunisia Economic City (TEC) egy 90 km2-en
elterülő okos város lesz Enfidha körzetében, amely a Hammamet-öböl mentén 18
kilométeres partszakasszal is rendelkezik majd. Az országba áramlik a szaúdi pénz, a
jelszó pedig: invest in startup democracy.
http://hvg.hu/ingatlan/20141007_Ilyen_lesz_a_jovo_okos_varosa__Tuneziaba
250 évre visszamenőleg megnézheti, mi volt a lakása helyén
10.07.
Bemutatták azt a harminc régi, részletes térképet, amelyek segítségével az interneten
tanulmányozható a főváros fejlődése a 18. század elejétől a 20. század közepéig.
http://hvg.hu/ingatlan/20141007_250_evre_visszamenoleg_megnezheti_mi_volt
Tarlós: Én korrepetálom a lovakat és a majmokat
10.08.
Demszky telefonon közölte vele, hogy nyerni fog, de Bokrost támogatja, politikai
ellenfelével, Horváth Csabával borozgatva konzultált, és azt bánja a legjobban az elmúlt
négy évben, hogy túl sok füstölt húst evett. Interjú Tarlós Istvánnal, a Fidesz-KDNP
főpolgármester-jelöltjével, aki elmondta, hogy már a majdani utódját is kiszemelte egy
fiatal, pesti polgármester személyében. Szó volt a mai napig élő népi-urbánus vitáról,
fedél nélkülinek álcázott filozófusról, és rovarirtóról is.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/08/tarlos_istvan_interju/
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Így nézhet majd ki az új Nyugati tér - látványtervek
10.08.
Friss látványterveket tett közzé a Facebookon az átalakításra váró Nyugati térről a
Fővárosi Blog. A képek alapján várhatóan sokkal zöldebb lesz a tér, a lépcsősorok is
megújulnak.
http://hvg.hu/ingatlan/20141008_Igy_nezhet_majd_ki_az_uj_Nyugati_ter__la
Itt lesz Budapest új plázája
10.08.
Újabb megállapodást kötött a zuglói önkormányzat a Bosnyák tér fejlesztőjével. A Mundo
Center bevásárlóközpont építését várhatóan jövő év elején kezdi meg a beruházó és – a
tervek szerint – 2018-ra készülhet el a komplexum.
http://hvg.hu/ingatlan/20141008_Itt_lesz_Budapest_uj_plazaja
Újrahasznosított épületek és újhullámos kávé - WLB + Hosszúlépés. Járunk?
10.08.
A Design Hét alkalmából a We Love Budapest és a Hosszúlépés.Járunk? közös,
városfelfedező sétákat hirdetett. A résztvevők felfedezhették a specialty kávét és az
újrahasznosított épületeket.
http://welovebudapest.com/uzletek.szolgaltatasok/ujrahasznositott.epuletek.es.ujhullam
os.kave.wlb.hosszulepes.jarunk
Pimp My Pipe: Újpest térképét festi a Színes Város a FŐTÁV távhő-vezetékére
10.08.
Egy hónapon keresztül kereste a FŐTÁV azt a legkreatívabb városszínesítő ötletet, amely
alapján megújulhat a IV. kerületi Elem utcában található, föld fölött futó távhővezeték. A
verseny befejeződött, a városlakók szavazatai alapján szakmai zsűri döntött: egy Újpest
térkép részletet fog felfesteni a távhővezetékre a Színes Város, az ország első legális
köztérszínesítéssel és tűzfalfestéssel foglalkozó csoportja.
http://epiteszforum.hu/pimp-my-pipe-ujpest-terkepet-festi-a-szines-varos-a-fotavtavho-vezetekere
Budapesten rettenetes lakni és betegnek lenni
10.08.
Az OECD kilenc mérőszám (pl. jólét, kereset, oktatás, munkalehetősége, biztonság,
egészség és környezet) alapján állította sorrendbe a régiókat. Így került az élre többek
között Sydney, Melbourne és Perth tágabb vidéke, valamint az amerikai New Hampshire
és Minnesota államok. Az országok listáján Ausztráliát Norvégia, Kanada, Svédország és
az Egyesült Államok követik. A legalján Mexikó végzett, az utolsó tíz régió mindegyike
mexikói, de a lista végén kullognak a török, magyar, lengyel és szlovák térségek is.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/08/miert_nem_ausztral_budapest/
Ilyen hosszú padot se látott még!
10.08.
A villamosvágányokkal párhuzamosan felépítettek egy padrendszert az Ybl Miklós térre,
ami olyan hosszú lett, hogy bármelyik végén állunk, nem láthatjuk a másik végét.
Trükkösebb turisták persze leülhetnek középre, ahonnan kiváló panoráma nyílik a görbe,
tippünk szerint legalább 100 méter hosszú pad mindkét végére.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/08/ilyen_hosszu_padot_se_latott_meg/
Belül is elkészült a Móricz Zsigmond körtéri Gomba
10.08.
Korábban hírt adtunk az 1942-ben, Schall József tervei szerint készült újbudai épület
megmeneküléséről. Nem túlzás, hogy a Várkert Bazárhoz hasonlóan ez az értékes
műemlék is magától összedőlt volna, ha nincs a felújítás: a párhuzam nem véletlen,
hiszen ezt az épületet is most adták át másodszor, de úgy gondoljuk, fél év múlva senki
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nem fog emlékezni egyikre sem. Az épület három helyiségében BKK-ügyfélközpont,
kávézó és bisztró-galéria kapott helyet.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/belul.is.elkeszult.a.moricz.zsigmon
d.korteri.gomba
Áll a szemét a Jangce folyón. Turistalátványosság vált belőle.
10.08.
Teljesítményében a világ legnagyobb gátja a Jangce folyóra épült, és mai napig a világ
egyik legnagyobb mérnöki csodájaként tartják számon. Mások viszont természeti
katasztrófaként gondolnak rá. Nem is csoda, hiszen az építkezés alatt 1.4 millió ember
veszítette el az otthonát, és 118 város és 1300 falu süllyedt a vízszint alá, valamint
súlyosan szennyeződött a Jangce vize.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/10/08/all_a_szemet_a_jangce_folyon._turistal
atvanyossag_valt_belole./
Negyed vallomás
10.08.
A Humán Platform 5. Budapest kampánya
Városliget? - Ligetváros? néven. A fórumon
különféle
szakterületek
képviselői.
A
művészettörténész, műkritikus hozzászólását
http://epiteszforum.hu/negyed-vallomas

részeként fórumot szervezett a hétvégén
a Liget Budapest projektről beszélgettek a
felkért
előadók
közül
Mélyi
József
közöljük.

Csaba László 90 - visszatekintés az építész szakrális életművére
10.09.
Csaba Eszter, az építész lányának személyes visszatekintése templom "testvéreire",
édesapja, Csaba László építész születésének 90. évfordulója alkalmából, amely
elhangzott az Ars Sacra fesztivál keretében a FUGA Budapesti Építészeti Központban.
http://epiteszforum.hu/csaba-laszlo-90-visszatekintes-az-epitesz-szakralis-eletmuvere
Megvan, kit szemelt ki utódjának Tarlós?
10.09.
Információink szerint Tarlós István győzelme esetén azt szeretné, hogy Kocsis Máté
legyen a Fővárosi Közgyűlés új Fidesz-frakciójának vezetője. A ciklus letelte után, 2019ben azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Kocsis legyen az utódja a főpolgármesteri
székben (persze ehhez még Kocsisnak is el kell nyernie újra a polgármesteri posztot a
Józsefvárosban.)
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/09/kocsis_matet_szemelte_ki_utodnak_tarlos
/
Így hasznosítaná újra Pécs a szellemházat
10.09.
