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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Búcsúzunk Ágostházi Lászlótól
Mély megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, hogy Ágostházi László, a TANÁR ÚR, a Magyar
Urbanisztikai Társaság tagja és az ICOMOS tiszteletbeli tagja itt hagyott bennünket. A
biztos pillér. Váratlanul, egyenes tartással, elegánsan - ahogy élt, és természetesen,
ahogyan viselkedett. Tekintélyt parancsoló hétköznapi közvetlen jelenése, mindig jó
kedélyű szeretetteljes egyénisége sok barátságot szült. Nem találkoztam olyan emberrel,
aki ne szerette volna. Nem tudott beletörődni az olyan világba, ahol az alapvető emberi
értékeket hátrább sorolják. Így is élt. Barátként, emberként, aki tisztelettel és szeretettel
fogadott mindent, és mindenkit, akiben megérezte a mélységet, az elkötelezettséget.
Igazi tanár volt, mert ahol jelen volt, jelenléte is tanított. Úr volt, mert kisugárzása volt.
A klasszikus értéket, azt a klasszikus polgári értéket képviselte - függetlenül a környező
világtól, függetlenül a pillanatnyi érdektől - ami nélkül nem lehet megérteni a
műemlékvédelem alapkérdéseit sem.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=210045#MIDDLE
Tarol az energiatudatosság - Újabb SPECIAL-workshop a Lechner Lajos
Tudásközpontban
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) Energiatudatosság a térségi és helyi
tervezésben című workshopja ezúttal újra a Lechner Lajos Tudásközpontban került
megrendezésre, ahol 2014. november 26-án ismét egy kellemes hangulatú, jó
gyakorlatokban gazdag délutánt tölthettek el a résztvevők. A MUTK csapat célcsoportjai
ezúttal a minisztériumi és a minisztérium háttérintézményeinek dolgozói voltak.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=210492#MIDDLE
Vidéki vitafórum – avagy a MUT és a MUTK közös workshopja Veszprémben és
Győrött
A Magyar Urbanisztikai Társaság és nonprofit szervezete, a Magyar Urbanisztikai
Tudásközpont ezúttal egy napon, 2014. november 20-án vidékre látogatott, hogy
közelebb kerüljön vidéki tagozataihoz, partnereihez. A két vidéki helyszínen a Magyar
Urbanisztikai Társaság a MUT Területi Tagozatainak helyzetéről és jövőképéről tartott
vitafórumot, a Tudásközpont munkatársai pedig bemutatták a SPECIAL projektet és a
2015-ben kezdődő energiatudatos térség- és várostervezés témakörében szerveződő
képzéssorozatukat.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=210371#MIDDLE
Új állomásához érkezett a SPECIAL projekt - Energiatudatosság - a 21. századi
tervezés kulcsa
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) szakmai csapata 2014. november 12-én
Energiatudatosság a térségi és helyi tervezésben címmel rendezett workshopot a Lechner
Lajos Tudásközpontban. A programon a 2013-ban indult Európai Uniós projekt, a
SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities in all Landscapes) keretében
minisztériumi háttérintézetek szakértőit készítették fel a jövőre induló képzéssorozatra.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=210056#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
November 6-án a MUT Székházban került megrendezésre a 47. Savaria Urbanisztikai
Nyári Egyetem Tervező Táborának a záró rendezvénye, illetve utána megtartották a
Szervezők az egyeztető ülésüket.
November 10-én a MUT Székházban került megrendezésre az Ingatlanfejlesztési
Kerekasztal ötletpályázatának zsűrizése. A november 20-i díjátadó díszvacsorán
Körmendy Imre elnök és Ongjerth Richárd ügyvezető, elnökségi tag képvislte a MUT-ot.
November 13-án a Magyar Meteorológiai Társaság szervezésében, és a Magyar
Urbanisztikai Társaság társszervezésében megrendezett konferencián Ongjerth Richárd A
parkok szerepe a várostervezésben címmel tartott előadást.
November 20-án a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Tudásközpont kooperációjában
megrendezésre került az Energiatudatosság a térségi és helyi tervezésben c. workshop
Veszprémben, mely záróeseménye a MUT Területi csoportok aktivizálására. új tagok
bevonására irányult.
November 20-án a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Tudásközpont kooperációjában
megrendezésre került az Energiatudatosság a térségi és helyi tervezésben c. workshop
Győrben, mely záróeseménye a MUT Területi csoportok aktivizálására. új tagok
bevonására irányult.
November 21-én a MUT Elnöksége megtartotta havi rendszerességű ülését a MUT
Székházában.

Pályázatok, felhívások
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
Ötletpályázat Gomba község központjának rendezésére
Gomba
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(Kiíró)
Ötletpályázatot
hirdetGomba község központjának rendezésére. A pályázat célja olyan tervek és ötletek
összegyűjtése melyek alapul szolgálhatnak a központ fejlesztéséhez szükséges
engedélyezési tervek elkészítésére. A Kiíró a pályázóktól olyan tervjavaslatokat vár a
tervezési terület részére vagy egészére, amely javaslatot tesz a településközpont
rendezésre. A pályaművek beérkezésének határideje: 2015. január 31. 12.00 óra.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4447
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Építőművész Prima Primissima: Pálfy Sándor
A tíz kategóriában meghirdetett Prima Primissima Díjakat és a közönségdíjat pénteken
este adták át a Művészetek Palotájában. Építőművészként Pálfy Sándor Ybl-díjas építész
és urbanista nyerte el a Prima Primissima díjat.
http://epiteszforum.hu/epitomuvesz-prima-primissima-palfy-sandor
Átadták a 2014-es Nemzet Művésze díjakat
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Fekete Györggyel, a Magyar Művészeti
Akadémia elnökével első alkalommal adta át a Nemzet Művésze díjakat a Pesti
Vigadóban. Építőművészet kategóriában Bachman Zoltán, Csete György, Finta József,
Török Ferenc, Vadász György, Zalaváry Lajos kapott díjat.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-2014-es-nemzet-muvesze-dijakat
A legszínvonalasabb középület, a legjobb épület díja is a Marketé lett
A magas színvonalú megvalósítás elismeréseként „középület” kategóriában Építőipari
Nívódíjban részesült a Market Építő Zrt., a Budapest Music Center kivitelezőjeként. A
Marketnek ez a kilencedik nívódíja, a BMC idén áprilisban, New Yorkban nyerte el az
Architizer 2014 különdíját "Építészet és hang" kategóriában. Az építőipari cég néhány
napja megkapta a Média Építészeti Díj közönségdíját a Vasas Vívócsarnokért is.
http://epiteszforum.hu/a-legszinvonalasabb-kozepulet-a-legjobb-epulet-dija-is-amarkete-lett
Ezüst Ácsceruza díj 2014
2014-ben Ezüst Ácsceruza díjat kapott Csutiné Schleer Erzsébet és Somogyi Krisztina, az
év különdíjasa Kökény-Kovács Ildikó a Budapesti Építész Kamara és a Magyar Építő Zrt.
támogatásával.
http://epiteszforum.hu/ezust-acsceruza-dij-20142
Magyar diplomaterv az Archiprix Díj finalistái közt
Csaba Edit Zita vértesszentkereszti zarándokszállása - melyet korábban mi is
bemutattunk - a MÉK-MÉSZ diplomadíj fődíjának elnyerése után az Archiprix 2015-ös
kiírásának döntős projektjei közé is bekerült, oda, ahova a többszáz indulóból csupán 21
juthatott tovább.
http://epiteszforum.hu/magyar-diplomaterv-az-archiprix-dij-finalistai-kozt
Az amatőr, a profi és a Média Építészeti Díja
A mai napon rendhagyó díjátadó keretében vette át Kendik Géza és Papp Zoltán a Média
Építészeti Díja Közönségdíját a pesti Gerbeaud Házban az Arany Szalonban. A díjátadó
nem csak a helyszín miatt volt különleges, hanem azért is mert a Közönségdíjra
felajánlott Canon nyomtatót nem Kendik Gézáék vitték haza végül.
http://epiteszforum.hu/az-amator-a-profi-es-a-media-epiteszeti-dija
Molnár Péter-díj 2014
Gyorsan kimondom: 2014-ben a Gereben Péter - Marián Balázs építészpáros kapja a
Molnár Péter-díjat, mégpedig a díjazási ingerküszöböt átlépő (ugró!) közös munkájuk, az
Egerhez közeli Nagy-Eged, Csutorás pincészet tervezése révén. A díjat azonban nem
konkrét épületre, hanem fiatal építészek ígéretesen körvonalazódó pályájának
elismerésére, erősítésére szoktuk odaítélni.
http://epiteszforum.hu/molnar-peter-dij-2014
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Programajánló
Kotsis Iván Emlékérem átadó ünnepség
A Magyar Építőművészek Szövetsége szeretettel vár minden érdeklődőt a Kotsis Iván
Emlékérem átadó ünnepségére december 15-én 14 órakor a MÉSZ Székház Ybl Miklós
termébe.
http://epiteszforum.hu/kotsis-ivan-emlekerem-atado-unnepseg1
Egy kis mustra 2014 - Műemléki helyreállítások Pest megyében
A Pest Megyei Kormányhivatal szeretettel vár midnen érdeklődőt EGY KIS MUSTRA 2014
Műemléki helyreállítások Pest megyében című kiadványának bemutatójára december
16-án 16 órakor a Pesti Vármegyeháza földszinti Nyáry Pál termébe (1052 Bp., Városház
u. 7.).
http://epiteszforum.hu/egy-kis-mustra-2014-muemleki-helyreallitasok-pest-megyeben
Civil pályázat a Városligetért - kiállítás
A Múzeumi Negyed öt múzeumi épületre kiírt nemzetközi tervpályázatára a Városliget
Barátai is beadták elképzeléseiket. A négy pályaművet és Csillag Orsolya festőművész
pályázathoz készített alkotásait bemutató kiállítást Pákozdi Imre nyitja meg. Megnyitó:
december 19. 18 óra, helyszín: MüSzi (Blaha Lujza tér, Corvin áruház teteje).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4453

Könyvajánló
Könyv jelent meg Budapest filmes helyszíneiről - Itt forgott...
11.20.
