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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Gazdaság, Városfejlesztés, Várostervezés WORKSHOP
Néhány téma és előadó: Európai Uniós támogatások kilátásai - Horváth Csilla (NGM),
Városfejlesztés, ingatlanfejlesztés, gazdaságfejlesztés - Aczél Gábor (MUT örökös
tiszteletbeli elnöke), Városközpont-fejlesztés, örökséggazdálkodás - Bokor Katalin
(MUTK). Időpont és helyszín: január 15. (csütörtök) 11:00 - 16:30, MUT Székház (1094
Budapest, Liliom utca 48.).
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=211110#MIDDLE
Felhívás a Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított egyéni HILD JÁNOS-DÍJ
2015 elnyerésének javaslattételére
A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv
készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika
terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése
érdekében adományozza. Javaslat benyújtásának határideje március 2. 12:00 óra.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=211123#MIDDLE
Gazdára találtak a 2014. évi MUT Diplomadíjak
A Magyar Urbanisztikai Társaság 2014. évi Diplomadíj-átadójára 2014. december 19-én
került sor a Társaság székházában. Az ünnepélyes keretek között megrendezett
díjátadón hat kategóriában (városfejlesztés és városkutatás, infrastruktúratervezés,
vonatkozó társadalomtudományok, területi- és struktúratervezés, településtervezés és
városépítés, szabadtértervezés) összesen öt díj és tíz dicséret született. Az ünnepségen a
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, Körmendy Imre és Ongjerth Richárd, a Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=210929#MIDDLE
Kihirdették a XVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat eredményeit
A FIABCI Magyar Tagozata a Magyar Ingatlanszövetség közreműködésével idén XVI.
alkalommal rendezte meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot. A Magyar
Urbanisztikai Társaság fontosnak tartja a szervezők céljait, így évek óta támogatja a
pályázatot. Ennek okán idén a MUT Székházában ülésezett a Nívódíj Pályázat zsűrije,
melynek a MUT részéről oszlopos tagja Tompai Géza, MUT Elnökségi tag.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=210826#MIDDLE
Energiahatékonysági kérdések megvitatása az Aquincum Hotelben
A Lechner Lajos Tudásközpont (LLTK) és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK)
hónapok óta tartó közös munkája kiváló példa a kölcsönös együttműködésre. Az LLTK
mint multiplier - azaz (tudást)sokszorozó szervezet - kulcsszereplő a MUTK 2013-ban
indult Európai Uniós finanszírozású projektjében, a SPECIAL-ben. A projekt célja a klímaés energiatudatos akciótervezés, illetve a terület- és településtervezés területein belüli
elsajátított speciális tudás átadása a szakembereknek.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=210810#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
December 2-án a MUT Környezetesztétikai Tagozata megtartotta soron következő
összejövetelét ’Városrekonstrukció mai szemmel, Salgótarján az első Hild-érmes város’
címmel, mely igen nagy érdeklődésnek örvendett. Szinyei Béla és felesége tartott
előadást.
December 4-én Ongjerth Richárd részt vett a Terület és településfejlesztés című
konferencián a Belügyminisztériumban.
December 10-én Ongjerth Richárd Aczél Petrával – a Magyar Kommunikációtudományi
Társaság elnökével, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és
Kommunikációelméleti Intézetének vezetőjével – a jövőbeli lehetséges együttműködési
lehetőségekről tárgyalt. A következő lehetséges induló együttműködési felületekben
állapodtak meg: információk kölcsönös közzététele a honlapokon és a Facebook
oldalakon, gyakornokcsere, az urbanisztikai médiadíj közös kiírása, részvétel az
URBI:KOMM mesterkurzus zsűrijében, közös programok, konferenciák, előadások
szervezése, közös munkaszerzés a MUTK-val, közös pályázatok beadása.
December 11-én a MUT székházban megrendezésre került a 2014. évi Diplomadíj Bíráló
Bizottság ülése, melyen 5 díjat és 9 dicséretet osztott ki a Bizottság.
December 11-én Ágostházi Lászlóra emlékeztünk sok barát és munkatárs körében a
MUT-ban.
December 19-én a MUT Elnöksége megtartotta havi rendszerességű ülését a MUT
Székházában.
December 19-én a MUT Elnöke és a MUTK ügyvezető igazgatója átadták a 2014. évi MUT
Diplomadíjakat.
December 19-én a MUT Székházában megrendezésre került a MUT évzáró Karácsonyi
Ünnepsége.

Pályázatok, felhívások
„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: 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: január 31. 12.00 óra.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4447
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Kerékgyártó Béla filozófus kapta a Kotsis Iván Emlékérmet
Ma délután Kerékgyártó Béla vette át a Kotsis Iván Emlékérmet a MÉSZ székházában. Az
ünnepségen a díjazott érdemeit Perényi Tamás, a BME Lakóépülettervezési Tanszék
vezetője méltatta.
http://epiteszforum.hu/kerekgyarto-bela-filozofus-kapta-a-kotsis-ivan-emlekermet
Kaszás Károly építész kitüntetést kapott
A Finn Nagykövetségen a függetlenség napjához kapcsolódóan a nagykövet idén is
díszvacsorát adott a Finn Oroszlán és a Fehér Rózsa lovagrend kitüntetettjeinek. Pasi
Tuominen nagykövettől Kaszás Károly Ybl-díjas építészprofesszor is átvette a díjat.
http://epiteszforum.hu/kaszas-karoly-epitesz-kituntetest-kapott
Pest Megye Építészeti Nívódíja 2014
December 4-én átadták Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíját. Pest Megye
Közgyűlése középület kategóriában nem adott ki első díjat. A díjazottak listáját itt
nézheti meg:
http://epiteszforum.hu/pest-megye-epiteszeti-nivodija-2014
Bravúros első helyezett a Leier milliós ötletpályázatán
Lezárult a Leier Hungária Kft. országos ötletpályázata, amelyet hazai felsőoktatási
intézményekben tanuló építészhallgatók számára írtak ki.
http://epiteszforum.hu/bravuros-elso-helyezett-a-leier-millios-otletpalyazatan

Programajánló
Kollektív ornamentika - Ferkai András: A nemzeti építészet, mint ornamentika
Lepsényi Imre Kollektív ornamentika című kiállítása a Kassák Múzeumban látható. Az
ehhez kapcsolódó előadássorozat második része következik január 15-én 18 órakor.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4489
Nyílt fórum a Kévés Stúdió Galériában
Az Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria tisztelettel meghívja Önt a 2015. január
15-én (csütörtök) 18 órakor megrendezésre kerülő nyílt fórumra, melynek címe: Kortárs
magyar építészek (mérnökök), képzőművészek, szakmagyakorlásának fennálló gátjai és
ellentmondásai.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4464
Modern és szocreál 1945-1960 - a vándorkiállítás Debrecenben
A kiállítás a Wiener Städtische Versicherungsverein „Építészet a Ringturmban“ című
kiállítássorozatának keretében valósult meg, 2014. március 26 – május 2. között a bécsi
Ringturmban tekinthették meg az érdeklődök. December 17-től ez az anyag tekinthető
meg Debrecenben, 2015. január 20-ig.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4466
Tardos Tibor búcsúztatása
Tardos Tibor búcsúztatása a MÉSZ Kós Károly termében lesz 2015. január 19-én 17
órától.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4467
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Ybl Bicentenárium és Ybl Emlékév lezárása
1989 óta A Magyar Kultúra Napja január 22 - a szép, titkos magyar nyelven értők beszélők a Himnusz elkészülte emlékére tartják az ünnepet, a kézirat tanúsága szerint,
Kölcsey Ferenc kéziratát 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén 1891 óta Ybl Miklós
halálának napja január 22 - az Ybl Egyesület tagjai minden évben az Ybl sírnál
főhajtással emlékeznek a Mesterre.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4472

Könyvajánló
Miért és hogyan építsünk fenntartható házat?
Nemcsak építészek és kivitelezők, hanem az építtetők számára is hasznos és fontos
kiadvány született meg Ertsey Attila és Medgyasszay Péter építészek által, hiszen nem
csak a szakembereknek kell a „hogyan lakjunk” kérdésével foglalkozniuk. Ez a kérdés
vitathatatlanul mindenkit érint: azt is, aki már ilyen házban lakik, és azt is, aki még nem.
http://epiteszforum.hu/miert-es-hogyan-epitsunk-fenntarthato-hazat

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Itt az új budapesti pláza reklámvideója
12.01.