70 kisebb utcát újítanak fel a lebontott magasház törmelékeiből - ígérte Páva Zsolt, a
város fideszes polgármestere.
http://hvg.hu/ingatlan/20141009_Igy_hasznositana_ujra_Pecs_a_szellemhazat
Városi játékban nem ismerek tréfát - Smart City konferencia
10.09.
A héten voltam egy érdekes konferencián, a Mindspace rendezte egy tetszetős “Mind the
Game” alcímmel. Arról szólt, hogy hogyan lehet játszani a városban, és ez az egész mire
jó. Hogyan használható a város egy olyan játszótérként, ahol a játék után jobban
érezzük magunkat.
http://varosban.blog.hu/2014/10/09/varosi_jatekban_nem_ismerek_trefat_smart_city_k
onferencia#more6774101
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Az örök életű Art Deco rejtélye
10.09.
Avagy "saját Art Deco" Gulyás Judit textildizájner művészetében, aki az említett stílus
szellemiségéből merít ihletet egyedi szőnyegei megtervezésekor, megalkotásakor. Alkotói
vallomás egy műfajról.
http://epiteszforum.hu/az-orok-eletu-art-deco-rejtelye
100 X 100 szóban Budapest – A legjobbak
10.09.
A Mindspace nonprofit szervezet egyik alapója, Kobrizsa Ádám chilei utazása során
találkozott Santiagóban a Plagio csapat “Santiago 100 palabras” pályázattal. A
közterületeken kiállított 100 szavas írások és illusztrációik adták az ötletet, hogy
Budapesten is szuper volna egy ilyen kezdeményezés. A pályázatot kiírták, közel 800 mű
érkezett, a legjobb 12 plusz egy különdíjas 100 szavas budapesti történetet a Bálnában
mutatták be, rendhagyó módon.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/100.x.100.szoban.budapest.a.legjobbak
Vadszőlőt ültetnek a megfestett tűzfalhoz a Kádár utcában
10.09.
Tűzfalat festettek a XIII. kerület újlipótvárosi részén, a Kádár utcában. A koncepció
teljesen új alapokon nyugszik az eddigi, belvárosi tűzfalfestésekhez képest, ugyanis a
festett képhez "zöldfalat" is telepítenek. Ezáltal a tűzfal és a környék nem pusztán új
arculatot kap majd, hanem zöld funkciót is, ugyanis vadszőlőt ültetnek a falhoz. Amikor
pedig a növényzet elkezd nőni, egyfajta párbeszéd alakul ki a festett felület, és az élő
növényzet között.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/vadszolot.ultetnek.a.megfestett.tu
zfalhoz.a.kadar.utcaban
A 2014-es Prima Primissima jelöltek
10.09.
Magyar építészet és építőművészet kategóriában Czigány Tamást, Pálfy Sándort és U.
Nagy Gábort jelölték.
http://epiteszforum.hu/a-2014-es-prima-primissima-jeloltek
Három hazai ötlet, amitől okos város lehetünk
10.09.
A Design Terminál által szervezett Smart City lab keretében olyan hazai, akár nemzetközi
sikerre is esélyes ötleteket ismerhettünk meg, amelyek hozzásegíthetnek számos
nagyvárosi probléma megoldásához. A hitchhyper a digitális stopolást, a Budapest Dialog
a városlakók és a városi intézmények közti kommunikációt, az Ivócsap projektje pedig az
ivóvízhez jutást forradalmasíthatja.
http://welovebudapest.com/uzletek.szolgaltatasok/harom.hazai.otlet.amitol.okos.varos.l
ehetunk
Várkert-szindróma a Kossuth téren
10.10.
Az országgyűlési kampányban átadták, de az önkormányzati kampány idején már
mindenhol újra dolgozni kell a Kossuth téren. Északon és délen is felásva, kipusztult
fákkal, üres szobortalapzatokkal, beszakított gyűjtőcsatornával nyitotta az őszi
ülésszakot a Nemzet Főtere. A Várkert Bazárénál csak annyival jobb a helyzet, hogy nem
szerveztek újabb ünnepélyes átadást a térnek – még.
http://varosszive.blog.hu/2014/10/10/varkert-szindroma_a_kossuth_teren
300 milliárdból fejlesztenék a Balaton környékét
10.10.
A balatoni fejlesztési stratégia egyik fő célkitűzése az üdülőövezet sportrégióvá alakítása
a kerékpározás, a természetjárás, a vitorlázás, a strandsportok, illetve az extrém sportok
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feltételeinek megteremtésével. Kézilabda-bázis és diákolimpiai központ kialakítása is
szerepel a tervekben.
http://hvg.hu/ingatlan/20141010_300_milliardbol_fejlesztenek_a_Balaton_ko
Találkozásaim Ybl Miklóssal és a Károlyi családdal - Alcsút, Fót, Nagymágocs
kastélyparkjaiban
10.10.
A hazai kastélyparkok a hozzájuk tartozó épületekhez hasonlóan a 20. század folyamán
sok szempontból méltatlan állapotba kerültek. Ami egy épületen a laikusnak is szembetű,
az egy parkon egyáltalán nem biztos. A történeti kertek rekonstrukciójában régóta
aktívan részt vevő Kiss József táj-, és kertépítész beszámolója három kastélyparkról az
Ybl emlékév kapcsán.
http://epiteszforum.hu/talalkozasaim-ybl-miklossal-es-a-karolyi-csaladdal-alcsut-fotnagymagocs-kastelyparkjaiban
Mesterséges szigetet építenének az óceánjáróknak Velencében
10.10.
Mesterséges szigetet építenének Velencében a Szent Márk tér közeléből kitiltott
óceánjáróknak egy közelmúltban ismertetett, a környezetvédők által is támogatott terv
értelmében, amelyet még a kormánynak is jóvá kell hagynia.
http://hvg.hu/ingatlan/20141010_Mesterseges_szigetet_epitenenek_az_oceanj
Pezsgő és medence a sivatag közepén
10.10.
A Namib-sivatag homokdűnéi között épült meg Afrika első villamosa és röntgenállomása
is. Kolmanskop városában egykoron annyi gyémánt volt, hogy akár a hold fényénél is
degeszre tömhettük volna a zsebeinket. Nem csoda, hogy pár év alatt teljesen
kifosztották a bányászvárost, ma már homok fedi a fényűző kaszinókat, úszómedencéket
és villamossíneket. Romain Veillon képei a hatvan éve üresen álló városról. Nagykép.
http://index.hu/nagykep/2014/10/10/pezsgo_es_medence_a_sivatag_kozepen/
Így néz ki Budapest a levegőből
10.11.
Elég sok pontról szép a város, de több száz méter magasra ritkán jut el az ember, hogy
onnan nézegesse a háztetőket, vagy éppen a Városligetet. Felmászhatunk a Citadellához,
a Buda várból is elég durva a kilátás, de madártávlatból egészen más a látvány. Most egy
métert sem kell megtennie és helikoptert sem kell bérelnie, hogy megnézze Budapestet
iszonyú magasról.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/11/legifotok/
Elöntötte Genovát a víz és a sár
10.11.
Tovább súlyosbodott a helyzet Genovában, ahol szombatra virradó éjjel is folytatódtak a
heves esőzések, írja az MTI. Az északnyugat-olaszországi várost és környékét a
hatóságok már előző nap katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították, miután a nem
szűnő esőzések miatt előző éjszaka előbb víz, majd sártenger öntötte el.
http://index.hu/kulfold/2014/10/11/elontotte_genovat_a_viz_es_a_sar/
Tarlós István harca csak most kezdődik
10.12.
Nincs itt semmi meglepetés, még öt évig Tarlós István vezetheti Budapestet. Bokros
Lajos kicsit javított ugyan Horváth Csaba 2010-es eredményén, de mindvégig esélytelen
volt. A baloldal igazából már áprilisban feladta a harcot. A főpolgármester a kampányban
az MSZP-Együtt-DK helyett valójában a kormánnyal harcolt, mégpedig a fővárosi
jogkörökért és a fejlesztési pénzekért.
http://index.hu/belfold/2014/10/12/tarlos_win/
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Óriásszobor mászott ki a földből a Széchenyi téren
10.13.