Budapest évtizedek óta a világsztárok kedvence, forgatási térképe pedig tele van
kulisszatitkokkal, emberi történetekkel és eldugott helyszínekkel. A napokban jelent meg
Basa Balázs és Názer Ádám “Itt forgott. Főszerepben Budapest. Nemzetközi filmek” című
könyve, amely a város több mint 100 filmes szerepléséről és 200 itt dolgozó világsztárról
mesél elképesztő részletességgel. Elolvastuk. Ajánljuk.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/konyv.jelent.meg.budapest.filmes.helyszineir
ol.itt.forgott

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Hogyan költöztessünk el egy várost - a hét nemzetközi eseményei
11.01.
Santiago Calatrava ortodox templomot épít Manhattanben. Fél évtizedes vita után új
Munch Múzeum nyílik Oslóban. Műemlékké nyilvánítottak egy gördeszka pályát
Angliában, különleges évforduló Berlinben és költözni készül egy komplett svéd város. A
44. hét külföldi eseményeiből Bán Dávid szemlézett.
http://epiteszforum.hu/hogyan-koltoztessunk-el-egy-varost-a-het-nemzetkozi-esemenyei
Megvenné Tom Cruise birtokát?
11.01.
Eladó Tom Cruise 120 hektáros birtoka a coloradói hegyvidéken, a színész 59 millió
dollárt (14,5 milliárd forintos összeget) kér a Telluride környéki ingatlanért - értesült a
Variety című filmes szaklap.
http://hvg.hu/ingatlan/20141101_Megvenne_Tom_Cruise_birtokat
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Sokan kiakadtak az új, ezerszobás török elnöki palota miatt
11.02.
Vitákat váltott ki a 350 millió dollárból neoszeldzsuk stílusban felépített ezerszobás új
török elnöki palota, amely nagyobb, mint a washingtoni Fehér Ház, a moszkvai Kreml
vagy a londoni Buckingham-palota. A 200 ezer négyzetméteren modern és középkori
motívumok felhasználásával megépített, föld alatti alagútrendszerrel és a legkorszerűbb
kémelhárító-rendszerrel ellátott palotát a török köztársaság megalapításának 91.
évfordulója alkalmából avatta fel a héten Recep Tayyip Erdogan török elnök, két
hónappal államfővé választása után.
http://hvg.hu/ingatlan/20141102_uj_torok_elnoki_palota
A kettészakadt Berlin végnapjai
11.02.
A berliniek gyűlölték a falat, ami egy éjszaka alatt épült fel a tökéletes vasfüggöny
szimbólumaként. Családok, barátok szakadtak szét, a fal pedig évtizedekig az életük
részévé vált. A berlini fal utolsó éveiben már egyre több repedés mutatkozott, és végül a
magyar határnyitásnak is köszönhetően olyan események indultak el, amik már
elkerülhetetlenné tették a fal leomlását. Nagykép a fal két oldaláról.
http://index.hu/nagykep/2014/11/02/a_ketteszakadt_berlin_vegnapjai/
Milyen lesz a jövő városa? Szuperfutár, koccanásmentes parkolóház,
alkoholmentes forgalomszámlálás
11.02.
Ezzel az intróval hirdette programjait a nemrég Budapesten a SYMA Csarnokban
megrendezett Urbania 21 szakkiállítás. Megnéztem és láttam néhány izgalmas
koncepciót.
http://index.hu/urbanista/2014/11/02/milyen_lesz_a_jovo_varosa__urbania_21_szakkiallitas/
Az ember, aki a legjobb játszótereket tervezi
11.02.
Kevés országos hírű játszótér van nálunk, de annak a kevésnek a zömét Kő Boldizsár
tervezte. Övé a híres Zöld Péter a Millenárison, melyet az Index simán „a város
legfaszább játszótere” címmel illetett, a nagycenki széchenyis, amiért az Urbanistán
lelkesedtem, vagy a Magyar Tenger Mesekert Bogláron, mely előtt még a Velvet is
meglengette kalapját.
http://index.hu/urbanista/2014/11/02/az_ember_aki_a_legjobb_jatszotereket_tervezi/
Nem is kaszálták el a hajléktalan-rendeletet
11.02.
A napokban végigsöpört a sajtón, hogy a Kúria megsemmisítette Tarlós István
hajléktalan-rendeletét, azonban a A Város Mindenkié csoport mai közleményében felhívta
a figyelmet, hogy ez valójában nem történt meg. A Kúria csak a rendelet azon pontját
semmisítette meg, amely szerint a fővárosi "közigazgatási területeken a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról, és az üzemképtelen
járművek szabályozásáról szóló rendeletet" hatálya alá eső területeken tiltja meg a
hajléktalanságot.
http://index.hu/belfold/2014/11/02/nem_is_kaszaltak_el_a_hajlektalan-rendeletet/
Pénteken megalakul az új fővárosi közgyűlés
11.03.
A Fővárosi Közgyűlés november 7-én, pénteken tartja ünnepi alakuló ülését, amelyen
Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester szólal fel.A képviselők
szerdán veszik át mandátumukat, majd pénteken megalakul a közgyűlés.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/03/penteken_megalakul_az_uj_fovarosi_kozg
yules/
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Ötszázmillió forintért kelt el az amerikai szellemfalu
11.03.
A nyolcszázezer dolláros kikiáltási ár helyett 1,9 millió dollárért (467 millió forint) kelt
egy 16 éve lakatlan szellemfalu az amerikai Connecticut államban egy internetes
árverésen.
http://travelo.hu/tavol/2014/11/03/otszazmillio_forintert_kelt_el_az_amerikai_szellemfal
u/
Egy városnyi emberrel nőtt Bécs lakossága
11.03.
1934 óta nem laktak olyan sokan Bécsben, mint idén októberben – írja a Local, miután
múlt hónapban az osztrák főváros lakossága elérte az 1,8 milliót. Himpele Klemens, a
bécsi önkormányzat statisztikai hivatalának igazgatója szerint évente 20-25 ezer fővel nő
a bécsi lakosság a születéseknek és a bevándorlásnak köszönhetően.
http://index.hu/kulfold/2014/11/03/egy_varosnyi_emberrel_nott_becs_lakossaga/
El se készült a Várkert Bazár, már rohad szét
11.03.
A Várkert Bazár minden egyes átadása, illetve apró hibájának kiemelése idején a
városvezetésnek kedves emberek ekézik a sajtót, micsoda gyalázat támadni ezt a rég
befejezett és meseszép projektet.
http://velvet.hu/budapestma/2014/11/03/el_se_keszult_a_varkert_bazar_mar_rohad_sz
et/
Utcanevek eredete - IV. kerület
11.03.
Budapest IV. kerülete a Duna bal partján található, a kerületi önkormányzat által
megállapított neve pedig Újpest. A kerületet 1950-ben, Nagy-Budapest létrehozásakor
csatolták a városhoz úgy, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került még az
addig Rákospalotához tartozó Istvántelek is. Itt is felkutattuk a legérdekesebb
utcaneveket.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/utcanevek.eredete.iv.kerulet
Hagyománytisztelő és modern: új katolikus templom Budapesten
11.04.
A kelenföldi városrészt egy kisvárosnyi ember lakja, a lassan száz éves plébániának
évtizedeken keresztül mégis egy kocsma és a posta közé beszorított kápolna jutott. A
helyiek mintegy nyolcvan éve szeretnének templomot építeni, ez mostanra a Jahoda és
Páricsy Építésziroda tervei szerint megvalósulhatott. Megmutatjuk, hogyan.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/hagyomanytisztelo.es.modern.uj.k
atolikus.templom.budapesten
Színpompás lett az óriás távhővezeték
11.04.
Egy hónapon keresztül kereste a Főtáv azt a legkreatívabb városszínesítő ötletet, amely
alapján megújulhatott a IV. kerületi Elem utcában található, föld fölött futó
távhővezeték.A közönségszavazás és a szakmai zsűri együttes döntése alapján a Színes
Város egy újpesti térképrészletet és egyéb, zömében helyi, pl. a panelházakra utaló
motívumokat festett a 200 méteres csőszakaszra.
http://index.hu/urbanista/2014/11/04/pimp_my_pipekampany_kiszinezett_tavhovezetekek/
Román Építészeti Biennálé Bukarestben
11.04.
Kétévente két hétre felvonul a román építészet színe-java. 2014 októberében az elmúlt
két évben Románia bármely településén elkészült épületekkel, belső terekkel,
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publikációkkal lehetett nevezni a legkiválóbb címért. Sarlós Júlia beszámolója a román
fővárosból.
http://epiteszforum.hu/roman-epiteszeti-biennale-bukarestben
Fotókon Magyarország legizgalmasabb elhagyatott helyei
11.04.
A Szellemvárosok Magyarországon fotópályázatára beérkezett képeken a kelenföldi
hőerőmű, a hajmáskéri "katonakastély" és a turai kastély mellett számos kevésbé ismert
létesítmény is feltűnik. A pályázóknak köszönhetően a fotelben üldögélve is kiélhetjük
kalandvágyunkat, és felfedezhetünk például egy elhagyatott kaszinót, egy omladozó
kastély padlésterét és egy vonattemetőt is - némelyik képről tényleg nehéz elhinni, hogy
itthon készült. A fotópályázat hamarosan újraindul, addig is nézegessünk izgalmas
fotókat itt!
http://hg.hu/cikkek/varos/16761-fotokon-magyarorszag-legizgalmasabb-elhagyatotthelyei
Kiderült: Kétszer többe került a török elnöki palota, mint hitték
11.04.
A török sajtóban becsült összegnek majdnem a kétszeresébe, 615 millió dollárba, vagyis
átszámítva több mint 150 milliárd forintba került a gigantikus új török elnöki palota,
amelyet a múlt héten vett használatba Recep Tayyip Erdogan államfő. Az építkezés
költségei eddig nem voltak publikusak, Mehmet Simsek pénzügyminiszter hétfőn egy
késő esti parlament vitában fedte fel a 200 ezer négyzetméteres, 1000 szobás ankarai
palota árát. A török sajtó addig csak találgatásokra hagyatkozhatott, és eddig 350 millió
dollárra becsülte a költségeket.
http://hvg.hu/ingatlan/20141104_Kiderult_Ketszer_tobbe_kerult_a_torok_eln
Ne kevesek kiváltsága legyen a loft – téglagyárból otthont
11.04.