Tudjátok, hol van Budapest első számú közlekedési csomópontja? A Futureal videója
szerint az Etele téren. Ide építi ugyanis a Corvin Pláza fejlesztője a Budapest One mellé
az Etele City Centert. Gyönyörű számok, elképesztő grafikonok. Kicsit csak azért vagyok
szkeptikus, mert ugyanezeket a statisztikákat végignéztem a KÖKI Terminál
előkészítésekor is, aztán tudjuk mi lett belőle.
http://index.hu/urbanista/2014/12/01/itt_az_uj_budapesti_plaza_reklamvideoja/
A BKK látványtervháborút indított
12.01.
A BKK nyilvánosságra hozta a honlapján a fővárosi dunai fejlesztésről szóló
megvalósíthatósági tanulmányt, amely eddig a fiókban várta, hogy a fővárosi
önkormányzat előrukkolhasson vele. A cég múlt héten indult kommunikációs inváziójának
valószínűleg az az oka, hogy Vitézy Dávid szerdán várhatóan ki lesz rúgva a BKK éléről, a
társaságot pedig kettéválasztják. A főváros szerint Vitézy most egyeztetés nélkül
mindent kipakol az internetre, ami az asztalfiókjában van.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/01/a_bkk_latvanyterv-haborut_inditott/
Bionikai innovációs központ a "nyóckerben"
12.02.
Budapest tágabban értelmezett belvárosában hol máshol találhatnánk izgalmasabb, és
mozgalmasabb városi szövetet, mint a Corvin sétány végénél még mindig erőteljesen
formálódóban levő területet. A történeti városszövet sosem szilárdult meg igazán, a
közelmúlt bontásainak eredményeképpen pedig nagy üres területek állnak rendelkezésre
a paneles technológiával épült lakótelep szomszédságában. Bemutatjuk Schön Orsolya
MÉK-MÉSZ Diplomadíjas munkáját.
http://epiteszforum.hu/bionikai-innovacios-kozpont-a-nyockerben
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Megvan Vitézy Dávid utódja
12.02.
Dabóczi Kálmán a Közlekedéstudományi Intézet ügyvezető helyettese váltja Vitézy
Dávidot a BKK elnöki posztján szerdától.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/02/megvan_vitezy_david_utodja/
Megtizedelve...
12.02.
Széljegyzetek a Városliget pályázat részeként a Ludwig Múzeum és Nemzeti Galéria
tervezésének új kiírásához. Sári István építész-urbanista írása.
http://epiteszforum.hu/megtizedelve
Szecessziós kincskeresést szerveznek a pesti utcákon
12.02.
A kincskereső játék során a szemünk előtt alakul át a város és szökken szárba az új
stílus, a főúri paloták helyét átveszik a ragyogó színű, majolikával borított bérházak, az
impozáns családfával rendelkező nemesekét pedig az új idők mágnásai.
http://travelo.hu/kozel/2014/12/02/szecesszios_kincskereso/
Fejek hullottak a Városházán, leváltották Vitézy Dávidot
12.03.
Leváltották Vitézy Dávidot, valamint még három cégvezetőt. Feltűnt a színen Horváth
Béla, egykori kisgazda és Mitnyan György, korábbi XII. kerületi polgármester.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/03/fejek_hullottak_a_varoshazan/
Elképesztően klassz lett az Országház óriásmakettje
12.03.
Az Országházat bemutató kiállítás utolsó termében ugyanis, ahonnan a Szuszogó helyén
épült üvegpadlón át megcsodálhatjuk az épület egyik belső udvarát - napokon, de
legalábbis heteken belül egy új attrakció nyílik.
http://index.hu/urbanista/2014/12/03/elkepesztoen_klassz_lett_az_orszaghaz_oriasmak
ettja/
Ybl Miklós nyomdokain - a Várkert Bazár rekonstrukciója I.
12.03.
Évtizedekig tartó pusztulás után, 2014 augusztus vége óta bejárható a megújult Várkert
Bazár nagy része – arra azonban még várunk kell, hogy a belső tereket is megtöltsék
tartalommal. A tervezés és az építés bő két és fél éves, feszített munkával járó
időszakáról Potzner Ferenc és Pottyondy Péter vezető tervezők beszéltek. Garai Péter
írása.
http://epiteszforum.hu/ybl-miklos-nyomdokain-a-varkert-bazar-rekonstrukcioja-i
A Liget NEM pusztul 70 éve!
12.03.
Gondolatok a Városliget Zrt. alternatív történelemszemléletének margójára - avagy mi a
valóság, a történeti tény, a Liget sorsával kapcsolatban? Hogyan zajlik egy jól hangzó, de
a valósággal csak távolról érintkező állítás elterjesztése. Bardóczi Sándor írása.
http://epiteszforum.hu/a-liget-nem-pusztul-70-eve1
Óriási beruházás indul Budapest belvárosában még idén
12.03.
Nagy dobásra készül a CEU, egy több mint 10 milliárdos beruházással teljesen átépítenék
és felújítanák a budapesti Nádor utcai kampusz hat épületből álló együttesét, illetve
lebontanák az Október 6. utca, valamint a Nádor utca 15. szám alatt található egyetemi
létesítményeket is.
http://hvg.hu/ingatlan/20141203_Oriasi_beruhazas_indul_Budapest_belvarosa
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Nanshan Kulturális- és Sportközpont, Művészeti Múzeum - Zoboki-Demeter
Építésziroda
12.04.
Hudec László 20-as évekbeli sanghaji munkássága óta nem volt lehetősége magyar
építészeknek olyan méretű és hatású épület tervezésére Ázsiában, mint a Zoboki Gábor
és Demeter Nóra által vezetett ZDA építészirodának.
http://epiteszforum.hu/nanshan-kulturalis-es-sportkozpont-muveszeti-muzeum-zobokidemeter-epitesziroda1
Sárga háromszöggel különböztetnék meg a hajléktalanokat Marseille-ben
12.04.
A marseille-i önkormányzat a városban élő hajléktalanoknak olyan nyakba akasztható
igazolványt osztott ki, amin egy nagy sárga háromszög látható. A hatóságok az
igazolvánnyal a hajléktalanok egészségügyi és szociális ellátását szeretnék
megkönnyíteni. A náci sárga csillagra emlékeztető megkülönböztető jelzés azonban éles
tiltakozást váltott ki.
http://index.hu/kulfold/2014/12/04/sarga_haromszoggel_kulonboztetik_meg_a_hajlektal
anokat_marseille-ben/
Budapest az utazók 50 legajánlottabb városa között
12.04.
A Minube közösségi utazási oldal több mint egymillió tagot számláló internetes közössége
Budapestet is beválasztotta az 50 város közé, amelyet minden utazónak látnia
kell.Budapest olyan látnivalókkal került közös listára, mint Velence, New York City vagy
Rio De Janeiro.
http://travelo.hu/kozel/2014/12/04/budapest_is_szerepel_a_legnepszerubb_varosok_list
ajan/
Elkészült a Páduai Szent Antal-plébániatemplom tornya a Bosnyák téren
12.04.
Kevesen tudják, de a város egyik legnagyobb temploma a Bosnyák téren található. A
templom alapkövét 1941-ben rakták le, a háború vége után nem sokkal be is fejezték az
építkezést, illetve csak majdnem: a torony megépítésére majdnem hét évtizedet kellett
várni. Ha már ott jártunk, megnéztük az épületet kívül-belül.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/elkeszult.a.paduai.szent.antal.pleb
aniatemplom.tornya.a.bosnyak.teren
Megvan az MTK stadion tervpályázatának eredménye
12.05.
Bejelentették a Hidegkuti Nándor Stadion és környezetének fejlesztésére kiírt
tervpályázat második fordulójának eredményét. A Magyar Testgyakorlók Körének
Hungária körúti stadionját a nagyerdei létesítményt is megálmodó Bord Építész Stúdió
Tervezheti.
http://epiteszforum.hu/megvan-az-mtk-stadion-tervpalyazatanak-eredmenye
Megnyerte a főváros a Bálna-pert
12.05.
Jogerősen megnyerte a fővárosi önkormányzat azt a pert, amelyben a Bálna (korábban
CET) kulturális központ épületének generálkivitelezője, a WHB Építő Kft. követelt a
Városházától 658 500 eurót (202 millió forintot).
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/05/megnyerte_a_fovaros_a_balna-pert/
Gondolta volna, hogy az elmúlt száz évben durván nőtt az erdős területek
aránya Európában?
12.05.