Vasárnap egy új kültéri műalkotással gazdagodott Budapest. A Széchenyi téren vasárnap
reggel felhúzott szobor egy hatalmas, földből kimászó embert ábrázol, a lényege pedig a
kortárs művészet utcákon való megjelenítése. Mielőtt bárki a magyar főváros
városmárkázását firtatná, vagy csak egyszerűen megijedne, szeretnénk megnyugtatni
mindenkit, hogy a projekt az Art Market egyik díszlete, és mindössze 10 napig lesz
látható.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/oriasszobor.maszott.ki.a.foldbol.a.szechenyi.
teren
Budapest Transzfer - Bűnös városok, őrjítő lakótelepek
10.13.
Hogyan jelenítik meg épített környezetünket az irodalmi művek? Hogyan hat
a városainkkal való találkozás az irodalomra? A Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében
megvalósuló, immáron hetedik Budapest Transzfer az urbanizáció szemszögéből vizsgálja
irodalom és építészet kapcsolatát. Az irodalmi programok, beszélgetések, felolvasások
mellett városi séták, nyomáskiegyenlítő kamrában hallgatható kortárs irodalom, VJ-est és
zene is szerepel a programban.
http://konyves.blog.hu/2014/10/13/budapest_transzfer_bunos_varosok_orjito_lakotelep
ek
5 éves a FUGA - Mónus János köszöntőbeszéde
10.13.
5 évvel ezelőtt, 2009. október 1-jén nyílt meg a Budapesti Építész Kamara által
létrehozott Budapesti Építészeti Központ, a FUGA. Az intézmény az elmúlt 5 év alatt
ismert és elismert, aktív törzsközönséggel rendelkező, havonta 30-40 programot kínáló
kulturális intézménnyé vált. Mónus János megnyitóbeszéde.
http://epiteszforum.hu/5-eves-a-fuga-monus-janos-koszontobeszede
Pesthidegkút lenyomta a budai hegyek milliárdos negyedeit
10.14.
Oké volt egy önkormányzati választás is a hétvégén, de mi ez ahhoz képest, hogy véget
ért a Városnegyed-bajnokság második fordulója! Tegnap délben lezárultak ugyanis az
urnák, és kiderült, melyik a kedvenc városrészetek a II. kerület határvidékén .
http://index.hu/urbanista/2014/10/14/pesthidegkut_lenyomta_a_budai_hegyek_milliard
os_negyedeit/
Ilyen lesz Tarlós új Budapestje
10.14.
Új fővárosi mamutcég alakul január 1-jéig Tarlós István tervei szerint, ami bekebelezi az
összes fővárosi közműcéget, a BKK-t és valószínűleg a BKV-t is. Vitézy Dávid kinevezését
Tarlós korábban hibának nevezte, amit nem fog még egyszer elkövetni. Tarlós vétójogot
kaphat, akarata ellenére például nem lehet majd kinevezni senkit.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/14/ilyen_lesz_az_uj_budapest/
Rendezett, élhetőbb és zöldebb - ilyen lesz a Nyugati tér
10.14.
A terület máig a főváros egyik legforgalmasabb fogadótere, ahol találkozik a Nyugati
pályaudvarról beáramló tömeg, az észak-déli metróvonal és a körúti villamos
utazóközönsége. A korszerűtlen és lelakott tér megújulására most a Fővárosi
Önkormányzat által meghirdetett TÉR-KÖZ pályázat ad lehetőséget. Matus István kerületi
főépítész mesélt nekünk a tervekről és a változásokról, amelyeket az alábbiakban
mutatunk be.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/rendezett.elhetobb.es.zoldebb.ilye
n.lesz.a.nyugati.ter
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Szűnjön meg az aláígérgetés, csatlakozzunk Európához
10.14.
A Magyar Mérnöki Kamara a szentesi kórházbővítés tervezésének közbeszerzése kapcsán
idén áprilisban hivatalos közleményben tiltakozását fejezte ki, mert az értékelési
szempont kizárólagosan a "legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás"; egyúttal felhívta a
figyelmet a 2004/18 EU direktívára. A Csongrád Megyei Építész Kamara javaslattevőinek
felhívása.
http://epiteszforum.hu/szunjon-meg-az-alaigergetes-csatlakozzunk-europahoz
Urban Sidewalker – Aprólékos budapesti poszterek
10.15.
Madártávlatból megörökített fényképek albumát, Google Earth felületen ábrázolt
Budapestet is sokszor láttuk már, sőt számtalan kidolgozott, vagy éppen elnagyolt
grafika született már városunkról, nevezetes épületeinkről. Az Urban Sidewalker csapat a
felülnézetet és az aprólékos grafikát hozta össze. Plakátokat készítenek, újszerűen.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/urban.sidewalker.aprolekos.budapesti.poszte
rek
Mégis lesz új sípálya a Normafán
10.15.
Hobbisíelőknek, a gyerekek síoktatásának meg lehet teremteni a lehetőségét a Normafán
Pokorni Zoltán polgármester szerint, aki maga is itt tanult meg sízni. A politikus
zöldekkel, civilekkel tett egy nagy szerda délelőtti sétát a helyszínen. Részleteket
továbbra sem tudni, majd csak a tanulmányok után.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/15/megis_lesz_uj_sipalya_a_normafan/
Már majdnem kész New York második legmagasabb tornya
10.15.
Elkészült a legfölső, 96. emelet betonozása is New York legmagasabb lakótornyában,
amely a manhattani Park Avenue-n épül. A több mint egymilliárd dollárból készülő, új
apartmanházban 16,96 millió dollárnál kezdődnek az öröklakások árai. A házban a 320
négyzetméteres szolid két hálószobás lakástól a hét fürdőszobás, könyvtárral is ellátott
luxuslakosztályig többféle öröklakástípus közül lehet válogatni.
http://hvg.hu/ingatlan/20141015_Mar_majdnem_kesz_New_York_masodik_legmaga
Díjat kapott a Kádár-kockák homlokzati díszeit bemutató kötet
10.15.
A Frankfurti Könyvvásár és a Deutsches Architekturmuseum (DAM) közös, építészeti
könyvek számára alapított díját kapta meg Katharina Roters Hungarian Cubes (Magyar
kockák) című kiadványa, amely a falusi kockaházak építészetét mutatja be.
http://epiteszforum.hu/dijat-kapott-a-kadar-kockak-homlokzati-diszeit-bemutato-kotet
Minden, amit a Városliget átalakításáról tudni akarsz. 50 kérdést tettünk fel az
illetékeseknek, itt az első adagra a válasz
10.16.
A címben szereplő "mindent, amit tudni akartok", ezúttal nem költői túlzás. Augusztus
végén arra kértünk benneteket, küldjétek el a kérdéseiteket a Városliget átalakításával
kapcsolatban, és mi feltesszük azokat az illetékeseknek. Rengeteg jött, már a
szelektálásuk, csoportosításuk, összevonásuk, szétbontásuk is hatalmas munka volt.
http://index.hu/urbanista/2014/10/16/minden_amit_a_varosliget_fejleszteserol_tudni_a
kartok/
Birtokba vették az emberek a Baross teret
10.16.
2008-ban a négyes metró építése miatt lezárták, majd 2014-ben átadták a felújított
Baross teret. Az átadás után a tér valóban kongott az ürességtől, de ez majdnem minden
új tér átadásánál így van, ha ennyi idő eltelik. A 2008 utáni hat évben nem csak azt
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felejtettük el, hogy előtte hogyan használtuk a Baross teret, de egyáltalán nem is
emlékeztünk rá, milyen volt korábban.
http://varosban.blog.hu/2014/10/16/birtokba_vettek_az_emberek_a_baross_teret
A hajléktalanoknak adott igazat a bíróság a zuglói kunyhóbontások ügyében
10.16.