Az elhagyott ipari épületek irodai- vagy lakócélra való újrahasznosítása itthon kevés jó
példával rendelkezik. Azok pedig főleg a luxus kategóriába esnek. Juhász Ágnes
Hauszmann-díjjal kitüntetett diplomamunkája ebben is újat kívánt mutatni. A
lakóépületek és épített örökségünk iránti vonzalma vezette odáig, hogy rátalált a volt
százhalombattai téglagyár egyik épületére.
http://epiteszforum.hu/ne-kevesek-kivaltsaga-legyen-a-loft-teglagyarbol-otthont
Bán Tamás lesz Tarlós után a második főnök
11.04.
Értesüléseink szerint Bán Tamást, a Budapesti Városüzemeltetési Központ korábbi
vezérigazgatóját kéri fel Tarlós István főpolgármester az új fővárosi szuperközműholding, a BKV-t és BKK-t is magába olvasztó Városigazgatóság vezetői posztjára.
Az új poszttal tulajdonképpen minden fővárosi cég egy kézben lesz. Tarlós maga nevezte
korábban a pozíciót a főpolgármester után következő legfontosabb pozíciónak. Bán
egyedül Tarlósnak tartozik majd elszámolással.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/04/ban_tamas_lesz_tarlos_utan_a_masodik_f
onok/
Botrányos expolgármestert nevezett ki kancellárnak Orbán Viktor
11.05.
A kancellárok feladata a felsőoktatási intézmények pénzügyeinek menedzselése, ezért is
különös, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola kancellárjának azt a Dietz Ferencet
nevezték ki, aki Szentendre vezetőjeként olyannyira meggyengítette a város pénzügyi
helyzetét, hogy a Fidesz nem is merte újra a polgármesteri székbe ültetni.
http://index.hu/belfold/2014/11/05/botranyos_expolgarmestert_nevezett_ki_kancellarna
k_balog_zoltan/
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5 tipp Gyöngyösről: ahogyan még sosem látta
11.05.
Hangulatos belváros, izgalmas tudományos pavilon, titokzatos ferences kolostor,
egyedülálló egyházi kincsek és egy elképesztő méretű pincerendszer várja Gyöngyösön
azt, aki nem utazik tovább egyenesen a Mátrába, hanem szán egy napot a város
felfedezésére. Megéri!
http://travelo.hu/kozel/2014/11/05/5_tipp_gyongyosrol/
Chuck Norrisként töri a téglákat a zuglói villamos
11.05.
Ha az óbudaiaknak HÉV dukál, akkor a zuglóiaknak villamos: a Bosnyák téren nyílt
vendéglő falát töri át egy Ganz csuklós villamos. Valójában nem falfestmény, hanem egy
kép, amit ügyesen a falra applikáltak, de így is jól néz ki.
http://index.hu/urbanista/2014/11/05/chuck_norriskent_tori_a_teglakat_a_zugloi_villam
os/
Az elmenők búcsúztatása, az újak üdvözlése - új ciklus előtt a Mesteriskola
11.06.
"Talán egy építészeti "Pünkösd" kellene, hogy a különböző építésznyelveket mindenki
megértse valamiféle közös fundamentum reményével. Keresik ezt minden földrészen.
Vagy nem keresik, hanem tágítják. Ebben ma már nemcsak az építészek vesznek
részt." Arnóth Lajos DLA köszöntőjét adjuk az alábbiakban közre.
http://epiteszforum.hu/az-elmenok-bucsuztatasa-az-ujak-udvozlese-uj-ciklus-elott-amesteriskola
Elözönlötték a patkányok Zágrábot
11.06.
Zágráb központját elözönlötték a patkányok, már a belvárosi Tomislav király tér is tele
van rágcsálókkal.A lakosok azt állítják, hogy a tér melletti központi vasútállomáson már
több a patkány, mint a galamb, és a madaraknak odadobált eledelt dézsmálják, riasztó
látványt nyújtva a fővárosba érkező turistáknak. A portál szerint mindez amiatt van,
hogy a város nem végezte el az őszi rágcsálóirtást.
http://index.hu/kulfold/2014/11/06/elozonlottek_a_patkanyok_zagrabot/
Orbán Viktorral alakul a fővárosi közgyűlés
11.06.
Pénteken tartja alakuló ülését a fővárosi közgyűlés, ahol a képviselők leteszik az esküt,
megszavazzák fizetésüket, és döntenek az új működési szabályokról is. A szavazás
mostantól máshogy lesz, mert nemcsak a képviselői szavazatok többségének kell
összegyűlnie egy érvényes döntéshez, hanem a lakosság több mint felét képviselő
polgármesterek voksa is kell hozzá. Ez utóbbi kitétel jelentősen felértékeli az újbudai
polgármester szavazatát, ami hat és félszer többet ér majd, mint a sokkal kisebb
Soroksár vezetőjéé.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/06/hany_pokorni_er_egy_bus_balazst/
A fák tisztelete – a dán ALL megvételt nyert terve az Új Nemzeti Galéria és
Ludwig Múzeum közös épületére
11.07.
A Városligetbe tervezett múzeumi negyed körüli vita ellenére az építészeti pályázatok
lassan haladnak. A múlt heti sajtóbejelentést követően megtudhattuk, hogy a Nemzeti
Galéria és a Ludwig Múzeum új épületére kiírt pályázaton nem osztottak ki díjakat, de öt
külföldi tervezőcsapat munkáját megvételben részesítették. Bemutatjuk az Atelier
Lorentzen Langkilde elképzelését.
http://epiteszforum.hu/a-fak-tisztelete-a-dan-all-megvetelt-nyert-terve-az-uj-nemzetigaleria-es-ludwig-muzeum-kozos-epuletere
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De hol van Budapest mértani közepe?
11.07.
Egy taxis tette fel a kérdést, hol van Budapest mértani közepe, teljesen oda nem illő
szövegkörnyezetben, de a taxisok már csak ilyenek, ezért szeretjük őket. A kérdésre a
válasz az, hogy Kőbányán, 1950-ben az úgynevezett Nagy-Budapest megalakulásával
került a X. kerületbe Budapest mértani közepe. Kőbánya Óhegy városrészénél található
Martinovics térre esik egészen pontosan.
http://velvet.hu/budapestma/2014/11/07/de_hol_van_budapest_mertani_kozepe/
Felújítási boom van a Kossuth Lajos utcánál
11.07.
Hamarosan egész más látvány fogadja az Erzsébet hídtól az Astoriáig sétálókat. Az eddig
a szürke ötven árnyalatában pompázó épületek között most lesz néhány fehér folt is,
mivel egyszerre hat ház homlokzatán dolgoznak. Ha már a forgalomcsökkentés elmaradt
a Ferenciek tere átépítésekor, legalább a házfelújításokat nézegetve vigasztalódhatunk.
Képekben mutatjuk meg, hogyan változik a Kossuth Lajos utca.
http://varosszive.blog.hu/2014/11/07/felujitasi_boom_van_a_kossuth_lajos_utcanal
Van egy drága félmetrónk, 3 állomással
11.07.
Hét hónap telt el a 4-es metró átadása óta, megpróbáltunk utánanézni, mire költött el a
főváros 450 milliárd forintot. A lényeg: a reggeli csúcsban a metró összegyűjti a
kelenföldi és az őrmezői lakótelepek lakosait, és beviszi a Móricz Zsigmond körtérig vagy
a Kálvin térig, onnan üresen megy tovább. A metró környékén lakó többi fővárosi
nagyjából megelégszik a felszíni busszal és villamossal. A két szakmai szervezet osztja
tapasztalatainkat, a BKK ősszel még nem végzett utasszámlálást.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/07/4es_vonal_van_egy_felmetronk_3_allomassal/
Frankón néznek ki a Városliget új falfestményei
11.07.
Az Olof Palme Ház mögötti betonfalak talán még a BNV-ről maradtak itt (ha tudja valaki
egykori pontos funkciójukat, árulja el). Mindenesetre elég randák voltak. Most egy
pályázat keretében kifestették őket.
http://index.hu/urbanista/2014/11/07/szines_falfestmenyek_kerultek_a_varosligetbe/
Életre kelt az új World Trade Center - a hét nemzetközi eseményei
11.08.
Beköltözött az első bérlő, ezzel hivatalosan is megnyílt a One World Trade Center New
Yorkban. Egy grazi kis utca horizontját erőteljesen kitágította egy új lakóház. Új múzeum
Barcelonában, kereteivel küzd a párizsi Pompidou Központ és műemléki díj egy Aalto
épület megújításáért. A 45. hét külföldi eseményeiből Bán Dávid szemlézett.
http://epiteszforum.hu/eletre-kelt-az-uj-world-trade-center-a-het-nemzetkozi-esemenyei
Éjfélkor is öntik a sódert a csipogó gépek
11.09.
Épp a BKK nagyszabású beruházása zajlik a budai fonódó villamoshálózat kiépítésére,
október 22-től körülbelül egy évig tart. Nappal óriási közlekedési dugókat okoz, de ezek
szerint éjszaka sincs egyszerű dolguk a munkásoknak.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/09/ejfelkor_is_ontik_a_sodert_a_csipogo_gep
ek/
Ilyen lenne a Budapesti fal
11.09.
Most megmutatjuk, milyen lenne a Budapesti fal, és akkor talán átérzi, miért is olyan
nagy dolog, hogy 25 évvel ezelőtt leomlott a berlini. Mit szólna, ha nem metrózhatna át a
szüleihez Pestről Budára? Ha a Deák tér egy szigorúan ellenőrzött határátkelővé válna,
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ha lefalazott szellemállomások lennének a belvárosi metrómegállókból. Berlin egy idő
után együtt tudott élni a Fallal: sok lett az elhagyott zsákutca, ahol uborkát
termesztettek vagy titkos pásztorórákat bonyolítottak, de a szörnyű építmény így is mély
sebeket ejtett a lelkeken.
http://index.hu/kulfold/2014/11/09/a_lefalazott_metromegallok_ahol_szellemek_jartak/
Zsidó gyárosok nyomában Óbudán
11.10.
Zsinagóga, ahol egykor tévéstúdió üzemelt, kastélykert, mely most bulihely, és
textilgyár, ahol ma múzeum található. Óbuda legérdekesebb helyszínein sétáltunk zsidó
mágnások és kereskedők nyomában.
http://travelo.hu/turista/2014/11/10/ujvilag_obudan_seta/
Városnézés fürdőruhában - Rudas fürdő déli szárny átépítése
11.10.