Az elmúlt száz évben sok minden történt Európában, például sokat fejlődött a
technológia, meg az is teljesen átalakult, hogy hogyan, milyen eszközökkel és a
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környezetet mennyire megterhelő módon termelünk. Egy holland kutatócsoport most azt
modellezte, hogy ezek a változások milyen hatással voltak az erdőkre. Konkrétan arról
van szó, hogy a gazdaságnak az idő előrehaladtával egyre kevesebb fára volt szüksége,
aminek következtében folyamatosan nőtt az erdős területek aránya a kontinensen.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/12/05/gondolta_volna_hogy_az_elmult_szaz_e
vben_durvan_nott_az_erdos_teruletek_arany_europaban/
Öt felújított épülethomlokzat Budapesten - második rész
12.05.
Bőven van még tennivaló, de nap mint nap tapasztaljuk, hogy a város épített öröksége
fokozatosan megújul: templomok, bérházak, paloták. Ezekből válogattunk nektek ki
ismét ötöt, amelyekre nem biztos, hogy amúgy sok figyelem irányul - az épületeket
mindössze annyi fűzi össze, hogy értéket képviselnek, a történelmi belvárosban
találhatóak, és hosszú évek után végre felújították őket.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ot.felujitott.epulethomlokzat.budap
esten.masodik.resz
Búcsú Tardos Tibortól
12.05.
Ma reggel érkezett a szerkesztőségünkbe a hír, hogy Tardos Tibor építész, belsőépítész a
tegnapi napon eltávozott közülünk.
http://epiteszforum.hu/bucsu-tardos-tibortol
Új Tisza-híd is szerepel a kormány tervei között
12.05.
Egy november végi kormányhatározatban már szerepel egy vegyes forgalmú új Tisza-híd
terve, de az NFM közlése szerint egyelőre a szegedi önkormányzatra várnak az ügyben.
hvg.hu/itthon/20141205_Uj_Tiszahid_is_szerepel_a_kormany_tervei
Az amatőr, a profi és a Média Építészeti Díja
12.05.
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
Tarlós a Moszkva tér átnevezése miatt kirobbant konfliktus rendezése miatt
megy Moszkvába
12.06.
A delegáció egy városfejlesztési konferencián is részt vesz. A IV. Moszkvai Urbanisztikai
Fórum jövő szerdán kezdődik és vasárnap ér véget. A nemzetközi rendezvényt a Kreml
szomszédságában lévő Manyezs nevű kiállítási és konferenciaközpontban tartják.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/06/tarlos_a_moszkva_ter_atnevezese_miatt_
kirobbant_konfliktus_rendezese_miatt_megy_moszkvaba/
Építőművész Prima Primissima: Pálfy Sándor
12.07.
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
Beindult a borsodi kiszorítósdi
12.08.
Most már minimum öt olyan település van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol a helyi
képviselő-testület rendeletileg próbálja megvédeni magát a Miskolcról elküldött
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nyomorteleplakók beköltözésétől. A módszer ugyanaz: kimondják, hogy a jövevények
náluk segélyt nem kapnak, és közmunkában se nagyon reménykedjenek. Mivel a
rendelet jó eséllyel törvénysértő, az ügyben megszólaltak a jogvédők, vizsgálódott a
törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatal.
http://index.hu/belfold/2014/12/08/beindult_a_borsodi_kiszoritosdi/
Februárban zár be a Szépművészeti
12.08.
Februárban kezdődik a Szépművészeti rekonstrukciója, különleges programokkal készül a
zárásra a múzeum. A múzeumban már hónapok óta zajlanak a felújítás előkészületei, a
munkálatokról készült videókat itt tekinthetjük meg.
http://hg.hu/cikkek/varos/16845-februarban-zar-be-a-szepmuveszeti
Budapest Európa hét legakadálymentesebb városa között
12.08.
62 város közül bekerült a legjobb hétbe Budapest az Access City díjátadóján, ráadásul a
közlekedés területén különdíjat is kapott a főváros.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2014/12/08/budapest_europa_het_legakadalymente
sebb_varosa_kozott/
A denevérek megszívták a panelfelújítást
12.08.
Mesterséges denevérodúkra azért van szükség, mert az emberi tevékenység nyomán
egyre szűkül e különleges emlősök élettere. Az öreg erdőségek, odúk, háborítatlan
búvóhelyek fogyatkozásával a denevérek egyre inkább beszorulnak a lakott területekre,
ahol évtizedekig megfelelő búvóhelyet jelentettek nekik a panelházak hézagai, repedései.
Ám az épületek néhány éve nagy ütemben zajló szigetelésével jobb esetben csak a
szálláslehetőségük szűnik meg, rosszabb esetbe azonban élve befalazzák őket.
http://index.hu/belfold/2014/12/08/a_deneverek_megszivtak_a_panelfelujitast/
Román pavilon - ez történt Velencében
12.08.
A 14. Nemzetközi Építészeti Kiállításon Románia két projekttel vesz részt: az egyik a Site
UnderConstruction nevet viselő kiállítás ami a Giardini di Castellóban kialakított Román
Pavilonban található, a másik a Román Kulturális és Humánkutatási Intézetben
megrendezett ExploringIdentity the Nomad Archives című kiállítás anyaga.
http://epiteszforum.hu/roman-pavilon-ez-tortent-velenceben
Miért jó nekünk a Liget Budapest projekt? - a hatástanulmány elemzése I.
12.08.
Dr. Nagy Béla: „Múzeum / Város / Liget / Budapest” című hatástanulmánya, a címe és
célmeghatározása szerint a Liget Budapest projekt városrendezési hatásáról szóló
tanulmány 2014. októberének közepére készült el, és némi huzavona után 2014.
november végétől érhető el. Pákozdi Imre háromrészes írásban veszi górcső alá Dr. Nagy
Béla munkáját.
http://epiteszforum.hu/miert-jo-nekunk-a-liget-budapest-projekt-a-hatastanulmanyelemzese-i
Cape Town az év legjobb városa
12.09.
A tegnapi napon adták át a Telegraph Travel díjait a londoni Banking Hall-ban. A
kategória jelöltjei közül mindhárom a tengerparton fekszik, de Cape Town az egyetlen
olyan város, ahol hegyet is mászhatunk, szörfözhetünk az Atlanti-óceánon és ha épp úgy
tartja kedvünk, akár még pingvinekkel is strandolhatunk.
http://travelo.hu/hirek/2014/12/09/cape_town_az_ev_legjobb_varosa/
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Az MNB milliárdos villát vett a Várban
12.09.
Az eredetileg Ybl Miklós tervei szerint épült és a II. világháborúban elpusztult volt
Lónyay-villa helyén az eredeti tervek alapján fogja rehabilitálni a műemlék épületet az
alapítvány. A központnak helyet adó ingatlant a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
(PADA) a Budapanoráma Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási Korlátolt Felelősségű
Társaságtól vásárolta meg, nettó 11,2 millió euróért, nagyjából 3,4 milliárd forintért.
http://index.hu/gazdasag/2014/12/09/az_mnb_milliardos_villat_vett_a_varban/
Beköltöznél egy Ybl tervezte házba? Simán megteheted, még válogathatsz is!
12.09.
A 200 éve született Ybl Miklósról az Urbanistán épp úgy sok szó esett idén , mint minden,
építészettel legalább hébe-hóba foglalkozó újságban. Ám a bicentenáriumi ünnepségek
főként a legismertebb középületekről - Várkert Bazár, Operaház, a mai Közgáz épülete
stb. - szóltak, na meg arról, hogy így művészet, úgy művészet. Pedig Ybl Miklós
épületeiben az a pláne, hogy ma is lakják, használják azokat, na meg adják-veszik az
ingatlanpiacon. Körbenéztünk, milyen Yblt kapni és mennyiért manapság. Meglepően
széles a választék a 3 milliárdos ipari létesítménytől a 18 milliós lakásig.
http://index.hu/urbanista/2014/12/09/ybl_miklos_elado_ingatlan_muemlek/
A Budapest100 megkapta az Év Önkéntes Programja díjat
12.09.
A 2009-ben alapított díj célja, hogy növelje az önkéntesség társadalmi elismertségét,
még többek számára tegye vonzóvá az önkéntes tevékenységet. A díjat a program
szervezői, az OSA Archívum és a KÉK - Kortárs Építészeti Központ képviselői 2014.
december 4-én vették át.
http://epiteszforum.hu/a-budapest100-megkapta-az-ev-onkentes-programja-dijat
A világ itt ér véget
12.09.