Hat zuglói hajléktalan fejenként 500 ezer forintos kártérítést kap azért, mert a zuglói
önkormányzat 2011 októberében minden előzetes értesítés nélkül elbontotta a
kunyhóikat a Francia út és az Egressy út kereszteződésében lévő vasúti töltésnél.
http://index.hu/belfold/2014/10/16/a_hajlektalanoknak_adott_igazat_a_birosag_a_zuglo
i_kunyhobontasok_ugyeben/
Sanghajba negyven év után visszatérnek a villamosok
10.16.
A tömegközlekedés zsúfoltságának enyhítésére visszatérnek a villamosok a kelet-kínai
Sanghaj utcáira, ahonnan az 1970-es években tűntek el ezek a járművek. A városvezetés
tervez szerint a 24 milliós várost széltében-hosszában átszelnék a villamossínek, melyek
teljes hossza megközelíti majd a 800 kilométert, nem sokkal maradva el a 2020-ra 22
vonalra bővülő metróhálózat hosszától.
http://index.hu/kulfold/2014/10/16/sanghajba_negyven_ev_utan_visszaternek_a_villam
osok/
Szép lassan elpusztítják London egyik szimbólumát
10.16.
Átalakítják az emblematikus londoni piros telefonfülkéket napenergiával működtetett
mobiltöltő-állomássá. A szolgáltatás ingyenes, igaz, cserébe el kell tűrni a reklámokat,
ráadásul az ikonikus piros színük is megváltozik.
http://index.hu/tech/2014/10/16/szep_lassan_elpusztitjak_london_egyik_szimbolumat/
Erdély, ünnepeld, hogy Romániához tartozol!
10.16.
A kedden kihirdetett jogszabály kötelezővé teszi, hogy minden városban egy központi
főút az 1918. december 1. nevet viselje. Emellett azt is előírja, hogy december 1-jén
Románia központi és helyi hatóságainak nevelő hatású kulturális, történelemidéző
programokat, valamint katonai parádékat kell szervezniük.
http://index.hu/kulfold/2014/10/16/a_szekelyekre_is_rakenyszeritik_romania_unnepet/
Shanghajban most akkora szmog van, hogy alig látni ezt a panorámát
10.16.
Az AQI légszennyezettségi index 300-as skáláján 211-et mértek ma reggel a városban,
ami bőven az erősen szennyezett kategóriába esik.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/10/16/shanghajban_most_akkora_szmog_van
_hogy_alig_latni_ezt_a_panoramat/
Bakuban begubózva - az azeri főváros új reptere
10.16.
A Heydar Aliyev Nemzetközi Reptér idén nyáron nyitott meg az azeri fővárosban,
Bakuban. Az ikonikus terminálépület kísérleti dizájnját és belső képét az isztambuli
székhelyű Autoban Studio tervezte.
http://epiteszforum.hu/bakuban-begubozva-az-azeri-fovaros-uj-reptere
Bővít a hazai SAP
10.17.
Átadták az SAP új irodaépületét a budapesti Graphisoft parkban. A 120 embernek helyet
adó új irodára az üzleti szoftvercég bővülése miatt volt szükség. A vállalatnál továbbra is
zajlik létszámbővülés, hamarosan egy új szolgáltatási központot építenek fel Budapesten.
http://epiteszforum.hu/bovit-a-hazai-sap
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A modern felhőkarcolókat is lenyomta ez a különleges színházfelújítás
10.17.
Az újjáépített liverpooli Everyman Theatre kapta az év legjobb új épületének díját a Brit
Királyi Építészeti Intézettől (RIBA) annak ellenére, hogy a híres londoni Shard (Szilánk)
felhőkarcoló is esélyes volt a díjra.
http://hvg.hu/ingatlan/20141017_Foto_A_modern_felhokarcolokat_is_lenyomta
Budapest, az álmok városa - Senki szigete
10.17.
Török Ferenc legújabb filmje játékos és felszínes, nem szól semmiről és senkiről,
ellenben olyan atmoszférája van, ami már az első perctől magával rántja a nézőt - és
ahogy pörög a stáblista, rájövünk, hogy ennyi elég is. A Moszkva tér rendezője száz perc
alatt felépít egy komplett kártyavárat (nevezhetjük akár egy sosem-volt-Budapestnek is),
ahol minden csak játék, minden azt a célt szolgálja, hogy kiemelje a nézőt a mozis
székből és elvigye valahová, messzire.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/budapest.az.almok.varosa.senki.szigete
Elfogytak a sírhelyek Izraelben, új kóser megoldást választottak
10.17.
Mivel a zsidó hagyomány csak az örök sírhelyet ismeri, egyre súlyosabb gondot jelent a
települések temetőiben a helyhiány. Ennek megoldására állami támogatással megkezdték
a többszintes temetkezési helyek kialakítását. A temetői válság miatt az izraeli
rabbinátus is elfogadta, kósernek nyilvánította az emeletes temetést, a sírhelyeknek
otthont adó épületek felhúzását a temetőkben.
http://index.hu/kulfold/2014/10/17/elfogytak_a_sirhelyek_izraelben_uj_koser_megoldas
t_valasztottak/
Ahol megpróbálják majd kicsinálni a polgármestert
10.17.
Az október 12-i választás több önkormányzatban nem letisztázta, hanem csak
zavarosabbá tette a helyi erőviszonyokat: ahol a polgármester más pártállású lett, mint a
kerületi képviselők többsége, ott borítékolni lehet az elhúzódó alkudozást, néhány helyen
pedig az egész ciklust végigkísérő hatalmi konfliktusokat.
http://index.hu/belfold/2014/10/17/onkormanyzat_kepviselo_testulet_polgarmerster/
Felfutó negyedek: a Kolosy tér és környéke
10.17.
Miután szétnéztünk a Bartók Béla úton és a Lövőház utcában, ebben a cikkben a
folyamatosan változó Kolosy tér környékét mutatjuk be nektek. Óbuda kapujában szinte
mindent megtalálunk, amit egy ilyen helyen kell: piac, felújított terek és sétányok,
kávézók és éttermek, kis üzletek és sörözők helyi arcokkal. Az utóbbi időben számos
vendéglátó egység nyílt a környéken, így körbejártuk a terepet, és igyekszünk nektek ha
nem is az összes, de a legjobb helyeket megmutatni.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/felfuto.negyedek.a.kolosy.ter.es.ko
rnyeke
Meg lehet-e változtatni egy hónap alatt Budapestet? A Vitkovics utcában
megpróbálták
10.17.
A Nyitva! fesztivál remek kezdeményezés, mint arról már korábban is írtunk. Egy
hónapra ideiglenes használók – dizájncégek, kézművesek, képességfejlesztők,
múzeumok – költöznek az évek óta üresen álló bolthelyiségekbe, és gyakorlatilag
rezsiköltségért megmutathatják, milyen is lenne a hely, ha élne.
http://index.hu/urbanista/2014/10/17/meg_lehete_valtoztatni_egy_honap_alatt_budapestet_a_vitkovics_utcaban_megprobaltak/

17

Szent István Király Kápolna - Badacsonytomaj
10.17.
A lebontott, romos bányászházak köveiből, a badacsonytomaji önkormányzat, a lakosok,
és civil szervezetek támogatásával épült fel a hegyen az idén augusztus 20-án átadott
kápolna. A kezdeményezés egy azóta elhunyt festőművésztől származik, aki az oltárkép
adományozója. Bemutatjuk Jankovics Tibor munkáját.
http://epiteszforum.hu/szent-istvan-kiraly-kapolna-badacsonytomaj
Négycsillagos hotelt épít a magyar kisváros
10.18.