A Rudas fürdő déli oldalához kapcsolódó, évtizedeken át omladozó szikvízüzem épülete a
2014. szeptemberében befejzett átépítéskor a fürdő szerves részévé vált. Az új wellness
részleg tervezője Vékony Péter építész (nirmana Építésziroda Kft.).
http://epiteszforum.hu/varosnezes-furdoruhaban-rudas-furdo-deli-szarny-atepitese
Cselovszki Zoltán az Iparművészeti Múzeum mb. főigazgatója
11.10.
Az új főigazgató a megbízást 2014. november 10-én vette át Cseri Miklóstól, az EMMI
kultúráért felelős helyettes államtitkárától.
http://epiteszforum.hu/cselovszki-zoltan-az-iparmuveszeti-muzeum-mb-foigazgatoja
Tervek - a Média Építészeti Díja 2014 közönségszavazás döntője
11.10.
A mai nappal elindul a Média Építészeti Díja közönségszavazásának döntője. Az
olvasóinkra bízzuk, hogy kiválasszák az első körből bekerült 10 terv közül azt amelyik
elnyeri a közönségdíjat.
http://epiteszforum.hu/tervek-a-media-epiteszeti-dija-2014-kozonsegszavazas-dontoje
Bivalyerős az ingatlanpiac
11.10.
Újabb, nem kis rekordhónap mutatkozott az októberi ingatlanpiacon, amikor az
adásvételek száma megközelítette a 12 ezret a Duna House elemzése szerint. Ez a
tranzakció-mennyiség másfélszer akkora, mint amelyet az elmúlt évek októberében
lehetett tapasztalni.
http://hvg.hu/gazdasag/20141110_Bivalyeros_az_ingatlanpiac
Felfutó negyedek: a Corvin sétány és környéke
11.10.
A Corvin sokáig finoman szólva sem tartozott a város legvonzóbb helyei közé. Persze
Józsefváros most sem tartozik a legfelkapottabb negyedek közé, de az éledezésnek egyre
több jelét látjuk. A megújulás leglátványosabb eleme a mozi mögötti városszövet
újjászületése, melyet számos építészeti szakmai díjjal tüntettek ki. Feltérképeztük a
környéket, hogy bemutassunk nektek néhány jobb helyet - de ahogy korábban is, most
is azt mondjuk: ha elolvastad a cikket, menj el és csavarogj te is a környéken!
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/felfuto.negyedek.a.corvin.setany.e
s.kornyeke
Építik a napelemes bicikliutat Hollandiában
11.10.
Készül a világ első napenergiát termelő kerékpárútja, sőt, hamarosan át is adják.
Egyelőre csak 70 méter hosszú, de ha beváltja a hozzáfűzött reményeket, lesz még
hosszabb is. A Solaroad egy 2,5-ször 3,5 méteres előregyártott panelekből összerakott
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út. A napelemeket a vastag, érdesített felületű üveggel borított panelek rejtik magukban.
A tervezők szerint az út alá dugott napelemek 30 százalékkal kisebb hatékonysággal
működnek ugyan, mint a háztetőkre szerelt panelek, de cserében nagy felületet lehet
velük beborítani, és kevésbé rontják a városképet.
http://index.hu/kerekagy/2014/11/10/epitik_a_napelemes_bicikliutat_hollandiaban/
Kilenc metróvonalat köt össze az új New York-i gigacsomópont
11.10.
Kilenc föld alatti vasútvonal találkozik New York új, hétfőn üzembe helyezett gigantikus
metrócsomópontján, amely a Világkereskedelmi Központot köti össze a város többi
részével. A 1,4 milliárd dollárból (345 milliárd forint) épült Fulton Center a legújabb
digitális technológiát és dizájnt ötvözi a százéves állomásokkal.
http://travelo.hu/hirek/2014/11/10/kilenc_metrovonalat_kot_ossze_az_uj_new_yorki_gigacsomopont/
Az albiért nem fizetnék, de majd takarítok, mosogatok, ez így jó? Rendben!
11.10.
Nemsoká egy új ingatlanos honlap válik aktívvá. Mi ebben a hírérték? Nos, hát az, hogy a
klasszikus; a bérletért fizetős konstrukció mellett ledolgozható lakhatást is lehet rajta
hirdetni és keresni. Nem csupán komplett lakásokat, hanem egy-egy szobát is kínálnak,
akár felújításért, vagy egyéb melóért cserébe.
http://index.hu/urbanista/2014/11/10/az_albiert_nem_fizetnek_de_majd_takaritok_mos
ogatok_ez_igy_jo_rendben/
Rászálltak a hajléktalanokra a választásokkor
11.10.
A Város Mindenkié csoport kikért statisztikái alapján az önkormányzati választások idején
annyira megugrott a hajléktalanok ellen indított eljárások száma, mint amennyi máskor
csak egy fél alatt gyűlt csak össze.
http://index.hu/belfold/2014/11/10/raszalltak_a_hajlektalanokra_a_valasztasokkor/
Eltűnt a Ligetből Madárfejű Lajcsika
11.11.
A Városligetben volt már minden, pénzért mutogatott szakállas nőtől motorversenyeken
át szocialista népünnepélyekig, most Múzeumi Negyed lesz. Az egykori mocsaras terület
és szőlőskertek helyén fokozatosan jött létre a legnagyobb pesti pihenő- és
szórakozóterület; a plebsz és az elit együtt és mégis külön tette magáévá a Ligetet,
mindig az aktuális politikai széljárásnak megfelelően. Kikapcsolódás, állami reprezentáció
és a sör-virsli elmúlt száz éve: a Fortepan városligeti fényképeiből válogattunk. Nagykép.
http://index.hu/nagykep/2014/11/11/varosliget_tortenelem_nagykep_vidampark_allatke
rt_cirkusz_mutatvanyos_muzeumi_negyed/
A buszmegállótól a konyháig - az univerzális kompaktlemez
11.11.
Ellenálló, egyedi nyomással rendelhető, és gyakorlatilag bárhol alkalmazható: egyre
elterjedtebb a kompaktlemez. A kompaktlemez nem csupán azért kapta ezt a nevet,
mert tömör magját többféle, gyantákkal impregnált erőpapír alkotja. Hanem azért is,
mert egyszerre hőálló, ütésálló, és nem viselik meg az időjárás viszontagságai sem.
http://epiteszforum.hu/a-buszmegallotol-a-konyhaig-az-univerzalis-kompaktlemez
Budapest Dialog: elindult a portál a város közösségi fejlesztéséért!
11.11.
Az októberben indult Budapest Dialog elnevezésű közösségi városfejlesztési portál
segítségével bárki javaslatot tehet arra, hogy milyen fejlesztés valósuljon meg a
környezetében.
http://hg.hu/cikkek/varos/16788-budapest-dialog-elindult-a-portal-a-varos-kozossegifejleszteseert
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Időzített dugóbomba a budai belváros
11.11.
8:08-kor beültünk a gépkocsiba, és elindultunk Kelenföldről, hogy megnézzük, mennyire
bénította le a Dél- és Észak-Buda közötti közlekedést, hogy a hétvége óta csak egy szűk
kapillárison lehet átcsusszanni a két városrész között a fonódó villamosvonal kiépítése
miatt. Nem gondolta volna, meglepetés, csoda és még sorolhatnánk a szófordulatokat.
http://velvet.hu/budapestma/2014/11/11/idozitett_dugobomba_a_budai_belvaros/
Vidéken kell majd engedélyeztetni minden plázaépítést
11.11.
A kormány benyújtotta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
módosításáról szóló javaslatot, amely a bevásárlóközpontok építésével kapcsolatos. Az új
jogszabály 2015. január elsején léphet hatályba.
http://hvg.hu/ingatlan/20141111_plazaepites_torvenymodositas
Luxushotel lesz a Párisi Udvarból
11.11.
Az Óbuda-Újlak Zrt. megbízást nyert a Párizs Property Kft.-től (Mellow Mood Group),
amelynek keretein belül a Párisi Udvar luxushotellé és vendéglátó egységek
komplexumává alakításában vesz részt: teljes körű műszaki projektmenedzsment, illetve
műszaki ellenőri munkálatokat végeznek.
http://epiteszforum.hu/luxushotel-lesz-a-parisi-udvarbol
Jövő héten csinnadrattasztikus körülmények közt döntünk a Média Építészeti
Díjáról
11.12.
Siker, fény, csillogás, pucér nők!!! Na jó, csak majdnem, de tényleg nagyon csilivili lesz
az Építészfórum idei, tizedik, nagyon jubileumi Média Építészeti Díjának átadása - mit
átadása, gálája! -, amit az aranydíszektől terhes Urániában rendeznek november 27-én.
Lássuk miről is van szó, egyúttal mutassuk meg, mit értékeltek a legjobbnak a külföldi
építészkritikusok a közelmúlt hazai terméséből.
http://index.hu/urbanista/2014/11/12/jovo_heten_csinnadrattasztikus_korulmenyek_koz
t_dontunk_a_media_epiteszeti_dijarol/
Nem csitul a török elnök palotabotránya
11.12.
Török építészek felszólították Ferenc pápát, hogy ne vegyen részt azon a ceremónián,
amelyet a tiszteletére tartanak november 28-án a nemrég átadott új elnöki palotában
Törökországban. Szerintük azt illegálisan építették fel ugyanis egy természetvédelmi
területen Ankara szélén.
http://hvg.hu/ingatlan/20141112_nem_csitul_a_torok_elnok_palotabotranya
Nincs pénz a városligeti múzeumi negyedre
11.12.
A jövő évi költségvetésbe mindössze 8,8 millió forintot terveztek be a városligeti
múzeumprojektre, amire uniós források sem használhatók fel; ha ez így marad, akkor
leáll a beruházás.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/12/nincs_penz_a_varosligeti_muzeum_negye
dre/
Épül a rákbetegek alternatív gyógyító központja Piliscsabán
11.12.
Piliscsabán, az Álomvölgyben – az egy hektáros telek körpanorámás dombján Gyógyítóoktató-meditációs központ épül. Az épület formailag, szerkezetileg, funkciója szerint, de
finanszírozását tekintve is eltér a megszokottól. Az építész – Légrádi Csaba – a területi
szabályozást maximálisan kihasználva – belerajzolta az épületet az „élet virágának”
geometriai formájába.
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http://epiteszforum.hu/epul-a-rakbetegek-alternativ-gyogyito-kozpontja-piliscsaban
9 milliárdnyi állami pénzből, 2016 végére lesz új Videoton-stadion
11.12.