Szibéria tengeri kapuja Tyikszi. A 4500 fős település a II. világháborúban és a 70-es
években élte viszonylagos fénykorát. A peresztrojkával téli álomba merült, bár a jég
visszahúzódásával megjelenő új tengeri kereskedelmi útvonalak és az eddig rejtett
kőolajkincsek elérhetőségével ismét megnőhet a térség jelentősége. A globális
felmelegedés azonban nem csak szép jövőt ígér: a környezet változása természeti
veszélyeket is rejteget.
http://index.hu/nagykep/2014/12/09/evgenia_arbugaeva_-_tiksi/
Ybl Miklós nyomdokain - a Várkert Bazár rekonstrukciója II.
12.09.
Évtizedekig tartó pusztulás után, 2014 augusztus vége óta bejárható a megújult Várkert
Bazár nagy része – arra azonban még várunk kell, hogy a belső tereket is megtöltsék
tartalommal. A tervezés és az építés bő két és fél éves, feszített munkával járó
időszakáról Potzner Ferenc és Pottyondy Péter vezető tervezők beszéltek. Garai Péter
írásának folytatása.
http://epiteszforum.hu/ybl-miklos-nyomdokain-a-varkert-bazar-rekonstrukcioja-ii
Elérhetőek a Médiadíj döntőseiről készült kisfilmek
12.10.
Idén a Médiadíjhoz kapcsolódva nem csak Rimanóczy Jenő kisportréfilmje készült el, de
az Építészet XII magazin stábja mind az öt döntős projektet is meglátogatta, tervezőiket
meginterjúvolta. Kattintás után mind az öt plusz egy kisfilm megtekinthető.
http://epiteszforum.hu/elerhetoek-a-mediadij-dontoseirol-keszult-kisfilmek
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Háromtagú konzorcium építheti a Közszolgálati Egyetem oktatási épületét
12.10.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási épületének felépítésére kiírt nyílt
közbeszerzését a West Hungária Bau Kft., az Épkar Zrt. valamint a PBE
Energiamenedzsment Kft. alkotta W-É-P Campus Konzorcium nyerte - az eredmény a
szerdai Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.
http://hvg.hu/ingatlan/20141210_Haromtagu_konzorcium_epitheti_a_Kozszolga
Hamarosan megkezdődik a CEU Campus építése
12.10.
A tervek szerint a jövő év elején indul a Közép-Európai Egyetem (CEU) új campusának
építése Lipótvárosban. Az eddig a városban szétszórtan elhelyezett egyetemi épületek a
jövőben egy helyen, a Nádor utcai főépület körül koncentrálódnak. A neves ír és magyar
építészek által készített tervek első látásra ígéretesek, de a műemléki környezetben
történő nagyszabású építkezés felvetett néhány kérdést a szakmabeliek és a helyiek
körében.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/hamarosan.megkezdodik.a.ceu.ca
mpus.epitese
Budapest vasutat kap, metrófelújítást nem
12.10.
Bár a kormány finanszírozta az 1-es és 3-as metró felújításának, a 2-es metró
fejlesztésének előkészítését, sutba kerültek az uniós támogatási listán. Tömegközlekedési
projektek helyett vasútfejlesztés lesz 2020-ig.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/10/vasuti_fejleszteseket_kap_a_fa_ala_budap
est/
A MÉSZ közleménye a Liget Budapest Projekttel kapcsolatban
12.10.
A Magyar Építőművészek Szövetsége Elnöksége méltánytalannak tartotta, hogy az ország
legjelentősebb kulturális beruházásánál egyetlen magyar tervezőt sem tartottak
méltónak meghívni a pályázatban való részvételre. A MÉSZ elnöksége ezért meghívta dr.
Baán László miniszteri biztos urat egy rendkívüli, kibővített (MÉK) elnökségi ülésre.
Ennek eredményeként a módosított, új kiírásban két magyar tervező csapattal – a
Zoboki-Demeter & Társaik Építésziroda, valamint Balázs Mihály Építész Műterme a BME
Építészmérnöki Karával – egészítették ki a meghívottak sorát, miközben az eredetileg
meghívott hét irodából egy visszalépett.
http://epiteszforum.hu/a-mesz-kozlemenye-a-liget-budapest-projekttel-kapcsolatban
A park, melynek dolga van - FiDo tér
12.11.
Még neve sem volt a projekt előtt annak a józsefvárosi területnek, amelyet egy kocsiszín,
villamosvágányok, egy forgalmas út, és néhány ház övez. A Fiumei út és a Dobozi utca
találkozásánál fekvő zöldterület eddig egy elhanyagolt, maradványszerű térség volt a
házak és a temető fala közötti térségben. Mostantól viszont FiDo parkként emlegetik a
környékbeliek, és sokkal többet tud, mint egy egyszerű köztérfelújítás. Bemutatjuk a
Roeleveld-Sikkes Architects munkáját.
http://epiteszforum.hu/a-park-melynek-dolga-van-fido-ter
Hotel nyílhat az NGM és a Belügyminisztérium épületében?
12.11.
A kormány letisztítaná az ingatlanportfólióját, hotelbefektetők például már a belügyi és
nemzetgazdasági tárca épülete iránt is érdeklődnek.
http://hvg.hu/ingatlan/20141211_Hotel_nyilhat_a_Belugyminiszterium_es_az
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Miért jó nekünk a Liget Budapest projekt? - a hatástanulmány elemzése II.
12.11.
Dr. Nagy Béla: „Múzeum / Város / Liget / Budapest” című hatástanulmánya, a címe és
célmeghatározása szerint a Liget Budapest projekt városrendezési hatásáról szóló
tanulmány 2014. októberének közepére készült el, és némi huzavona után 2014.
november végétől érhető el. Pákozdi Imre háromrészes írásban veszi górcső alá Dr. Nagy
Béla munkáját.
http://epiteszforum.hu/miert-jo-nekunk-a-liget-budapest-projekt-a-hatastanulmanyelemzese-ii
A Millenáris is Lázár kezébe kerül
12.11.
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek a csütörtöki Magyar Közlönyben
megjelent rendelete szerint a Millenáris Kulturális Tudományos Nonprofit Kft. és a
Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., vagyis a Millenárist
vezető cégek tulajdonosi jogait a továbbiakban egészen 2018 év végéig a Lázár János
vezette Miniszterelnökség kapja meg.A Millenáris és az azt vezető cégek tulajdonosa
egyébként a magyar állam, és eddig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta a
tulajdonosi jogokat felette.
http://hvg.hu/itthon/20141211_A_Millenaris_is_Lazar_kezebe_kerul
Budapest-poszterek budapestieknek és főváros-rajongónak!
12.11.
Helyi illusztrátorok printjeivel nyílik a Budapest Szuvenir posztershop a Madách téri
Konyha emeletén, méghozzá karácsonyra időzítve, eredeti Budapest-illusztrációkkal és
barátságos árakkal.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/budapest.poszterek.budapestieknek.es.fovar
os.rajongonak
Elveszíti eredeti színét a Tádzs Mahal
12.11.
India ikonikus építészeti műemléke, a Tádzs Mahal fokozatosan veszti el eredeti színét a
levegőszennyezés következtében, állapította meg egy újonnan közzétett tanulmány. Az
amerikai és indiai kutatók által közösen végzett kutatás szerint a levegőben lévő
szénrészecskék és por miatt veszti el eredeti színét az észak-indiai Uttar Prades
tartomány Agra városában álló világhíres mauzóleum.
http://index.hu/tudomany/2014/12/11/elvesziti_eredeti_szinet_a_tadzs_mahal/
Farmerkedés a nagyvárosi idősek otthonában
12.11.
Idősek otthonát kombinálná a városi kertekkel a SPARK Architects, ezzel egy csapásra
segítene a városi környezet zöldítésén és a korosabb lakók szabadidejének hasznos és
egészséges eltöltésén. Most Szingapúrra dolgozták ki a terveket, de a modell jóformán
bárhol bevethető lehet.
http://epiteszforum.hu/farmerkedes-a-nagyvarosi-idosek-otthonaban
Eladó a Jókai utcai MSZP-székház
12.12.
Kiköltözik az MSZP a Jókai utcai székházából, az irodaházat már árulják.
http://hvg.hu/itthon/20141212_Elado_a_Jokai_utcai_MSZPszekhaz
Fizetős M0-s: Tarlós összehívta a polgármestereket
12.12.