Lenti 3,3 milliárdból húzza fel a luxushotelt. Két elnöki lakosztályt és még egy csúszdát is
terveznek. És hogy miért kell egy alig 8 ezer fős kisvárosnak egy luxushotel? A
polgármester ezt is megmagyarázta.
http://index.hu/gazdasag/2014/10/18/negycsillagos_hotelt_epit_a_magyar_kisvaros/
Zaha Hadid felfedezte a fát - a hét nemzetközi eseményei
10.18.
Az iraki születéső brit építész életében először használna fát Kambodzsában. Sok éves
huzavonát követően átadták a Louis Vuitton csoport Frank Gehry tervei nyomán épült
művészeti alapítványának központját egy párizsi parkban. A Szczecini Filharmónia új
otthonát a barcelonai székhelyű Estudio Barozzi Veiga tervezte. A 42. hét külföldi
eseményeiből Bán Dávid szemlézett.
http://epiteszforum.hu/zaha-hadid-felfedezte-a-fat-a-het-nemzetkozi-esemenyei
Ilyen űrhajó-villát sem látott még
10.18.
Új-Zélandon eladó egy űrhajóra emlékeztető ingatlan, ahonnan páratlan kilátás nyílik az
óceánra. A 220 négyzetméteres villában négy hálószoba és három fürdőszoba található.
Az egyik fürdőszobának teljesen üvegek a falai, innen is lehet látni az óceánt.
http://hvg.hu/ingatlan/20141018_Ilyen_urhajovillat_sem_latott_meg
Ilyet is csak a japánok tudnak
10.18.
Mesterséges dombokat épített a közösségi épületei "befedésére" Komatsu város
építészeti hivatala. Az oktatási múzeumnak készült buckák teteje ráadásul járdaként is
szolgál.
http://hvg.hu/ingatlan/20141018_Ilyet_is_csak_a_japanok_tudnak
Bírságolt a műemlékvédelem a szegedi kályha-ügyben
10.18.
Vissza kell építenie egy elbontott cserépkályhát és 375 ezer forint bírságot kell fizetni
Szegeden azoknak, akik jogerős engedély nélkül kezdték szétverni a belvárosi Popperházat – írja a Délmagyarország. A Széchenyi téren álló műemlék házban csak nagyon
szigorú tervek illetve engedélyek alapján lehetett volna átalakítást végezni. Az
önkormányzat fellebbez, mert keveslik a bírságot.
http://hvg.hu/ingatlan/20141018_birsagolt_a_muemlekvedelem_szegeden
Ha mindent akadálymentesítünk, kitör a forradalom
10.19.
Boltba a gazdasági bejáraton keresztül, komolyabb emelkedőn pedig csak segítséggel
jutottunk fel. A fogyatékkal élők demonstrációja előtt akadálymentességi szempontból
teszteltük Budapestet. Bőven van még mit tenni, ezt a terület miniszteri biztosa is
elismerte, de szerinte jó irányba mennek a dolgok.
http://index.hu/video/2014/10/19/kerekesszekkel_budapesten/
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Marad-e az 56-os emlékmű? Mekkora lesz a legmagasabb új múzeum?
Behajthatnak-e autók? - 50 kérdés a Liget Projektről II. rész
10.20.
Hatalmas vihart kavart a múlt héten a Liget Projektről szóló közösségi interjúnk első
része, melyben a Városliget Zrt. válaszolt a kérdéseitekre. Most itt a második rész, ami
még érzékenyebb témákat érint: jönnek az épületek, a zöldfelületek, a közlekedés és a
finanszírozás kérdései. Mivel rengeteg félreértésre adott okot az első rész, nem
darabolom tovább a válaszokat, megkapjátok egy adagban az összeset, mazsolázzatok
belőle kedvetekre.
http://index.hu/urbanista/2014/10/20/varosliget_muzeumi_negyed/
Ha Tarlós nem kap vétójogot, elgondolkodik
10.20.
Orbán Viktor miniszterelnök megígérte neki a vétójogot, és ragaszkodik hozzá, mert nem
tud úgy kormányozni, ha nem akadályozhat meg olyan dolgokat, amelyek a
meggyőződésével ellentétesek. Tarlós azt mondta, ha "nem kapná meg a vétójogot,
elgondolkodásra késztetne". Hozzátette, hogy nem a lemondásra gondol, de akkor
alaposan tisztázni kell, hogy mi az ő és a polgármesterek szerepe Budapesten.
http://index.hu/belfold/2014/10/20/ha_tarlos_nem_kap_vetojogot_elgondolkodik/
Nincs lakása? Akkor elvesszük a gyerekét!
10.20.
Minden évben több száz gyerek kerül intézetekbe vagy nevelőszülőkhöz azért, mert a
szülei végtelenül elszegényedtek vagy elvesztették a lakhatásukat, és a gyámhatóság
úgy dönt, a gyereknek jobb lenne máshol. A történetben nincs egyértelmű gonosz: egy
kisgyereket tényleg nem lehet hagyni az utcán éhezni, az viszont az állami szociális háló
hiányossága, hogy az intézmények nem tudják sikerrel megakadályozni egy
kiszolgáltatott család teljes lecsúszását és szétesését.
http://index.hu/belfold/2014/10/20/hajlektalan_terhes_gyermekvedelem_budapest/
Budapest-rajongók figyelem! Netre került a legfontosabb főváros-történeti
folyóirat összes száma
10.20.
Május közepén adtunk hírt arról, hogy támogatókat keres a Budapest folyóirat
szerkesztősége a lap digitalizálásához és közzétételéhez. A napokban pedig felkerült az
újság az internetre, itt böngészhető. Komoly értékkel bír ez a kezdeményezés, az 1945
óta néhány megszakítással máig megjelenő újság a főváros elmúlt közel 70 évének hű
krónikása volt. Cikkeivel, de kiváló fotóival is a világháború utáni Budapest-történet
kimeríthetetlen kincsesbányáját adja az Arcanum adatbázisában.
http://index.hu/urbanista/2014/10/20/budapestrajongok_figyelem_netre_kerult_a_legfontosabb_fovarostorteneti_folyoirat_osszes_szama/
Első kézből a zöldépítés innovációi: ismét itt a Green Talk XXL!
10.20.
A zöldépítés területének legkorszerűbb megoldásai, innovációi és trendjei: a november 3án megrendezett egész napos Green Talk XXL konferencián high-tech szerkezeti és
épületgépészeti megoldásokról éppúgy szó esik majd, mint a hazai fenntartható építés
legfrissebb megvalósult példáiról és újító építési rendszerekről.
http://hg.hu/cikkek/varos/16746-elso-kezbol-a-zoldepites-innovacioi-ismet-itt-a-greentalk-xxl
Hatalmas hotelboom Budapesten
10.20.
Sok belvárosi hotel építése kezdődött el Budapest centrumában. Sok helyen régi, eddig
jórészt
lakatlan
bérházakból
alakítanak
ki
új
szálláshelyeket.
http://hvg.hu/ingatlan/20141020_Hatalmas_hotelboom_Budapesten
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Média Építészeti Díja: Bemutatjuk a 2014-es év előzsűrijét
10.20.
A Média Építészeti Díjára beérkezett pályázatokat idén is nemzetközi előzsűri rostálja.
Tavaly három nő, ezúttal három férfi pontozta a pályázók munkáit, amelyek alapján
összeáll a finalisták mezőnye. Bemutatjuk az előzsűri három tagját, akik mind a környező
országokban élnek és alkotnak. A bosnyák Demir Mensurt, az osztrák Peter Bognert és a
román Arpad Zachit.
http://epiteszforum.hu/bemutatjuk-a-2014-es-ev-elozsurijet
5 irányelv egészséges, fenntartható, ugyanakkor kényelmes lakóterek
kialakításához
10.21.