Két év múlva készülhet el az új, 14 250 fő befogadására alkalmas, UEFA IV-es
besorolású Sóstói Stadion Székesfehérváron. A többfunkciós létesítmény a jelenlegi
stadion helyén épül meg, és minden szempontból illeszkedik majd környezetébe. A
kilencmilliárd forint összköltségű beruházás elől minden akadály elhárult: rövidesen
elkészülnek a kiviteli, koncepció- és engedélyes tervek, majd 2015 szeptemberében
elkezdődhet az építkezés, amely várhatóan 12-13 hónapig tart, és 2016 végére lehet
kész az új stadion,
http://sportgeza.hu/futball/2014/11/12/2016_vegere_keszulhet_el_az_uj_sostoi_stadion
_szekesfehervaron/
Van, ahol már drágábbak a lakótelepi lakások, mint a válság előtt voltak
11.12.
A válság előtti árokhoz képest 18%-kal zuhantak a lakótelepi lakások árai
Magyarországon, valamivel nagyobbat, mint a lakóingatlanok átlagára. Ez szomorú
dolog, ám azért annyira nem meglepő. De - most kapaszkodjatok meg! -, van, ahol
drágábbak jelenleg , mint 7 éve, a válság előtt voltak voltak. Meglepő adatok derültek ki
a most megjelent OTP Értéktérképből.
http://index.hu/urbanista/2014/11/12/itt_a_magyarorszagi_lakotelepek_ranglistaja._mit
_gondoltok_melyik_a_legdragabb_es_melyik_a_legolcsobb/
Ilyen is van: felfújható hangár a budapesti repülőtéren
11.13.
Mostantól fittyet hányhatnak a téli hidegnek a Lufthansa Technik Budapest repülőgépszerelői. A budapesti bázison különleges, óriás méretű felfújható hangárt helyeztek
üzembe, amelynek méreteit jól jellemzi, hogy egy Airbus A 320-as vagy Boeing 737-es
utasszállítógép is elfér benne.
http://epiteszforum.hu/ilyen-is-van-felfujhato-hangar-a-budapesti-repuloteren
Börtönök tervezője - Wagner Gyula élete és munkássága
11.13.
Wagner Gyula építész, a magyar börtönépítészet egyik legmeghatározóbb alakja.
Munkáját dicséri még jónéhány törvényszéki épület a Kárpát-medencében. Életét és
munkásságát Dobrotka Katalin dolgozta fel.
http://epiteszforum.hu/bortonok-tervezoje-wagner-gyula-elete-es-munkassaga
Szeged után Sarkadot is elárasztották a patkányok
11.13.
Október végén a Délmagyar arról írt, hogy feltűntek Szeged belvárosban és a Cserepes
soron is a patkányok, és olyan bátrak, hogy már napközbenis előmerészkednek. Most
kiderült, hogy Sarkad lakott részein is megjelentek a patkányok.
http://index.hu/belfold/2014/11/13/szeged_utan_sarkadot_is_elarasztottak_a_patkanyo
k/
Pécsi Magasház: Elvileg 1-2 hónap múlva indulhat a bontás
11.13.
A pécsi önkormányzat csütörtöki ülésén eredménytelennek nyilvánította a 25 éve üresen
álló magasház bontására vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az érvényes ajánlatot
tevőkkel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményeznek.
http://hvg.hu/ingatlan/20141113_pecsi_magashaz_bontas
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Nagy tervek készülőben - Liget Budapest
11.14.
Nem először és nem is utoljára írunk a Városligetről, pontosabban a nagyszabású
fejlesztési tervekről, amelynek eredményeképp Európa egyik legnagyobb kulturális
negyede jöhet létre. A terv nagy vitákat kavart, ezért most röviden bemutatjuk a terület
történetét, a pályázatokon részt vevő építészirodákat és természetesen az ellenzők érveit
is.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/nagy.tervek.keszuloben.liget.buda
pest
Elárverezik a Pannónia utcai óvodát
11.14.
A XIII. kerületi önkormányzat csütörtökön úgy döntött, hogy árverésre bocsátja a 2012
óta üresen álló Pannónia utcai önkormányzati óvodát és a hozzá tartozó telket. Az
önkormányzat annak ellenére döntött így, hogy eladás ellen számtalan civil tiltakozott,
köztük a Védegylet és olyan ismert újlipótvárosiak, mint Gerlóczy Márton, Parti Nagy
Lajos, Scherer Péter vagy Hajós András.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/14/elarverezik_a_pannonia_utcai_ovodat/
Fenntartható épületek, kicsit másképp
11.14.
Eiffel Palace, Odoo aktívház vagy éppen a Fradi új stadionja különleges, egyedi, sőt
sokszor szokatlan perspektívából: megszületett a #greenwalkphoto pályázat eredménye,
megvannak a hazai fenntartható építés legnagyszerűbb képviselőit ábrázoló fotók
legjobbjai!
http://epiteszforum.hu/fenntarthato-epuletek-kicsit-maskepp1
Műsoron kívül…
11.14.
A HAP Galéria Winkler Barnabás vezetésével az elmúlt 11 évben 110 kiállítást rendezett
meg. A jelenleg még látogatható kiállítás vége azonban az intézmény végét is jelenti. Az
alábbiakban Mónus János építész a HAP Galéria zárókiállításának megnyitóján elhangzott
beszédét közöljük.
http://epiteszforum.hu/musoron-kivul
Menesztik 14 szegedi önkormányzati cég vezetőjét
11.14.
Összevonnak több önkormányzati céget Szegeden, a vállalkozások vezetőinek többségét
pedig menesztik - jelentette be Botka László (MSZP) polgármester pénteken az MTI
híradása szerint. A Délmagyar úgy tudja, hogy csak a szabadtéri játékok, a Szegedi
Vadaspark, és a környezetgazdálkodás első embere maradna pozíciójában.
http://index.hu/belfold/2014/11/14/nagyon_jo_lehet_tanacsadonak_lenni_a_szegedi_pia
cnal/
Ha mi nem teszünk azért, hogy képben legyünk, akkor nem leszünk képben
11.14.
Bujnovszky Tamás Magyarország első számú építészeti fotográfusa. Az utóbbi tíz évben a
kortárs magyar építészet nagy részét az ő szemén keresztül látjuk, nem csak a
magyarországi sajtóban, de külföldön is. A fotográfussal Pásztor Erika Katalina készített
interjút, amelyben annak próbált utánajárni, hogy van-e, és ha van, akkor mi a titka
Bujnovszky Tamás sikerének.
http://epiteszforum.hu/ha-mi-nem-teszunk-azert-hogy-kepben-legyunk-akkor-nemleszunk-kepben
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Melyik a világ legfallikusabb épülete?
11.15.
Tudják, melyik a világ legfallikusabb épülete? Az amerikai Cabinet magazin is kíváncsi
volt a válaszra, így 2003-ban versenyt hirdettek, mert az olvasók segítségével szerették
volna kideríteni a választ.
http://index.hu/tudomany/til/2014/11/15/melyik_a_vilag_legfallikusabb_epulete/
Zöld tetők és zöld hidak - a hét nemzetközi eseményei
11.15.
Parkosított híd enyhítené London központjában a rekreációs zónák hiányát. A gyerekek
az óvoda tetején kertészkedhetnek Vietnamban. A varsói Zsidó Múzeum Finlandia díja,
napelemes bicikliút Van Gogh nyomában, nemzetközi tiltakozás egy tervezett bécsi
iskolaátépítés ellen. A 46. hét külföldi eseményeiből Bán Dávid szemlézett.
http://epiteszforum.hu/zold-tetok-es-zold-hidak-a-het-nemzetkozi-esemenyei
Hetven éve csak pusztul a Liget
11.16.
Sajtósétára hívta az újságírókat a Városliget Zrt., bár a meghívóban szó sem volt az új,
tervezett Múzeumi Negyedről. Cseles, - gondoltam, történelmi sétába ágyazva próbálnak
meg meggyőzni arról, milyen szuper lesz itt minden, ha egyszer valóban kész lesz.
Érdekes módon azonban nem volt szó ilyenről, nem győzködtek senkit, viszont a
legapróbb részletig mindent megtudunk a Városliget történetérő, például hogy sokáig itt
még istállók is voltak, hogy az itt kirándulók tudjanak friss tejet inni, és hogy a padon
üldögélésért fizetni kellett.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/11/16/hatvan_eve_csak_pusztul_a_liget/
Menő budapesti lakások: Bauhaus Budán
11.17.
Aztán egészen véletlenül eltévedt a Batthyányi tér környékére, és belefutott egy őrülten
jó elosztású, tágas bauhaus lakásba. A ház 1937-ben épült és azóta nem is nagyon
nyúltak a homlokzathoz, a bombák is elkerülték, szóval jó állapotban vészelte át ezt a
közel nyolcvan évet. Nézzék meg, hogyan alakította át.
http://varosban.blog.hu/2014/11/17/meno_budapesti_lakasok_bauhaus_budan
Átmeneti hasznosítás - a Nyugati Grund
11.17.
Egy városban a frekventált területen lévő, nagy kiterjedésű, használaton kívüli telkek
nehezen találnak új funkciót, ezért az ilyen területeket átmeneti hasznosítással lehet
leginkább visszakapcsolni a város körforgásába, anélkül, hogy azonnal ki kellene találni a
későbbi, állandó szerepüket. Sipos Andrea tájépítész MÉK-MÉSZ diplomadíjas tervében a
Nyugati Pályaudvar melletti, felhagyott terület hasznosítására tesz javaslatot.
http://epiteszforum.hu/atmeneti-hasznositas-a-nyugati-grund
Horthy és Rákosi is budapesti felhőkarcolókról álmodozott
11.18.
A Budapest Aszfaltprojekt évek óta élen jár a Horthy- és a Rákosi-korszak rémtetteit
bemutató városséták szervezésében, Jamrik Levente, a Falanszter blog szerzője pedig
rendszeresen romos atombunkerekbe vagy az egykori okkult szalonokat és náci
rezidenciákat rejtő budai Várnegyedbe viszi olvasóit. Így tényleg csak idő kérdése volt,
hogy a két hasonló tematikában utazó társaság mikor talál egymásra, és egyesíti erejét.
A Bupap–Falanszter-együttműködés első állomása a Meg nem épült Budapest
elnevezésű, buszos várostúra lett – ami annak ellenére is iszonyú érdekes, hogy kicsit
furcsa egy buszból nézni azt, ami valójában nincs is ott.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/11/18/varostura_buszozas_meg_nem_epult_budap
est_falanszter_horthy_plaza/
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Ágostházi László búcsúztatása
11.18.