A Főpolgármesteri Hivatal legfrissebb sajtóközleménye szerint Tarlós István
főpolgármester hétfő délutánra összehívta Budapest 23 kerületének polgármestereit az
M0-s körgyűrű fizetőssé tétele ügyében. Mint az csütörtökön megírtuk, több fideszes
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vezetésű kerület polgármestere is kritizálta a kormány ötletét, ami szerint januártól
megszűnik az M0-s általános díjmentessége.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/12/fizetos_m0as_tarlos_osszehivta_a_polgarmestereket/
„Making Ireland modern” – Az ír pavilon
12.12.
Ha hétköznapi környezetben használjuk a „modern” szót, általában a high-tech-re, az
embereket kiszolgáló infrastruktúrára asszociálunk. Mégis, ha az építészetről van szó,
ezek a fogalmak háttérbe szorulnak, és inkább a dizájnelemek, az újszerű formák jutnak
eszünkbe. Villányi Olivia beszámolója a biennálé ír pavilonjáról.
http://epiteszforum.hu/making-ireland-modern-az-ir-pavilon
Megint arrébb toltak egy épületet Kínában
12.12.
Arrébb toltak egy kulturális forradalom idejéből való hatalmas épületkomplexumot az
észak-kínai Sanhszi tartománybeli Tatungban, hogy szabad utat adjanak a régi városfal
helyreállítását célzó projektnek. A 18 ezer négyzetméteren elterülő, H-alakú
komplexumot 1400 méterrel vitték arrébb és 90 fokkal elforgatták egy hatalmas
csúsztatható acéllemezen.
http://hvg.hu/ingatlan/20141212_Megint_arrebb_toltak_egy_epuletet_Kinaban
Ybl Miklós nyomdokain - a Várkert Bazár rekonstrukciója III.
12.12.
Évtizedekig tartó pusztulás után, 2014. augusztus vége óta bejárható a megújult Várkert
Bazár nagy része – arra azonban még várunk kell, hogy a belső tereket is megtöltsék
tartalommal. A tervezés és az építés bő két és fél éves, feszített munkával járó
időszakáról Potzner Ferenc és Pottyondy Péter vezető tervezők beszéltek. Garai Péter
írásának befejező része.
http://epiteszforum.hu/ybl-miklos-nyomdokain-a-varkert-bazar-rekonstrukcioja-iii
Távozik Debrecen főépítésze
12.12.
Kováts Ákos 2011 nyara óta a város főépítésze, most maga kérte megbízási
szerződésének megszüntetését. A polgármester egyébként egy másik előterjesztésben
arra tesz javaslatot, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül új, önálló szervezeti
egységként felállítsanak egy Főépítészi Irodát. Ez azt is jelenti, hogy a főépítész a
jövőben nem megbízási szerződéssel, hanem alkalmazottként dolgozna majd.
http://epiteszforum.hu/tavozik-debrecen-foepitesze
Három új budapesti könyvet ajánlunk
12.13.
Három jónak látszó kötettel futottunk össze, amiket karácsonyra simán megveszünk a
várost szerető rokonoknak. 1., MENÜ: egy receptgyűjtemény, melyhez 22 budapesti
alkotó adja a hozzávalókat. A szakácskönyv egyben történetek gyűjteménye is, azoké az
embereké, akik a mai budapesti gasztrokultúra alakításán dolgoznak. 2., Békebeli séták a
pesti Belvárosban: Korabeli képek, Budapest történelme, de nem valami száraz,
didaktikus módon, hanem érdekes, színes sztorikkal. 3., Baross Gábor-telep története a
kezdetektől a Budapesthez csatolásig: Ha kicsit markolsz, alaposabban tudsz feldolgozni
egy témát. Bayer Árpád pont ezt tette a BarossBloggal 2010 óta, immár négy éve kutatja
a Baross Gábor telep múltját. Most könyvet is kiadott erről.
http://varosban.blog.hu/2014/12/13/harom_uj_budapesti_konyvet_ajanlunk_meg_egy_t
itkosat
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Amerika legnépszerűbb városai
12.13.
Számtalan szempont alapján összehasonlították már az Egyesült Államok nagyvárosait.
Most az amerikai Condé Nast Travel az ország legtöbbet fotózott városainak listáját
gyűjtötte össsze épp. Ezt a válogatást mutatjuk be a Travelo saját tippjeivel kiegészítve.
http://travelo.hu/tavol/2014/12/13/amerika_legtobbet_fotozott_varosai/
Fogj egy sétapálcát és egy okostelefont
12.14.
Magyar Gaudínak is hívják Lechner Ödönt, aki bejárta Európát, mielőtt a magyar
szecesszió úttörője lett, a külföldi hatásokat magyar népi elemekkel és Zsolnaymajolikával ötvöző bérházai átszövik a belvárost. Élete nagy célja az volt, hogy
megalkossa a korszerű magyar nemzeti stílust: a népművészetből is építkező modern
magas művészetet. Azt, hogy egyik legikonikusabb épülete az Iparművészeti Múzeum,
csak azért merem leírni, mert oda pont nem mentünk a halálának századik évfordulójára
emlékező Mágnások és muzsikusok-sétán.
http://index.hu/urbanista/2014/12/14/hosszulepes_magnasok_es_muzsikusok/
Zöld házat épít Rómában a MAD
12.14.
Az idáig leginkább Ázsiában és Észak-Amerikában alkotó, nagyszabású geometriai
épületeiről ismert MAD egy zöld épületprojekttel most Európába is beteszi a lábát.
Rögtön a történelmi Róma egyik utcájába kíván új színt vinni, amire a város is áldását
adta.
http://epiteszforum.hu/zold-hazat-epit-romaban-a-mad
Így taposta össze a Greenpeace a Nazca-vonalakat
12.15.
Múlt pénteken pattant ki az ügy: a Greenpeace munkatársai olyan elszántan tiltakoztak
Peruban a világ elpusztítása ellen, hogy közben helyrehozhatatlan károkat okoztak a
Világörökségi Listán is szereplő Nazca-vonalakban. A szervezet azért pont Peruban tett ki
hatalmas betűkből álló feliratot, mert az ország fővárosában, Limában volt az ENSZ
klímakonferenciája. „Itt az idő a változásra! Megújítható a jövő” – ezt a feliratot rakták ki
nagy, sárga betűkkel, és közben messziről látható ösvényt tapostak a környék talajába.
http://index.hu/tudomany/2014/12/15/igy_taposta_ossze_a_greenpeace_a_nazcavonalakat/
Nőtt az építőipar
12.15.
Októberben az építőipari termelés volumene 3,9 százalékkal meghaladta az
szintet, így az éves index is visszatért a két számjegyű tartományba: 15,8
bővülést jelzett a KSH. A rendelési mutatók azonban finoman szólva
árulkodnak, hogy az elmúlt hónapok gyengélkedése után újra a tartós
időszaka következik.
http://index.hu/gazdasag/2014/12/15/nott_az_epitoipar/

előző havi
százalékos
sem arról
fellendülés

Itt a 15 magyar projekt, amely versenyben van a Mies van der Rohe díjért
12.16.
Az Európai Bizottság és a Fundació Mies van der Rohe ma bejelentette azt a 420
projektet, amely a díjért versenyben van. Magyarországról 15 projekt van, közöttük
például az egri Fúzió Pincebár és Bikavér Múzeum, a kőszegi Hideg-ház, vagy a 4-es
metró állomásai.
http://epiteszforum.hu/itt-a-15-magyar-projekt-amely-versenyben-van-a-mies-van-derrohe-dijert
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Az utca a fotósnak is életforma
12.16.
Gulyás Miklós képein már korábban is fontos szerepet kapott a város, a Keleti
pályaudvar, a villamos, a Széchenyi-fürdő, a lóverseny vagy a Kerepesi temető. Új
kiállításában a terep helyett a szereplők lettek a fontosak, az emberek mellett beleértve
az olyan városi jószágokat is, mint a galamb vagy a próbababa. Mindenki látott már
meghökkentő pillanatokat Budapest utcáin, Gulyás most meg is örökítette ezeket
nekünk.
http://index.hu/nagykep/2014/12/16/az_utca_a_fotosnak_is_eletforma/
Ősi maja városokat fedeztek fel az őserdőben
12.16.
Három, a közelmúltban lezajlott feltárásnak köszönhetően a szakemberek egyre többet
tudnak meg a maja civilizációról, politikai-hatalmi felépítésétől kezdve egészen a
piramisokig.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/12/16/maja_varosokat_fedeztek_fel_az_ose
rdoben/
„Egy varjú szemszögéből” - a koreai pavilon
12.17.