Az épület-felújításokat elsősorban energetikai és funkcionális szempontok vezérlik,
amelyek gyakran háttérbe szorítják az egészséges élettér és a kényelem iránti igényt. A
lakóterek viszont csak akkor töltik be a nekik szánt funkciót teljes mértékben, ha a fenti
tényezők egyszerre érvényesülnek. A VELUX Cégcsoport 19 elismert nemzetközi
szakértőt kért fel, hogy segítsenek feloldani e konfliktust. A szakemberek ajánlásait a
„Circadian House” című tanulmányban publikálták.
http://epiteszforum.hu/5-iranyelv-egeszseges-fenntarthato-ugyanakkor-kenyelmeslakoterek-kialakitasahoz
Extravagáns új múzeumot épített Párizsnak Frank Gehry sztárépítész
10.21.
Imbolygó vitorlás hajóra, hatalmas jéghegyre vagy egy lebegő üvegfelhőre emlékezteti a
szemlélődőt Párizs új extravagáns épülete, a Louis Vuitton Alapítvány székháza, amelyet
Frank Gehry kanadai születésű amerikai sztárépítész tervezett Franciaország
leggazdagabb embere, Bernard Arnauld iparmágnás számára a Bois de Boulogne park
szélére.
http://travelo.hu/tavol/2014/10/21/extravagans_uj_muzeumot_epitett_parizsnak_frank_
gehry_sztarepitesz/
Folyamatosan ellepik a világsajtót a Budapestről szóló cikkek
10.21.
Ha éppen nincs valamilyen politikai történés, Budapesttel és Magyarországgal akkor is
szinte naponta találkozni a világsajtóban: folyamatosan érkeznek az országról, de főleg a
Budapestről (nyáron esetleg a Balatonról) szóló beszámolók.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/21/folyamatosan_ellepik_a_vilagsajtot_a_budape
strol_szolo_cikkek/
Jövő novemberig tart a káosz a Bem rakparton
10.21.
Szerdától szakaszosan lezárják a Bem rakpartot a budai fonódó villamoshálózat
építéséhez kapcsolódó vágány- és közműépítés miatt várhatóan jövő év novemberéig.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/21/jovo_novemberig_tart_a_kaosz_a_bem_ra
kparton/
Ilyen teret terveztek magyar építészek Prágába
10.21.
Kevés az olyan Kárpát-medencén kívüli közterület, amit nem a helyiek nyelvén hívunk,
hanem magyarul. A kevés kivételek egyikke a prágai Kisoldal (Malá Strana) és a
negyednek a nevét viselő tér. Nyáron egy pályázatot írtak ki a megújítására. A
pályázaton pedig magyarok is indultak: Guba Sándor, Hamori Péter és Rudolf-Berecz
Zsófia építészek és Esterházy Marcell képzőművész alkotócsoportja elnyerte a
nemzetközi zsűri különdíját.
http://index.hu/urbanista/2014/10/21/ilyen_emlekmuvet_terveztek_magyar_epiteszek_
pragaba/
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Menő budapesti lakások: családi örökségből műterem aktokhoz
10.21.
Niki hihetetlen lakást örökölt a nagyszüleitől: az 1927-ben átadott MÁV házban az első
lakók még a dédszülei voltak, és mivel akkoriban a MÁV komoly rangot jelentett, nagyon
jó munkát végeztek, odafigyeltek az anyaghasználattól az építési minőségen át
mindenféle, ma már nehezen értelmezhető kifejezésre. Nikinek viszont nem erre, hanem
egy műteremlakásra volt szüksége, ahol lehet ugyan élni, de ahol dolgozni is kell.
http://varosban.blog.hu/2014/10/21/meno_budapesti_lakasok_csaladi_oroksegbol_mute
rem_aktokhoz
Nyitnak a szegedi építészek
10.21.
A Csongrád Megyei Építészkamara nemrég arra, vállalkozott, hogy nem hagyván a helyi
szakma képviselőin a válság keserűségének jeleit eluralkodni, ismeretterjesztő munkába
kezd. Miközben saját elméjét is tudatosan pallérozza, folyamatos tájékoztatást ad a
potenciális megrendelőknek, általában az érdeklődőknek arról, hogy milyen hivatás is az
építészé. A szegedi TiszapART Televízióban két beszélgetés sorozatot is láthattak,
láthatnak a nézők e témában.
http://epiteszforum.hu/nyitnak-a-szegedi-epiteszek
Budapesti arcai - Mark Phelan, a Houdini sztárja
10.22.
Mark Phelan emlékezetes első benyomást tesz, legyen az egy akciódús sikerfilm egyik
jelenete, vagy egy belvárosi romkocsma nyüzsgése. Markkal a nem mindennapi
színészkarrierjéről és Budapesten eltöltött húsz évéről beszélgettünk.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/budapesti.arcai.mark.phelan.a.hou
dini.sztarja
Patkányok rohangálnak Szeged belvárosában
10.22.
A Délmagyar szerint patkányokra panaszkodnak Szeged belvárosában és a Cserepes
soron is, de elszaporodtak az egerek is. A lapnak egy Cserepes soron élő lakó azt írta,
hogy a patkányok annyian vannak, hogy az IKV által kiosztott szerekkel már nem lehet
kiirtani őket.
http://index.hu/belfold/2014/10/22/patkanyok_rohangalnak_szeged_belvarosaban/
Felülbírálható lesz Tarlós vétójoga
10.22.
Információink szerint november elején dönt az Országgyűlés a főpolgármesteri vétójogot
is tartalmazó törvénymódásításokról. Mint Tarlós István lapunknak elmondta, nincs szó
arról, hogy a vétójoggal diktátori hatalmat kapna a kezébe, az általa megvétózott
javaslatot a fővárosi közgyűlés ugyanis újra napirendre veheti, sőt kétharmados
többséggel meg is szavazhatja.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/22/felulbiralhato_lesz_tarlos_vetojoga/
Kezdődik a Budaörsi úti emeletes csomópont építése
10.22.
Az előkészítést követően vasárnap elkezdődik a Budaörsi úti új, kétszintes közúti
csomópont kiépítése a 4-es metró projekt részeként, Őrmezőnél sávelhúzásra,
sebességkorlátozásra kell számítani.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/22/kezdodik_a_budaorsi_uti_emeletes_csomo
pont_epitese/
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Itt élni nem rossz és itt élni nem jó - Mondik Noémi és Kovács Orsi kiállítása
10.22.
A Paintben festett rajzaival szociálcelebbé vállt Mondik Noémi és hasonló ambíciókkal
munkálkodó kolléganője, Kovács Orsi nemrég elhatározták, hogy együtt fognak kiállítani
a Godot galériában. A tumblr két hazai “sztárjának” Itt élni nem rossz és itt élni nem jó
című akciója a vadregényes budapesti mindennapokat mutatja be, miközben reagál a
körülöttünk történő dolgokra is.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/itt.elni.nem.rossz.es.itt.elni.nem.jo.mondik.n
oemi.es.kovacs.orsi.kiallitasa
Illatos ház - parfüm manufaktúra Tapolcán
10.22.
Egy elfeledett hagyomány, egy elfeledett épületben. A parfümgyártás feledésbe merült
hazai fejezetét eleveníteni fel Kóthay Zsófia MÉK-MÉSZ díjas diplomamunkája egy
évtizedek óta használaton kívüli tapolcai malomépületben.
http://epiteszforum.hu/illatos-haz-parfum-manufaktura-tapolcan
A Népligetnél is elkészült a villamosmegálló betontömbje
10.22.
Az 1-es villamos felújítása elérte a Népligetet, ahol már elkészült a megálló és már a
villamosok is ott állnak meg. Fotók.
http://hvg.hu/ingatlan/20141022_Fotok_A_Nepligetnel_is_elkeszult_a_villam
Itt vannak a döntősök - indul a szavazás a MÉD közönségdíjára
10.22.