Mély megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, hogy Ágostházi László, a TANÁR ÚR, az ICOMOS
tiszteletbeli tagja itt hagyott bennünket. A biztos pillér. Váratlanul, egyenes tartással,
elegánsan - ahogy élt, és természetesen, ahogyan viselkedett. Tekintélyt parancsoló
hétköznapi közvetlen jelenése, mindig jó kedélyű szeretetteljes egyénisége sok
barátságot szült. Nem találkoztam olyan emberrel, aki ne szerette volna. Nem tudott
beletörődni az olyan világba, ahol az alapvető emberi értékeket hátrább sorolják. Így is
élt.
http://epiteszforum.hu/agosthazi-laszlo-bucsuztatasa
Egészen elképesztő helyen adnának otthont hajléktalanoknak
11.19.
Egy szlovák építész három éve igen egyedi megoldással állt elő arra, hogyan lehet a
hirdetőtáblákat hasznosítani – írja a CNN Money. A besztercebányai művészeti
akadémián végzett Michal Polacek "Project Gregory" névre hallgató programmal a
hirdetőtáblákhoz építenek hozzá kétszobás – 20 négyzetméteres – minilakásokat. A
kétszobás lakás egyik része a lakó- és alvótér lenne, míg a másik szoba a főzőhelyiség
lenne.
http://hvg.hu/ingatlan/20141119_Egeszen_hihetetlen_helyen_adnak_otthont_h
Mégsem a pécsi önkormányzaté a Magasház
11.19.
Egyre jobban bonyolódik a pécsi Magasház ügye. Míg múlt héten arról írtunk, hogy a
pécsi önkormányzat eredménytelennek nyilvánította a júniusban a pécsi önkormányzat
tulajdonába került 25 éve üresen álló Magasház bontására vonatkozó közbeszerzési
eljárást, és a pályázókkal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményeznek az ár
leszorítása érdekében, mára kiderült, hogy nem jogszerűen került a birtokukba az
épületbe.
http://index.hu/belfold/2014/11/19/megsem_a_pecsi_onkormanyzate_a_magashaz/
2017-ben 5 csillagos luxushotel nyílik a Balettintézetben
11.19.
Eddig ugye csak alibigyanús mozgolódások voltak az egykori Drechsler-palotán, jó lenne,
ha ez a Lechner-centenáriumon bedobott hír igaz lenne, és a 32 éves sejk, aki néhány
hónapja vette meg a házat valóban felújíttatná.
Módosul az örökségvédelemről szóló törvény
11.20.
A Kormány benyújtotta a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény
módosítására vonatkozó javaslatát. Az indítvány tárgyalását november utolsó hetében
kezdi meg a Parlament, döntés pedig december közepén születhet.
http://epiteszforum.hu/modosul-az-oroksegvedelemrol-szolo-torveny
Indulhat a védőszerkezet építése a kiégett Andrássy úti palotánál
11.20.
Befejezték az életveszély elhárítását a nyáron kiégett Andrássy úti palotánál. Körülbelül
250 millió forintból végeztették el a legfontosabb feladatokat a védőszerkezet építése
előtt.
http://hvg.hu/ingatlan/20141120_indulhat_a_vedoszerkezet_epitese
Nagy Lechner-kiállítás nyílt az Iparművészeti Múzeumban
11.20.
Lechner Ödön nemcsak a magyar szecesszió legnagyobb mestere volt, műveinek magas
színvonala, virtuozitása, az életmű gazdagsága a legnagyobbak közé emeli nemzetközi
szinten is. Mégis, mintha éppen mi nem becsülnénk meg őt eléggé: az Iparművészeti
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Múzeumban nyílt Lechner, az alkotó géniusz című kiállítás segíthet a mester
felfedezésében, jelentőségéhez méltó értékelésében.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/nagy.lechner.kiallitas.nyilt.az.iparmuveszeti.
muzeumban
A formák nyelve és a város
11.20.
A cikk az építészeti alakzatok jelentését és keletkezését vizsgálja. Az építészetet a
nyelvfilozófiák fogalmaival elemzi. A poszt-strukturalista nyelvelmélet újításait követve,
keletkezésében vizsgálja az építészeti alakzatok rendszerét. Ekler Dezső írása.
http://epiteszforum.hu/a-formak-nyelve-es-a-varos
Nem olyan jó a levegő Európában, mint hisszük
11.20.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) kiadta éves jelentését, miután közel
négyszáz városból vettek mintát: eszerint tíz európai városlakóból közel kilenc erősen
szennyezett levegőt szív. A légszennyezettség leggyakrabban szívbetegséghez,
agyvérzéshez, tüdőbetegséghez vagy rákhoz vezethez, ezzel pedig továbbra is a
legsúlyosabb, környezetünkből minket érő haláloknak számít a légszennyezettség, ami
évente 400 ezer halált okoz.
http://index.hu/tudomany/2014/11/20/nem_olyan_jo_a_levego_europaban_mint_hisszu
k/
Nem kátyúzza a BKK az utcáját? Tegye rendbe ön!
11.20.
Hálistennek, elérkezett az a pont Budapesten, hogy belátta a fővároshoz tartozó
úthálózatot kezelő BKK Közút, hogy nincs elég kapacitása karban tartani ezeket az
utakat. Mit tegyünk? – tehették fel a kérdést számtalan mítingen a cég közép- és
felsővezetői, mire egy alkalmas személy fejéből kipattant az ötlet: Fogadják örökbe a
népek az utcákat, és tegyék rendbe maguk! Erre biztos nagy tapsvihar kerekedett a
légkondicionált teremben, gyorsan szóltak is a weboldaluk szerkesztőjének, ő pedig
létrehozta ezt a linket.
http://velvet.hu/budapestma/2014/11/20/nem_katyuzza_a_bkk_az_utcajat_tegye_rend
be_on/
Nemzeti Kastélyprogramunk is lesz
11.20.
A kormány támogatja és kiemelt célnak tekinti a Nemzeti Kastélyprogram
megvalósítását, a programban szereplő kiemelt jelentőségű, a nemzeti kulturális örökség
részét képező 35 kastély fejlesztését és egységes kezelését - derül ki a Magyar
Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározatból.
http://hvg.hu/ingatlan/20141120_Nemzeti_Kastelyprogramunk_is_lesz
Fát ültetnél a IX. kerületben? Hiányzik egy kutyaürülék-gyűjtő? Lehet, hogy
egyszerűen megoldható!
11.21.
A Budapest Dialog közösségi városfejlesztő portál lényege, hogy egyszerűen
megjelölheted
egy
internetes
térképen:
konkrétan
hol
és
mit
szeretnél
megvalósítani.Például egy fát ültetni a IX. kerületben. A térképen bárki láthatja a
tervezett fa helyét, hasonlóan, mint a pár soros leírást: hová ültetné pontosan a fát,
miben kér tanácsot, segítséget stb. Melinda egy, a sok felhasználó közül. Te is ugyanúgy
kezdeményezhetsz akár faültetést, akár valami mást. Sőt, nem csak magánszemélyek,
hanem egy cég is, ha felajánlana mondjuk egy kültéri pad kihelyezést, akkor a
végfelhasználó helyi lakosoktól megtudhatják: pontosan hol lenne rá a leginkább igény.
Pár perc alatt, egyszerűen, idegölő bürokratikus kacifántok nélkül indíthatók a projektek.
http://index.hu/urbanista/2014/11/21/fat_ultetnel_a_ix._keruletben_hianyzik_egy_kutya
urulek-gyujto_lehet_hogy_egyszeruen_megoldhato/
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A Váralagút titkai - benéztünk a hídmester régi otthonába
11.21.
Viszonylag kevesen tudják, hogy a Várhegy alatt található Alagútban még lakások is
találhatóak. Fazekas János egyenesen az egyik ilyenben nőtt fel, mivel édesapja
hídmester volt mintegy negyven éven keresztül. Most János maga végzi a karbantartást
a Lánchídon, illetve a Váralagútban, és jóllehet 2007 óta már nem itt él, azt reméli, hogy
a közelgő nagy helyreállításnak köszönhetően hamarosan ismét lakhatóvá válnak a
lakások. Az itt töltött évekről, Budapest legszebb látványosságainál végzett munkájáról,
és arról beszélgettünk, hogy milyen egy olyan családból jönni, ami generációk óta a
város hídjaiért felel.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/a.varalagut.titkai.beneztunk.a.hid
mester.regi.otthonaba
Kölnből koppintottuk, mégis imádjuk: Erzsébet híd
11.21.
Ötven évvel ezelőtt, 1964. november 21-én adták át Magyarország egyik, ha nem a
legszebb hídját, a budapesti Erzsébet hidat. A helyén álló Erzsébet lánchidat a
visszavonuló német csapatok 1945-ben robbantották fel, torzója tizenöt évig határozta
meg a pesti oldal háború utáni arcát. A régi lánchidat már nem lehetett újjáépíteni, egy
Petőfi hídhoz hasonló jellegtelen gerendahíddal nem akarták csúfítani a panorámát, így
esett a választás az akkor korszerűnek számító kábelhídra. A híd képéhez hozzátartozik
az elmúlt ötven év történelme: a szocialista delegációk vonulásai éppen úgy, mint a
féllegális 1988-as tüntetés Bős-Nagymaros ellen, az 1990-es taxisblokád vagy a 2006-os
barikádépítés az október 23-i nagygyűlések után. Nagykép.
http://index.hu/nagykep/2014/11/21/50_eves_az_erzsebet_hid/
Nagy változások jönnek a szocpol-támogatásban
11.21.
Egy rendelettervezet szerint a használt lakásokra is lehet majd szocpolt kérni, és
támogatás igényelhető már egy gyerek után is. A szocpol támogatási összege a
gyermekek számától függően változatlanul maximum 2,5 millió forint lehet. A tervezetről
egyelőre még egyeztetnek.
http://hvg.hu/ingatlan/20141121_Nagy_valtozasok_jonnek_a_szocpoltamogata
Stratégiailag kiemelt lett 3 fővárosi hotel
11.21.