Az első. Első a Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále pavilonjai közül 2014-ben és az
első törekvés arra, hogy a Koreai-félsziget építészetét együtt mutassák be. Ez a gondolat
Minsuk Cho, a kiállítás fő kurátorának fejében fogalmazódott meg, de nem volt egyszerű
dolga. Faddi Dalma írása.
http://epiteszforum.hu/egy-varju-szemszogebol-a-koreai-pavilon
A neoreneszánsz nem egy langyos lábvíz
12.17.
Ami miatt igazán jó az Ybl összes című könyv, az az, hogy a végére egészen
megszerettem Ybl Miklóst.
http://index.hu/urbanista/2014/12/17/ybl_miklos_konyv_epiteszet/
A 14. Velencei Építészeti Biennále orosz pavilonja
12.18.
Oroszország múltja a mi jelenünk, ezzel foglalták össze a kiállítás fő mondanivalóját,
miszerint az elmúlt századok eredményei megtartják értéküket a jelenkorban is, csak
meg kell érteni őket, és máris a jövő alapjául szolgálnak. Édelmayer Zsófia írása.
http://epiteszforum.hu/a-14-velencei-epiteszeti-biennale-orosz-pavilonja
Újjáéledő passzázs a Petőfi Sándor utcában
12.18.
Budapest Belvárosának utolsó, második világháború előtt épült, Gerlóczy Gedeon
tervezte házának földszintjét passzázs tárja fel. A '70-es években még komoly tervek
voltak az erre és a Párisi-udvarra építő, a fél belvárost behálózó fedett bevásárlóutcák
kialakítására, de ebből nem lett semmi. A Váci utcától 30 méterre pedig kiadatlan
üzlethelyiségek sorakoznak. Egészen mostanáig!
http://epiteszforum.hu/ujjaeledo-passzazs-a-petofi-sandor-utcaban
Egy száz éve lezárult pálya tanulságai - Lechner-kiállítás
12.18.
Lechner Ödön munkásságának csúcspontjait, világörökségi címre pályázó épületeit
bemutató kiállítás nyílt a felújítására türelmesen váró Iparművészeti Múzeumban. Az
életmű becses darabjai olyan életpályát vázolnak, amely nem kevés tanulsággal szolgál
az utókor számára is. Zöldi Anna írása.
http://epiteszforum.hu/egy-szaz-eve-lezarult-palya-tanulsagai-lechner-kiallitas
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Egy eltűnt falu emlékére - Csomorkányi romtemplom
12.18.
Egy évszázadokkal ezelőtt semmivé lett falu egyetlen megmaradt emléke, egykori
plébániatemploma Hódmezővásárhelytől keletre áll a pusztában. Ennek állított emléket
és egyúttal jelet Varsányi András és Vas Norbert, mikor a csomorkányi emlékhely
épületegyüttesét megalkották a rom közelében.
http://epiteszforum.hu/egy-eltunt-falu-emlekere-csomorkanyi-romtemplom
Kaszás Károly építész kitüntetést kapott
12.18.
A Finn Nagykövetségen a függetlenség napjához kapcsolódóan a nagykövet idén is
díszvacsorát adott a Finn Oroszlán és a Fehér Rózsa lovagrend kitüntetettjeinek. Pasi
Tuominen nagykövettől Kaszás Károly Ybl-díjas építészprofesszor is átvette a díjat.
http://epiteszforum.hu/kaszas-karoly-epitesz-kituntetest-kapott
Ha kell, téglánként bontjuk le a gyerekek házait!
12.18.
Egy 33 ezres város, Szekszárd tervezi épp, hogy hátat fordít 10 állami gondoskodás alatt
élő gyermeknek, esélyt sem adva annak, hogy egy túlzsúfolt gyermekotthon helyett
végre családiasabb lakásotthonba költözhessenek. Tolna után Szekszárdon is azt kérik,
ne a településen vásároljanak erre a célra családi házat. A gyűlölethullámot a
gyermekvédelem utólag néhány workshoppal szeretné lecsendesíteni. De hogyan és
miért indult meg a gyűlölködés a gyerekek ellen? Ki és mit rontott el? Ennek próbáltunk
utánajárni.
http://index.hu/belfold/2014/12/18/tolna_szekszard_lakasotthon_tiltakozas/
Ablak a múltra - kiállítás Kerényi Zoltán fotómontázsaiból
12.18.
Györe Balázs "Hová mész, Budapest?" című esszékötetéhez kapcsolódóan nyílt
különleges, múltidéző kiállítás a budakalászi Kós Károly Általános Művelődési
Központban. A montázsok "ablakot nyitnak a múltra", a megjelenő városképek izgalmas
feszültségét maga az idő adja: a régi korok városi közterei jelennek meg a jól ismert
budapesti helyszíneken.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/ablak.a.multra.kiallitas.kerenyi.zoltan.fotomo
ntazsaibol
Ilyen lesz a múzeumi negyed a Városligetben
12.19.
Lezárult a Városligetbe tervezett múzeumi épületekre kiírt nyílt nemzetközi tervpályázat.
Az ötszáz anonim pályamű közül a nemzetközi zsűri döntése alapján a Néprajzi Múzeum
a francia Vallet de Martinis DIID Architectes, a Magyar Zene Háza a japán Sou Fujimoto
Architects, míg a FotóMúzeum Budapest és a Magyar Építészeti Múzeum a magyar
Középülettervező Zrt. tervei alapján épülhet meg 2018-ra.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/12/19/ilyen_lesz_a_muzeumi_negyed_a_varoslig
etben/
Részeredmények a Ligetből - még több részlettel
12.19.
A nemzetközi tervpályázat és külföldi pályázók tömegének képe mögött sokan csak
találgatták, ki indul el. Egy biztos, a most kihirdetett három épület nyertesei között van
egy francia, egy japán és egy hazai iroda: a KÖZTI. De megvannak a további helyzettek
is.
http://epiteszforum.hu/reszeredmenyek-a-ligetbol-meg-tobb-reszlettel
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Pest Megye Építészeti Nívódíja 2014
12.19.
December 4-én átadták Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíját. Pest Megye
Közgyűlése középület kategóriában nem adott ki első díjat.
http://epiteszforum.hu/pest-megye-epiteszeti-nivodija-2014
Szimbolikus óvás
12.19.
Gyakorlatilag bármelyik pillanatban nyilvánosságra kerülhetnek a Liget Budapest által
kiírt építészeti pályázatok eredményei a Városligetbe tervezett múzeumépületekkel
kapcsolatosan. Addig is, amíg várunk, megéri elolvasni Jánossy Péter Sámuel írását.
http://epiteszforum.hu/szimbolikus-ovas1
Öt tuti könyv Budapestről a fa alá
12.19.
A különböző várostörténeti honlapok népszerűbbek, mint valaha - ezért mi is igyekszünk
nektek egyre több ilyen témáról írni. Ha van olyan barátod, aki szívesen olvas a városról
monitor mellett papíralapon is, és megajándékoznád karácsonyra egy Budapestről szóló
könyvvel, ezt az összeállítást neked találták ki. Könyves tippjeink városrajongóknak
karácsonyra.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/ot.tuti.konyv.budapestrol.a.fa.ala
Részeredmények a Ligetből - még több részlettel
12.19.
A nemzetközi tervpályázat és külföldi pályázók tömegének képe mögött sokan csak
találgatták, ki indul el. Egy biztos, a most kihirdetett három épület nyertesei között van
egy francia, egy japán és egy hazai iroda: a KÖZTI. De megvannak a további helyzettek
is.
http://epiteszforum.hu/reszeredmenyek-a-ligetbol-meg-tobb-reszlettel
Eladná balatoni kikötőjét az E.On – itt megnézheti a 300 milliós ingatlant
12.19.
Eladná balatonalmádi vitorláskikötőjét és üdülőjét az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt., a minimális eladási ár 293 millió forint.
http://hvg.hu/ingatlan/20141219_Eladna_balatoni_kikotojet_az_EOn__itt_me
Betegek vannak, felelősök nincsenek
12.19.