Eljött a várva várt pillanat. Az előzsűri - ha virtuális térben is, de - összeült, és két
körben, nehéz döntések sorozatának végeztével kiválasztotta, hogy melyik öt épület és
öt terv kerül a Médiadíj zsűrije elé, az Uránia Nemzeti Filmszínházba november 27-én.
http://epiteszforum.hu/itt-vannak-a-dontosok-indul-a-szavazas-a-med-kozonsegdijara
Budapesti utcaképek 1956-os fotókon
10.23.
Mindenki máshogy tiszteleg a forradalom emléke előtt. Mi úgy döntöttünk, hogy
kiválogatunk nektek tíz képet, amin a forradalmi események mellett néhány
érdekességet is megismerhetsz a város múltjából, így a fotókon felfedezhetünk azóta
lebontott vagy átalakított épületeket, rég megszűnt vagy azóta is működő kávézókat, na
meg sok macskakövet és tankokat.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/budapesti.utcakepek.1956.os.fotok
on
Gigaserpenyő és óriáspáva a homokos strandon
10.24.
Különleges szoborparkká alakították át az ausztrál Bondi Beach és a Tamarama Beach
közötti partszakaszt. A Sculpture by the Sea című kiállításon 16 ország alkotóinak művei
láthatók november 9-ig. Fotók.
http://hvg.hu/ingatlan/20141024_Fotok_Gigaserpenyo_es_oriaspava_a_homokos
Svájcban híddal kötnek össze két hegycsúcsot
10.24.
A világon elsőként kötöttek össze függőhíddal két alpesi hegycsúcsot Svájcban,
háromezer méteres magasságban. A szó szerint szédítő kilátást nyújtó szerkezetet
pénteken adták át egy nyugat-svájci télisport-paradicsomban, a 2971 méter magas
Glacier 3000 és Scex Rouge ikercsúcsok között.
http://hvg.hu/ingatlan/20141024_Svajcban_hiddal_kotnek_ossze_ket_hegycsuc
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Belgrád a mocsoktól szép
10.24.
Meg lehet ismerni Belgrádot 24 óra alatt? Hogyne, még cikket is lehet írni róla. A hosszú
hétvégére még gyorsan ajánlunk egy könnyen megközelíthető úticélt.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/10/24/belgrad/
A Palotanegyed titkai - bebarangoltuk Józsefváros főúri palotáit
10.24.
Józsefváros igazi Janus-arcú kerület. Az egyik része bár feljövőben van, de nagyrészt
még mindig kopottas; másik része, a Palotanegyed, egyike a főváros legszebb
negyedeinek, ahol lépten-nyomon történelmi épületekre, szebbnél szebb főúri palotákra
bukkanunk. Ezekből mutatunk most be néhányat.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/a.palotanegyed.titkai.bebarangoltu
k.jozsefvaros.fouri.palotait
Nyilvánosan beintett a sztárépítész
10.25.
Kisebb botrányt kavart Frank Gehry világhírű amerikai-kanadai építész a spanyol Nobeldíjként emlegetett
Asztúria Hercege-díj sajtótájékoztatóján,
amelyen nemes
egyszerűséggel a középső ujját mutatva válaszolt a munkásságát firtató egyik újságírói
kérdésre.
http://hvg.hu/ingatlan/20141025_Nyilvanosan_beintett_a_sztarepitesz
Pazar szállodát építenek a kínaiak arabok pénzéből
10.26.
Egy dubaji luxus hotellánc, a Jumeirah Group két neves kortárs építészt, Zaha Hadidot és
Norman Fostert kért fel két új kínai szállodaépületének megtervezésére. Egy harmadik
szálloda is pazar lesz, egy magánszigetre tervezik.
http://hvg.hu/ingatlan/20141026_Pazar_szallodat_epitenek_a_kinaiak_arabok
Fotókon a legzöldebb magyar épületek
10.26.
A greenwalkphoto fotópályázatra beküldött alkotásokon a hazai fenntartható építés
legkorszerűbb példái mutatják meg eddig rejtett arcukat. A képekből most segíthetünk
kiválasztani a közönségkedvencet!
http://hg.hu/cikkek/varos/16752-fotokon-a-legzoldebb-magyar-epuletek
Honnan ered egy budapesti városrész neve?
10.26.
Önt is elfogja a kíváncsiság, valahányszor meglátja egy utcanévtáblán azt, hogy Nyék?
Esetleg furdalja a kisördög, miért van ott a táblán, hogy Régiakadémiatelep? Vagy hogy
miért épp valami Terézről nevezték el az Andrássy út két oldalát? Tesztelje tudását és
ismerje meg fővárosát a Velvet új, saját gyártású kvízével.
http://velvet.hu/budapestma/2014/10/26/honnan_ered_a_budapesti_varosresz_neve/
Függőleges erdő és óriáskocka a Tátrában - a múlt hét nemzetközi eseményei
10.27.
Különleges, kísérleti toronyházakat avattak Milánóban, amik a fenntartható nagyvárosi
építkezés prototípusai lehetnek. Lezárták a valaha volt legnépszerűbb építészeti
pályázatot Helsinkiben. Több éves csúszással, de újranyit a párizsi Picasso Múzeum. Cseh
tervezők hatalmas kockát dobnának a Magas-Tátrába és Frank Gehry bemutatott a
szakmának. A 43. hét külföldi eseményeiből Bán Dávid szemlézett.
http://epiteszforum.hu/fuggoleges-erdo-es-oriaskocka-a-tatraban-a-mult-hetnemzetkozi-esemenyei
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Piros-fehér társasház Kőbányán
10.27.
Egy tömbrehabilitáció részeként, első lépéseként megvalósult Budapest X. kerületében,
Kőbányán egy társasház, amely léptékével, beépítési módjával, és lakásaival új
minőséget hoz a környékre. Bemutatjuk Geiszter Róbert, Peschka Alfréd, Plájer János és
munkatársaik épületét.
http://epiteszforum.hu/piros-feher-tarsashaz-kobanyan
Mesebeli Budapest: Így fest a város a rajzfilmekben
10.27.
Budapestre nagyon is jellemző, hogy feltűnik egy csomó hollywoodi filmben, viszont
igencsak érdekes, amikor rajzfilmekben vagy animációs filmekben látjuk viszont kedvenc
utcáinkat, tereinket. Természetesen erre is akad bőven példa, a különleges szerepek
pedig a rajzolt műfaj egyedi lehetőségeiből adódóan gyakran torzítva, egy kis csavarral
megtoldva, különleges hangulatban, vagy éppen az apró benyomásokat felerősítve
jelenítik meg a várost. Összeszedtük a legkiemelkedőbb darabokat.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/mesebeli.budapest.igy.fest.a.varos.a.rajzfilm
ekben
Itt kiderül, ki az igazi panelzseni – teszt
10.28.
Debreceni panelkvízzel nyomul a BuzzFeed: olyanok tesztelhetik le helyismeretüket, akik
kenik-vágják a város lakótelepeit. A kérdések nem egyszerűek, a panelházak szinte
egyformák, de az apró részletek segíthetnek.
http://hvg.hu/ingatlan/20141028_itt_kiderul_ki_az_igazi_panelzseni
Nem lett volna meg Tarlós többsége
10.28.
Amit nyáron az ellenzék sugallt, arról most kiderült, maga a valóság: a Fidesz nem
véletlenül módosította az utolsó pillanatban a budapesti választási rendszert.
Kiszámoltuk: ha a régi rendszer szerint voksolunk, Tarlós Istvánnak és a Fidesznek nincs
meg a többsége a közgyűlésben, a baloldal, a Jobbik és az LMP együtt több mandátumot
kapott volna. Ám a módosítás megoldotta a Fidesz és a főpolgármester problémáit.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/28/4_mandatumot_es_tobbseget_adott_tarlos
nak_a_valasztasi_torveny_modositasa/
Zarándokszállás a romok között
10.28.