A kormány csütörtöki rendeltében stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősítette a
Continental, a Boutique és az épülő Presitge Hotel tulajdonosát, a Zeina Hotelst. A
stratégiai minősítés riasztó előjel. Ezt a címet olyan cégek kapják meg, amelyeknél
nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek az adósságrendezés, illetve amelyeknek
azért fontos a működése, mert nemzetbiztonsági, közegészségügyi, katasztrófavédelmi
vagy örökségvédelmi szempontból érdekesek.
http://hvg.hu/ingatlan/20141121_Strategiailag_kiemelt_lett_3_fovarosi_hot
Rogán utódja lemond a belvárosi lakásról, Juhász erre feljelenti
11.21.
Visszaadja az önkormányzattól rendkívül kedvező áron vásárolt belvárosi lakását
Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) V. kerületi polgármester, mert sokat támadják
miatta. Juhász Péter erre egyből közölte, hogy feljelenti, mert törvénytelenül jutott a
lakáshoz a polgármester.
http://hvg.hu/ingatlan/20141121_Rogan_utodjanak_annyira_elege_van_hogy_le
Vitézy: Maradok, amíg döntenek rólam
11.21.
Ha az ember megálmodott valamit, és azt látja, hogy működik, nem feltétlenül örül
annak, ha átalakítják, mondta Vitézy Dávid a BKK tervezett kettévágásáról. A BKK
vezérigazgatója a dolgára koncentrál a cégvezetőkről szóló decemberi döntésig, amikor
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eldől, hogy a főváros közgyűlés vele képzeli-e el a folytatást, vagy nélküle. Bárhogy is
lesz, szerinte az a fontos, hogy a BKK lendülete ne törjön meg.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/21/vitezy-interju/
Ők a Hauszmann-bizottság tagjai
11.21.
November 14-én megalakult a budai Vár fejlesztésével kapcsolatos szakmai vitákat
lefolytatni hivatott, úgynevezett Hauszmann-bizottság. A Várnegyed közép és hosszútávú
jövőképét meghatározni kívánó testület soraiban számos építész, és műemlékes
szakember kapott helyet.
http://epiteszforum.hu/ok-a-hauszmann-bizottsag-tagjai
Kihalt boltok, ahol végre történt valami - kattintgasd végig a változást!
11.21.
Bár a Nyitva! Fesztivál - melyről már többször is írtunk - hivatalosan véget ért,
egyáltalán nem volt hiábavaló a rendezvény. Megszépült jó néhány üzlethelyiség, nem
egy közülük ma is működik, vagyis volt értelme felrázni őket csipkerózsika-álmukból.
Remek alkalom, hogy ezen a borongós novemberi napon ezzel a klassz galériával kicsit
visszatekintsünk arra, hogyan is zajlott ez a szeptemberi feltámadás. Katt!
http://index.hu/urbanista/2014/11/21/kihalt_boltok_ahol_vegre_tortent_valami__kattintgassa_vegig_a_valtozast/
Megkezdődhet a Széll Kálmán tér felújítása
11.21.
A BKK szerint ugyan még idén megkezdődik a munka, de az eljárás miatt fél évet
csúszhat annak befejezése, ami így csak 2016-ra várható, olvasható a BKK
közleményében.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/21/bkk_szell_kalman_ter/
Az állam ölébe hull nyugdíjasok ezreinek lakása
11.22.
Van ötezer nyugdíjas, aki úgy döntött, átadja lakását egy cégnek, attól cserébe egyszeri
pár millió forintot, aztán havonta 50-100 ezret kap haláláig. Most az állam bejelentkezett
ezekért a nyugdíjasokért. De az állam évente ingyen is hozzájut durván háromezer
személy vagyonához, ami ruhát, széket és megannyi apróságot is jelent - cégtulajdonon
vagy ingatlanok kívül.
http://hvg.hu/gazdasag/20141122_Az_allam_nyugdijasok_ezreinek_ad_a_nyugdi
A legjobb város: Rotterdam - a hét nemzetközi eseményei
11.23.
Szokatlan formák jelennek meg egy dán közlekedési csomópont felett, hamarosan pedig
park úszik a Hudson folyó fölé. Kína megelégelte az „eszelős” formájú épületeket,
Rotterdam lett 2015 legjobb városa, Párizsban pedig 41 év után mégsem épül újabb
toronyház. A 47. hét külföldi eseményeiből Bán Dávid szemlézett.
http://epiteszforum.hu/a-legjobb-varos-rotterdam-a-het-nemzetkozi-esemenyei
Nekiestek Krúdy kocsmájának a Király utcában
11.23.
A jelek szerint végül megkezdték a Hild-ház bontását. A Facebookon az arrajárók
ilyeneket írogatnak: „Gundel és Krúdy sír az égben. Bontják a Király utca 40-et. Ezt
láttuk este. Reggelre talán semmi sem marad. Pedig ha azok a falak beszélni tudnának”.
http://hvg.hu/ingatlan/20141123_Akadjon_a_torkotokon_a_veloscsont_pirito
Hogyan kéne a Népszínház utcát felfuttatni egy holland módszerrel?
11.24.
A Blahát a Teleki térrel összekötő, a XIX-XX. század fordulóján szebb napokat látott
Népszínház utca feljavításához ötleteltek e hónap közepén hágaiak és budapestiek a VIII.
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kerületi, Mátyás téri Kesztyűgyárban. Hágának is van (pontosabban: volt) egy
szakadtabb városrészében egy lepukkadt utcája, a Paul Krugerlaan. Ezt javították fel
modellértékűen. A siker hatására nem csupán Hollandiában, hanem világszerte kérik a
receptet. Ezért jutottak el a holland városrész-rehabilitálók a Józsefvárosba workshopot
tartani.
http://index.hu/urbanista/2014/11/24/hogyan_kene_a_nepszinhaz_utcat_felfuttatni_egy
_holland_modszerrel/
Tavasszal kezdődik a Moszkva tér felújítása
11.25.
Aláírták a Moszkva avagy Széll Kálmán tér rekonstrukciójának elkezdéséhez szükséges
beruházási szerződést a nyertes konzorcium képviselőivel hétfőn Budapesten. A projekt
5,3 milliárd forintba kerül, és a munkálatok miatt tavasztól lesznek forgalomkorlátozások
- mondta Vitézy Dávid.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/24/tavasszal_kezdodik_a_moszkva_ter_felujit
asa/
Ez történt Velencében - cikksorozat a Biennálé nemzeti pavilonjairól
11.24.
Tegnap volt az utóbbi idők egyik legérdekfeszítőbb építészeti biennáléjának zárónapja.
Ennek apropójaként a BME- Urbanisztika Tanszéke által szervezett velencei tanulmányút
hallgatói több részes cikksorozatban számolnak be az általuk legizgalmasabbnak talált
nemzeti pavilonok kiállításairól. Kissfazekas Kornélia írása.
http://epiteszforum.hu/ez-tortent-velenceben-cikksorozat-a-biennale-nemzetipavilonjairol
Bontják a 90-es évek hírhedt diszkóját a XII. kerületben – fotók
11.24.
Eltűnhet a föld színéről a Hully Gully diszkó Budapesten. A XII. kerületi Apor Vilmos téren
sárga markológép jelent meg a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébániához
csatlakozó telken és bontani kezdték az épületet – írja az ittlakunk.hu. A diszkó helyén az
egyház közösségi házat építtet majd, de nem tudni, mikorra.
http://hvg.hu/ingatlan/20141124_Bontjak_a_90es_evek_hirhedt_diszkojat_a
Nyugati Átmeneti Élet-TÉR
11.25.
A Nyugati pályaudvar és környékének rendezésére már sok városépítészeti koncepció
született; a 2008-ban leállított Kormányzati Negyed programja óta azonban a területen
semmilyen beruházás nem történt. A korábbi MÁV épületeket kiürítették, az illetéktelen
behatolások során az értékeket széthordták. Erre a területre készült Kiss Laura
Hauszmann-díjas diplomamunkája.
http://epiteszforum.hu/nyugati-atmeneti-elet-ter
Lakótelep-múzeum! Nem is értjük, miért nem volt eddig
11.25.
A XV. kerület lakótelepeit bemutató kiállítás nyílt a Rákospalotai Múzeumban. A tárlaton
a kerületben 1910 és 1994 közötti cirka 80 év alatt épült lakótelepek, és telepszerű
beépítések láthatók.
http://index.hu/urbanista/2014/11/25/rakospalota_muzeum/
Igazi kincset rejt egy lepukkant pesti bérház
11.25.
Hallottatok már Heidelberg Sándorról? Tele van Budapest az épületeivel, nem is
rosszakkal. Olyanokkal, amelyeket még meg is néz az ember az utcán sétálgatva, hogy
hű de menő szecessziós ház. Talán nem voltak annyira eredetiek az alkotásai, mint
azoknak a kortársainak, akiket ma is gyakran emlegetünk, de épületei kifejezetten
divatosak voltak a maga idejében. Többek közt neki köszönhetjük, hogy létezik a
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szecessziós Pest, és az nem csak néhány elszigetelt remekműből áll. Most tök véletlenül
botlottam bele egyik épületébe, amelyik igazi kincset rejt!
http://index.hu/urbanista/2014/11/25/lepukkant_hazban_igazi_kincs_elfelejtett_szecess
zios_mester_elfelejtett_budapesti_gyonyorusege/
Kiégett palota: Visszaköltözhet a lakók egy része, ha elkészül a lemeztető
11.25.
Építeni kezdték azt a védőtetőt, amely a nyáron leégett Andrássy úti házat védi majd a
további pusztulástól. Nyolc hét alatt rakják össze, körülbelül 100 millió forintból, és a
tervek szerint legfeljebb három évig marad a helyén. Ha elkészült, a lakók egy része
valószínűleg visszaköltözhet.
http://hvg.hu/ingatlan/20141125_andrassy_uti_palota_lemezteto
Passzívházak és energiahatékony épületek 2014
11.25.
2021-re az EU-direktíva értelmében az összes épületnek „közel nulla” energia-igényűnek
kell lennie. A passzívházak már most teljesítik ezt a követeményszintet, de vajon a „közel
nulla energiás” épületek elérik-e majd a passzívház szintet? Úgy tűnik, nem. Szekér
László írása. http://epiteszforum.hu/passzivhazak-es-energiahatekony-epuletek-2014
Energiahatékony stabilitás
11.25.
Manapság egyre több, úgynevezett alacsony energiás ház épül Magyarországon. Az ilyen
típusú épületeknek azonban gyakran olyan igényeik vannak, amelyek nehéz feladat elé
állítják a tervezőket - ezekre jelenthet megoldást a Purenit.
http://epiteszforum.hu/energiahatekony-stabilitas
Beolvasztják a BKK-t
11.26.