Azbesztosok – így emlegetik a Heves megyei Lőrinciben a helyiek azokat a
szomszédaikat, ismerőseiket, akik fulladnak, köhögnek, megőrülnek a fájdalomtól, majd
a tünetek megjelenése után egy-másfél évvel meghalnak. A betegséget valójában
mezoteliómának, rosszindulatú mellhártyadaganatnak, röviden mellhártyaráknak hívják,
és szinte kizárólag azbesztmérgezés okozza. Lőrinciben pedig ha valamiből, azbesztből
sok van: évtizedekig üzemelt itt egy azbesztcement- és eternitgyár, amelynek most csak
romjai hevernek az azbesztes porban. A gyárterület jelenlegi tulajdonosa egy fantomcég,
a korábbi tulajnak, az államnak pedig ötlete sincsen, kinek kellene elszállítania az
azbesztet.
http://index.hu/belfold/2014/12/19/azbeszt_lorinci_megbetegedes/
Mi készül a városban? - elindult a Design Terminál új honlapja
12.19.
Bár elsőre azt gondolnánk, hogy a városon belül már egyáltalán nem folyik kisipari
termelés, ez közel sincs így. A Böszörményi Nagy Gergely vezetése alatt működő
ügynökség ismét egy remek ötlettel állt elő, és elindította új honlapját, ahol a városban
található
kis
"kreatív"
műhelyek
között
böngészhetünk.
http://welovebudapest.com/uzletek.szolgaltatasok/mi.keszul.a.varosban.elindult.a.design
.terminal.uj.honlapja
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Duplasiker - az Art1st és a sporaarchitects New Yorkban
12.19.
Idén két magyar projekt - talán nem túlzás - tartolt az Architizer díjkiosztóján. Bár sok a
kategória és a díj is, a fontos nemzetközi elismerésen ilyen hazai siker még nem volt.
Budapest Music Center - Art1st Design Studio - és a Szent Gellért téri, illetve a Fővám
téri metróállomások - sporaarchitects - tervezőivel Sárosi Anita beszélgetett.
http://epiteszforum.hu/duplasiker-az-art1st-es-a-sporaarchitects-new-yorkban
Emberek, akik lekapcsolták magukat a hálózatról
12.20.
Antoine Bruy francia fotós három éven át stoppolt keresztül-kasul Európán, hogy olyan
emberekkel találkozzon, akik úgy döntöttek, kivonulnak a társadalomból – az ő
szavaival: „lekapcsolják magukat a hálózatról” –, és megpróbálnak gazdaságilag teljesen
függetlenül, önfenntartóan élni a városoktól távol. A Pireneusok, az Alpok és a Kárpátok
elhagyatott helyein, úttalan utakon járva tizenöt olyan családdal töltött el hosszabb időt,
akik korábban sosem foglalkoztak földműveléssel, de nem tudtak, nem akartak többet a
városban élni, ezért önerőből megtanultak a természettel és a természetből élni.
http://index.hu/nagykep/2014/12/20/antoine_bruy_scrublands/
Belvárosi ingatlanbotrány: összesen közel 4 milliárddal kevesebbért adtak el
üzleteket
12.20.
Összesen 3,9 milliárd forintnyi kedvezményt kaptak a bérlők az önkormányzati
üzlethelyiségek megvásárlására az V. kerületben. Az ingatlanokat megvásárló bérlők
sokszor alig néhány hónap után vették meg az ingatlanokat és éltek a kedvezménnyel.
http://hvg.hu/itthon/20141220_Belvarosi_ingatlanbotrany_osszesen_kozel
Tudjátok hány épület maradt Magyarországon a török korból?
12.22.
Lehet-e bizarrabb ajándékot adni az egyik legfontosabb keresztény ünnepre, mint egy
oszmán hódoltság dzsámijait és minaretjeit bemutató könyvet?
http://index.hu/urbanista/2014/12/22/oszman-torok_epiteszet_konyvajanlo/
Kortárs japán átmeneti terek a tradicionális japán építészet tükrében
12.22.
Nem tudhattuk előre, hogy ennyire aktuális lesz a Liget Budapest egyik pályázatnyertes
épülete, a Magyar Zene Háza okán a kortárs japán építészetről, annak is átmeneti
tereiről szóló írást közölni. Debreczeni András alapos tanulmánya segíthet kicsit jobban
megértenünk a távol-keleti ország építészeti kultúráját.
http://epiteszforum.hu/kortars-japan-atmeneti-terek-a-tradicionalis-japan-epiteszettukreben
Post scriptum I - kavics a kövön, sómáz és harangzúgás
12.22.
A szakrális műemléki környezetek helyreállításáról írt cikke után hiányérzete maradt Kiss
Józsefnek, így most három Europa Nostra-díjjal elismert - a témához kapcsolódó helyreállítás történetének morzsáit igyekezett összegyűjteni.
http://epiteszforum.hu/post-scriptum-i-kavics-a-kovon-somaz-es-harangzugas1
Magyar ötletet is díjaztak Philadelphiában
12.22.
Az Athenaeum of Philadelphia újragondolására kiírt nemzetközi pályázat egyik díjazottja
a budapesti Palotai Dániel lett. Elgondolása szerint a raktárban eldugott tudásanyagot
mindenki számára láthatóvá és elérhetővé kívánja tenni, az intézményt pedig bevonná a
helyi közösség életébe. Bán Dávid írása.
http://epiteszforum.hu/magyar-otletet-is-dijaztak-philadelphiaban
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Búcsú Lantos Ferenctől
12.22.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma osztozik a hétvégén 85 éves korában elhunyt
Lantos Ferenc hozzátartozóinak fájdalmában, és a Kossuth-díjas képzőművészt,
művészetpedagógust, a Magyar Köztársaság kiváló művészét, Pécs Város Díszpolgárát, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját saját halottjának tekinti.
http://epiteszforum.hu/bucsu-lantos-ferenctol
Tüskecsarnok - háromfelvonásos építészeti népopera
12.22.
Elkészült a lágymányosi Tüskecsarnok, ezzel eltűnt Budapest egyik befejezetlen épülete.
Egy életpálya felét is jelenti az a két évtized, amelyen át végigkísért(ett)e az épület sorsa
a tervezőét. Lázár Antal most ezzel az írásával is búcsúzik a húsz évig húzódott
projekttől.
http://epiteszforum.hu/tuskecsarnok-haromfelvonasos-epiteszeti-nepopera
Ki mondta, hogy nem lehet élni a Vénuszon?
12.22.
Őrültség lenne leszállni a Vénusz felszínére, hiszen ott még az ólom is megolvad, és
olyan nagy a nyomás, mintha másfél kilométeres mélységben lennénk a tenger fenekén.
A NASA azonban úgy véli, a bolygó légkörében egész jól el tudnánk lenni. Az ötlet
annyira nem újdonság, hogy a Star Wars felhővárosától a Bespin bolygó légkörében az
Elysium űrbéli lakóparkjáig tucatnyi scifi feldolgozta a témát.
http://index.hu/tudomany/2014/12/22/ki_mondta_hogy_nem_lehet_elni_a_venuszon/
Így épült a legklasszabb budapesti köztér. Fényképalbum a Kossuth tér
átalakításáról
12.23.
Közelednek az ünnepek, a kiadók az utolsó karácsony előtti-előtti pillantban piacra
dobnak egy csomó könyvet, amik azután az utolsó előtti pillanatban eljutnak hozzám,
hogy az utolsó pillanatban írjak is róluk. A Tér-képek című könyv igazán különleges
ebben a dömpingben: szinte minden fotóját és történetét ismertem már előre, mégis
nagyon-nagyon vártam a megjelenését.
http://index.hu/urbanista/2014/12/23/igy_epult_a_legklasszabb_budapesti_kozter._feny
kepalbum_a_kossuth_ter_atalakitasarol/
Ilyen teljes pompájában a karácsonyi Budapest
12.23.
Bódis Krisztián képeivel mutatjuk be az ünnepi lázban égő várost: a világsajtóban is
népszerű Hello Wood karácsonyfától egészen a villamost megirigyelő trolibuszig, ami
szintén fényfüzérekbe burkolózott. Az ideges utolsó pillanati bevásárlások közben
érdemes fel-felpillantani: biztos előcsalogat legalább egy mosolyt a fényes Budapest.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ilyen.teljes.pompajaban.a.karacso
nyi.budapest
Kínos malőr: összedőlt a kulturális főváros fő látványossága
12.25.
Kínos malőr érte a belgiumi Mons várost, ahol Európa Kulturális Fővárosa lesz 2015-ben:
röviddel a fesztiválév kezdete előtt, 19 nappal az átadása után összedőlt az egyik fő
látványosságnak szánt gigantikus szabadtéri installáció.
http://hvg.hu/ingatlan/20141225_Kinos_malor_osszedolt_a_kulturalis_fovaro
Durván elszabadultak az albérletárak
12.25.