A romok és főleg a középkori műemlék romok hasznosítása mindig is problémás kérdés
volt. Feltehetjük persze a kérdést, miért is kéne hasznosítani egy kolostor maradványait,
ugyanakkor aki kicsit is ismeri a hazai műemlékek fenntartására rendelkezésre álló
források nagyságát, az tudja jól a választ. Bemutatjuk Csaba Zita MÉSZ-MÉK
diplomadíjjal elismert munkáját.
http://epiteszforum.hu/zarandokszallas-a-romok-kozott
Készülőben egy új Gozsdu-udvar Budán
10.29.
Bemutatták a Buda Entertainment & Gastro nevű szórakoztató központ eddig elkészült
részeit. Az éttermeket, kávézókat, ágymozit, diszkókat, meghívásos klubot és folklór
központot is magában foglaló komplexum a jelenlegi Új Udvar nevű, többszintes
bevásárlóközpont helyén jön létre. Novemberben már átadják az egyik szárnyat, jövő
nyáron pedig a teljes épületet, az új bérlőkkel.
http://varosban.blog.hu/2014/10/29/keszuloben_egy_uj_gozsdu-udvar_budan
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Energiahatékony megoldások építészeti eszközökkel
10.30.
A Média Építészeti Díja egyik új különdíj kategóriáját az Austrotherm alapította, és a cég
termékeinek profiljához illeszkedve a pályázók energiahatékonyságát lesz hivatott
díjazni. Erről, és az Austrothermről Lányi András beszélgetett Kruchina Sándorral, a cég
marketing vezetőjével.
http://epiteszforum.hu/energiahatekony-megoldasok-epiteszeti-eszkozokkel
110 év a föld alatt
10.30.
468 állomás, 1355 kilométernyi sín, évi 1,7 milliárd utas, napi 24 órás működés - ez a
New York-i metró, a világ legismertebb föld alatti tömegközlekedési rendszere. 1904-ben
indult el az első járat, így még Amerikában is megelőzte Chicago és Boston. Ma a metró
olyan New Yorknak, mintha egy élő szervezet idegrendszere vagy érhálózata lenne: ha
leáll (legutóbb 2012-ben a Sandy hurrikán miatt történt ilyen), az egész város megbénul.
Képeink azt mutatják be, hogyan jutott el eddig a metró 110 év alatt. Nagykép.
http://index.hu/nagykep/2014/10/30/110_ev_a_fold_alatt/
Lakatlan toronyház áll a főváros közepén
10.30.
Tízemeletes lakatlan társasház áll a Hungária körúton mélygarázzsal és további
kiegészítő épületekkel. Az ingatlan állítólag orosz kézben van. 15–20 éve nem lakik
benne senki, csak az enyészet.
http://borsonline.hu/20141030_lakatlan_toronyhaz_all_a_fovaros_kozepen
Óriási Rubik-kocka a Rumbach Sebestyén utcában
10.30.
„Mindig van megoldás, és nem is csak egy” - Rubik Ernő ezzel az idézettel járult hozzá a
VII. kerületi Rumbach Sebestyén utca egyik elhanyagolt tűzfalának lefestéséhez.
http://hg.hu/cikkek/varos/16755-oriasi-rubik-kocka-a-rumbach-sebestyen-utcaban
Két év múlva jön a dugódíj Budapesten
10.30.
2016 áprilisától vagy júliusától vezethetik be Budapesten a dugódíjat, amelynek
nagyjából 500-640 forint lesz az ára, és a budai körút és a Hungária körgyűrű által
határolt területre vonatkozik majd.
http://index.hu/gazdasag/2014/10/30/ket_ev_mulva_jon_a_dugodij_budapesten/
Hatalmas fellendülést hozhat a négyes metró
10.30.
Nemcsak a lakáspiacra, hanem Dél-Buda kereskedelmi ingatlanpiacára is kedvező
hatással lehet a közelmúltban átadott négyes metró – derül ki az OTP Ingatlan
Befektetési Alapkezelő Zrt. és a CBRE globális ingatlan-tanácsadó friss piaci
kitekintéséből.
http://epiteszforum.hu/hatalmas-fellendulest-hozhat-a-negyes-metro
Egy karfája van, az is középen
10.31.
Még az önkormányzati választási kampány hajrájában, mintegy hangulatjavító
intézkedésként teljesítették a jámbor belvárosi polgárok egyik régi kívánságát. Négy éve
kérték, hogy legyenek végre padok a Múzeum körúton: most aztán jól megkapták. Meg
is született az év budapesti közterületi innovációja: a középen egykarfás köztéri pad, ami
igénytelen, kisstílű és kényelmetlen egyszerre, viszont a belvárosból egyébként már
úgyis kitiltott hajléktalanok sem tudnak ráfeküdni. Ha így haladnak, jövőre feltalálják a
padot, ami leülés előtt ellenőrzi a lakcímkártyát.
http://varosszive.blog.hu/2014/10/31/egy_karfaja_van_az_is_kozepen
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Gyere ki a hegyoldalba - Bernecebaráti és Ipolyvisk
10.31.
Kutató és előkészítő táborokat követve a BME Urbanisztika Tanszék szárnyai alatt immár
negyedik éve, hogy építeni tértünk vissza Bernecebarátiba és Ipolyviskre. Célunk, hogy
olyan beavatkozásokat, építményeket hozzunk létre, melyek hasznosak a települések
számára és egyben fontos tanulságokkal szolgálnak az építőknek.
http://epiteszforum.hu/gyere-ki-a-hegyoldalba-bernecebarati-es-ipolyvisk
Épül a V17 irodaház
10.31.
Az Óbuda-Újlak Zrt. megbízást nyert a WING csoporttól a V17 Irodaház műszaki
ellenőrzésére és BREEAM minősítésére. A szeptemberben indult kivitelezés várhatóan
2016 nyaráig tart. A V17 a Váci úti irodafolyosó kapujában, a Lehel téri metrómegállónál
épül fel, és kiadható területeinek 70 százalékára már aláírt előbérleti szerződéssel
rendelkezik az ingatlanfejlesztő WING.
http://epiteszforum.hu/epul-a-v17-irodahaz
Gyönyörű látszóbeton templom épült Kelenföldön
10.31.
Ma szentelik fel Kelenföldön a Boldog Meszlényi Zoltán-templomot, ami nem csak azért
érdekes, mert 2008 óta nem épült új templom a fővárosban, hanem azért is, mert
tényleg nagyon jól néz ki.
http://index.hu/urbanista/2014/10/31/gyonyoru_latszobeton_templom_epult_lagymanyo
son/
Néhány jeles szakrális műemlék környezetének helyreállításról
10.31.
Nem is gondolnánk, hogy egy történeti épület hiteles helyreállításakor annak környezetén
mennyi minden múlik. Hiszen az egykori terepadottságok, az egykori járószint mindmind olyan dolgok, amelyek befolyásolják az épület összképét, pláne ha az egy olyan
korból jön, amikor még egészen más volt ember és természet viszonya.
http://epiteszforum.hu/nehany-jeles-szakralis-muemlek-kornyezetenek-helyreallitasrol
Ahol az építőkockák születnek - LEGO gyár
10.31.
yíregyháza mellett mintegy hatvan hektáron működik idén augusztus óta Európa egyik
legnagyobb LEGO-gyára. Az építészetileg is figyelemre méltó együttest Annus Marina,
Horváth Gábor (CÉH Zrt.) és munkatársaik tervei nyomán valósították meg.
http://epiteszforum.hu/ahol-az-epitokockak-szuletnek-lego-gyar

Állás
Állást keres
Búz Dávid
Építészmérnök állást keres
Kalapács Kornél
22 év tapasztalat az ingatlan szakmában (ingatlan befektetés, ingatlan fejlesztés,
építőipari kivitelezés). Jelentős vezetői tapasztalat: cégvezetés, operatív irányítás,
projekt menedzsment, üzletfejlesztés. Elkötelezett a minőségmenedzsment (TQM) és az
emberközpontú menedzsment iránt.
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