A fővárosi közgyűlés határozata szerint a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t a
Budapesti Városigazgatás Holding (BVH) Zrt.-be integrálják, írja az MTI. A testület Bán
Tamás jogászt választotta – határozatlan időre – a BVH vezérigazgatójának, egyben a
társaság igazgatósága elnökének.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/26/beolvasztjak_a_bkk-t/
Szaki a hipszter ellen: a Vitézy–Tarlós-háború krónikája
11.26.
Eltérő kulturális preferenciák, 37 év korkülönbség, tökéletesen ellentétes személyiségek,
féltékenység, rivalizálás: két év alatt annyira eldurvult a főpolgármester és a
tömegközlekedést megreformáló BKK-vezér viszonya, hogy eljött a szakítás ideje. Bár a
Fidesz eddig kiállt mellette, végül levette a kezét Vitézyről, mert az az oroszbarátság
politikájának korában ellenezte a felújított orosz metrókocsik megvásárlását. Nemesdy
Ervin, egy hatvan feletti mérnök lehet az utódja, közlekedésszervezési tapasztalatok
nélkül. Inog a BKV-vezér széke is.
http://index.hu/belfold/2014/11/26/meg_fog_dobbenni_mi_baja_van_tarlosnak_vitezyve
l/
További öregítés a Fővárosnál: kirúghatják Finta főépítészt is
11.26.
Fővárosi források szerint a főpolgármester lapátra teheti csapatának másik fiatalabb
tagját, a főépítészként működő Finta Sándort is. A korábban építészként dolgozó,
csapatával díjnyertes 4-es metrómegállókat is tervező Finta karaktere több szempontból
is hasonlít Vitézyéhez.
http://index.hu/belfold/2014/11/26/tovabbi_oregites_a_fovarosnal_kirughatjak_finta_foe
piteszt_is/
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Ilyen most Csernobil és környéke
11.26.
Épp csak egy éves volt Danny Cooke az 1986-os csernobili atomkatasztrófa idején.
Felnőttként felkeresete a várost és környékét, és forgatott egy nagyon különös, békés
hangulatú filmet. Az elhagyott Pripjaty és Csernobil településeken megállt az idő, az
épületeket elkezdte visszafoglalni a természet.
http://travelo.hu/tavol/2014/11/26/ilyen_most_csernobil_es_kornyeke/
Húsz évet vártunk rá - elkészült a Tüskecsarnok
11.27.
Jó munkához idő kell - ennyire azért mégsem lett volna szükség normál esetben. Az
előzményekkel túl sokat nem érdemes foglalkozni, a lényeg, hogy befejeződött a
Tüskecsarnok építése, így az egyetemi negyed mellett egy tényleg minden igényt
kielégítő, modern és esztétikus csarnok épült fel, amely egyaránt alkalmas kulturális és
sportrendezvények megtartására.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/husz.evet.vartunk.ra.elkeszult.a.tu
skecsarnok
A teljesen átépült Örs, a Hungária körúti kisföldalatti-megálló, a Bajcsyn hasító
villamos és a Deák téri metrólift látványtervei
11.27.
A BKK kirakott egy rakás tervezetet a honlapjára. Ki tudja, hogy a beolvasztásuk után
egyáltalán lesz-e belőlük valami. Pedig nem is rosszak.
http://index.hu/urbanista/2014/11/27/a_teljesen_atepult_ors_vezer_tere_a_hungaria_k
oruti_kisfoldalattimegallo_a_bajcsyn_hasito_villamos_es_a_deak_teri_metrolift_latvanytervei/
Elindult a közönségszavazás az épületekre az index címoldalán
11.27.
Itt a lehetőség, hogy eldöntse ki legyen a 10. jubileumi Média Építészeti Díja
közönségszavazásának győztes épülete. Szavazni az index.hu oldalon lehet, de ide
kattintva egyből elérhető a szavazás.
http://epiteszforum.hu/elindult-a-kozonsegszavazas-az-epuletekre-az-index-cimoldalan
Átadták a legjobb kortárs magyar építészetért járó díjakat
11.28.
Az idei döntősök közül terv kategóriában a 2014-es Média Építészeti Díját Rátkai Anna
diplomamunkája, az egri Zárkándy-bástya megújítását aprólékosan részletező alkotás
kapta, míg a már megépült épületek közül a győztes Gereben Péter és Marián Balázs
közös projektje, az almagyari Borterasz és Venyige Spa lett.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-legjobb-kortars-magyar-epiteszetert-jaro-dijakat
Tarlósék befoltozzák a hajléktalanrendeletet
11.28.
A fővárosi közgyűlés következő, jövő szerdai ülésén tervezik kiköszörülni a budapesti
hajléktalanrendeleten a csorbát, amit a Kúria döntése ejtett rajta. Pár hete bejárta a
sajtót, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa megsemmisítette a hajléktalanrendeletet, de
aztán hamar tisztázódott, hogy ez valójában nem történt meg, a Kúria csak a rendelet
egyik
pontját
semmisítette
meg.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/11/28/tarlosek_befoltozzak_a_hajlektalanrendele
tet/
Teljesen felújítják Budapest legrosszabbnak választott útjait
11.28.
Budapest legrosszabb útjait két részben szavaztattuk meg olvasóinkkal, olvasóink is
küldhettek javaslatokat, az utakat talán a leggyakrabban, a legváltoztatosabb
útvonalakon használó taxisokkal is konzultáltunk, az anyagokat pedig jó sokan olvasták.
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Így alakult ki, hogy melyik Budapest öt legrosszabb útja a néhány héttel ezelőtti
szavazásunk végére. Érdemes megnézni, bődületesen erős lett az összeállítás.
Szerencsére az öt legrosszabb út tényleg magasan a budapesti átlag alatt van
minőségben.
http://velvet.hu/budapestma/2014/11/28/teljesen_felujitjak_budapest_legrosszabbnak_
valasztott_utjait/
Tíz szecessziós épület Budapesten
11.28.
Nehéz volna megmondani, hogy pontosan mi jellemez egy szecessziós épületet, hiszen a
szó teljesen más építészeti elemeket takar Brüsszelben és Bécsben, Prágában és
Budapesten. Mégis, van egy közös formanyelv, amelyet könnyen felismerünk és
megszeretünk. Bemutatunk nektek néhány gyönyörű épületet kívülről-belülről.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/tiz.szecesszios.epulet.budapesten
Különleges kóser séta a városban – mit csinál a sakter és mi az a mikve
11.28.
A zsidó vallásról, a kóserságról sok tévhit él az emberek fejében. Azonban az EMIH
sétáján még azok is hallhatnak új és érdekes információkat, akik kicsit jobban kiművelték
már magukat a témából. Ellátogattunk az egyik budapesti rabbinátus vezetőjének
lakására, meglátogattuk a Kazinczy utcában lévő mikvét, ebédeltünk a Carmel
étteremben, és jártunk az Oblath kóser szupermarketben is.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/kulonleges.koser.seta.a.varosban.mit.csinal.
a.sakter.es.mi.az.a.mikve.1
Nézze meg, hogy tűnnek el az emberek a városából!
11.28.
Hogyan alakult a megyékben, kistérségekben, és a magyar településeken a
népességszám a legutóbbi két népszámlálás között? Az Otthontérképnek a népesség
változását bemutató új térképe szerint Pest megye mindent vitt, Győr-Moson-Sopron
túlélt, az ország többi részének azonban igen komoly, 3-10 százalék közötti veszteséget
kellett elkönyvelnie 2001 és 2011 között.
http://index.hu/gazdasag/2014/11/28/otthonterkep/
7+1 eladó ökoház Magyarországon
11.29.
A Pécs melletti mesebeli manóház hatalmasat durrant az Urbanistán, egy csomó
mindenkinek most esett le, hogy léteznek Magyarországon is dombházak és van olyan,
hogy földépítészet, szalmaépítészet, meg ökoház. Pedig hát nem új dolgok ezek. Azt
azonban én sem gondoltam volna, hogy ennyi ökoingatlant hirdetnek eladásra a neten.
http://index.hu/urbanista/2014/11/29/ingatlan_oko_bio_szalma_dombhaz/
Árad a szeretet: kiutálta a lakosság és a fideszes többségű képviselőtestület az
árva gyerekeket Tolnán
11.29.
Faddon található egy lepusztult és túlzsúfolt nevelőotthon állami gondozott
gyerekeknek. A Tolna megyei gyermekvédelmi kirendeltség egy 300 millió forintos uniós
projekt keretében a 12-18 éves gyerekeket legfeljebb 8-12 fős, családias
lakásotthonokba költöztetné. Rá is bukkantak egy-egy alkalmas házre Őcsényben és
Szekszárdon, meg kettőre Tolnán.
http://index.hu/belfold/2014/11/29/arad_a_szeretet_kiutalta_a_lakossag_es_a_fideszes
_kepviselotestulet_az_arva_gyerekeket_tolnan/
Faóvoda a dűnék mentén - a hét nemzetközi eseményei
11.30.
A korabeli pompázatos metróállomás-építések hagyományait igyekeznek feleleveníteni
Moszkvában. Nem csitulnak a kedélyek a chicagói Lucas múzeum körül, tanulmány a
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kórházépületek jótékony vagy rontó hatásáról és a dűnékkel finoman ritmizáló óvoda
Svédországban. A 48. hét külföldi eseményeiből Bán Dávid szemlézett.
http://epiteszforum.hu/faovoda-a-dunek-menten-a-het-nemzetkozi-esemenyei
Pusztulnak a pesti grundok, de itt még focizhat
11.30.
Azoknak, akik valamelyik fővárosi lakótelepen vagy belvárosi városrészben nőttek fel,
egész biztosan tucatnyi emlékük van a téren focizó suhancokról, akiket január 1-től
december 31-ig nem lehetett kiebrudalni a grundról. A pesti grund intézmény lett, nem
csak a Pál utcai fiúk miatt, hanem sok, betonrengetegben élő gyereknek ez jelentette az
egyedüli kikapcsolódást. De a kertvárosi srácokkal se volt ez sokkal másképp, ahol volt a
környéken egy füves placc vagy egy salakos focipálya, odamentek rúgni a bőrt, az volt a
közösségi élet központja. Télen-nyáron.
http://velvet.hu/budapestma/2014/11/30/pusztulnak_a_pesti_grundok_de_itt_meg_foci
zhat/
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