Drasztikusan emelkedtek az albérlet árak Budapesten az elmúlt évhez képest - számolt
be az RTL Klub Híradója. A belvárosban nőttek legnagyobb mértékben az árak, ott akár
50 százalékkal többet is elkérhetnek a bérlőktől. Ennek oka, hogy sok devizahiteles, nem
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tudja fizetni törlesztő részletét, így kénytelen albérletbe költözni. Illetve egyre több
lakástulajdonos gondolja úgy, hogy jobban megéri pár napra külföldieknek kiadni, mint
hosszabb távon magyaroknak.
http://hvg.hu/ingatlan/20141225_Durvan_elszabadultak_az_alberletarak
A Gozsdu udvar lett a legmenőbb
12.26.
Mi az a Te városodban, ami Williamsburg Brooklynban? – tette fel a kérdést olvasóinak a
Gawker, ami közzé is tette a legfelkapottabb, hipszter városrészekre érkező javaslatok
listáját, amin Budapest a bulinegyed egyik alappillérjével, de városrésznek nehezen
nevezhető Gozsdu udvarral szerepel.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/12/26/a_gozsdu_udvar_lett_a_legmenobb/
Múzeumot kaphatnak az ősi pesti neonfeliratok
12.27.
A Neonon Csoport Egyesület célja a honlapja szerint négy éve az, hogy felkutassák,
megmentsék és restaurálják a régi neonreklámokat a városban, majd kiállítsák őket a
jövőben egy múzeumban.
http://velvet.hu/budapestma/2014/12/27/muzeumot_kaphatnak_az_osi_pesti_neonfelira
tok/
Dinamikus patchwork városrész Bécsben
12.27.
Hengeres házakra, különböző típusú erkélyeket és teraszokat álmodott az Atelier Thomas
Pucher Bécsben, a Prater közelében fellendülő új városrészbe. A kortárs „patchwork
város” minden építészeti igényre nyitott kíván lenni.
http://epiteszforum.hu/dinamikus-patchwork-varosresz-becsben
Ezt láthatják a világban százmilliók Budapestből
12.29.
Az Apple néhány éve létrehozta saját térképszolgáltatását, aminek a legnagyobb
újdonsága a valódi 3D-s nézet volt: megnézed a városokat felülről, akár utcaszintig is
süllyedhetsz, hihetetlenül jó minőségű térhatású képet kapsz az épületekről, amik közt
szabadon pöröghetsz, foroghatsz, zoomolhatsz, garázdálkodhatsz.
http://varosban.blog.hu/2014/12/29/ezt_lathatjak_a_vilagban_szazmilliok_budapestbol
40 fotós közös time-lapse videója Londonról
12.29.
December elején 40 fotós jött össze Londonban egy nem mindennapi esemény kedvéért
- írja az Adventure.com. A projekt lényege az volt, hogy egyetlen nap alatt készítsenek
közösen egy time-lapse videót a brit fővárosról.
http://travelo.hu/tavol/2014/12/29/london_timelapse_video/
Akár Hadrianus palotáját is újraépíthetnék a Hajógyárin
12.29.
Rómában elhatározták, hogy helyreállítják a Colosseum egy részét. A műemlék így
vonzóbb lesz, a látogatók jobban igénybe vehetik, már azt találgatják, milyen
előadásokat fognak tartani az egykori cirkuszban. A jelentős döntés Magyarországra is
kihat, már sokan elismerik, hogy a társadalom félig-meddig joggal háborog a térdig érő
műemlékek miatt. Többet akarnak látni, amit még többen néznének meg, de a hitelesség
se sérülhet. Összeszedtünk tíz magyar romműemléket, amit virtuálisan már
újraépítettek, szavazhat, melyik tetszik a legjobban.
http://index.hu/belfold/2014/12/29/mi_legyen_a_magyar_colosseum/
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Régen nem vettek annyi lakást hitelből, mint idén
12.29.
A hitelből finanszírozott lakásvásárlások aránya évek óta először az idén lépte át a 20
százalékot - közölte az Otthon Centrum Hitel Center. A hitelközvetítő szerint az elmúlt
években 10-15 százalék volt a hitelből finanszírozott lakásvásárlások aránya, ami az idén
az év második felében már a 25 százalékot is megközelítette - közölte az OCHC. A
hitelezés fellendülése a lakáspiaci forgalom növekedésében is tetten érhető, 2014-ben
körülbelül 20 százalékos volt a bővülés.
http://hvg.hu/ingatlan/20141229_Regen_nem_vettek_annyi_lakast_hitelbol_mi
Budapest 2014: így változott a város idén
12.30.
A tavalyi év végén összegyűjtöttük nektek a 2014-re várható budapesti fejlesztéseket, az
év végéhez közeledve pedig mérleget vontunk és megnéztük, mi minden készült el idén:
eredeti formában helyreállított műemlékek, az új metróvonal látványos állomásai,
felújított közterek, zöld parkok - bőven van még tennivaló, de a város rendezettebb és
szebb lett 2014-ben.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/budapest.2014.igy.valtozott.a.varo
s.iden
Lechner a 21. századba lép
12.30.
A budapesti Iparművészeti Múzeum pompázatos épülete hosszú évek óta szomorú
látványt nyújt az arra járóknak. Egy ideje azonban felcsillant a remény, hogy Lukács
István és Vikár András tervei alapján méltó módon megújuljon, belépjen a 21. századba.
A jó szándék és a tervek megvannak, az építkezés kezdete azonban bizonytalan.
http://epiteszforum.hu/lechner-a-21-szazadba-lep
Kitalálja, Budapest melyik részén készültek ezek a képek?
12.30.
A következő közepesen nehéz kvíz lényege, hogy próbálja meg kitalálni, hogy hol
készültek az alábbi képek Budapestről. Egyrészről ez azért lesz jó, mert így láthat havat,
másrészt pedig végigpörgetheti, hogy milyen volt a város a század elején, vagy a
második világháború után.
http://velvet.hu/budapestma/2014/12/30/kitalalja_budapest_melyik_reszen_keszultek_e
zek_a_kepek/
Menő budapesti lakások: két lakás egyből
12.30.
Attila és Fanni nemrég tértek haza Svájcból, és mivel Attila építészettel foglalkozik,
pillanatok alatt eldöntötték, hogy vásárolnak befektetési céllal egy ingatlant és azt úgy
berendezik, hogy kettő lesz belőle. Aztán addig játszottak a falakkal, amíg két kisebb, de
jól használható, szeparált tér lett belőle.
http://varosban.blog.hu/2014/12/30/meno_budapesti_lakasok_ket_lakas_egybol
Fotók: Elhagyatottan pusztul Hitler olimpiai faluja
12.31.
Berlintől 10 kilométerre nyugatra fekszik Adolf Hitler egykori, az 1936-os berlini olimpiára
építtetett olimpiai faluja, amelyet már több mint 20 éve senki nem használ. A szovjet
katonák 1992-ben hagyták el a területet, de máig láthatóak még a Vörös Hadsereg
nyomai az épületekben falfestmények, plakátok formájában. A területet jelenleg a
Deutsche Kreditbank alapítványának kezelésében van, amely szeretné a XX. század
történelmének élő múzeumává varázsolni az egykori olimpiai falut, valamint
megpróbálják rendben tartani és felújítani az épleteket, de a náci és a kommunista múlt
miatt sokakban kellemetlen asszociációkat kelthet a terület.
http://hvg.hu/plazs/20141230_Fotok_Elhagyatottan_pusztul_Hitler_olimpi
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A világ legnagyobb földalatti városát fedezhették fel Törökországban
12.31.
A világ legnagyobb ősi földalatti városát találhatták meg a törökországi Kappadókiában
egy városfejlesztési projekt. A felfedezés egy új városnegyed építése közben történt. A
földmunkák során egy 5000 éves, legalább hét kilométer összjárathosszúságú földalatti
városra bukkantak a nevsehiri erőd alatt. A helyet védettnek nyilvánították, a
városfejlesztést egyelőre máshol folytatják. Hasan Ünver nevsehiri polgármester szerinte
a város más kerületei alatt elterülő többi földalatti város "még a konyhája sem lehetne"
az erőd alatt most felfedezett "metropolisznak".
http://travelo.hu/hirek/2014/12/31/a_vilag_legnagyobb_foldalatti_varosat_fedezhettek_
fel_torokorszagban/
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