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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Exkluzív sajtóbeszélgetés az urbanisztikáról
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 2015. január 28-án sajtóreggelit tartott az ősz
folyamán elkészült Az urbanisztika helyzete című tanulmányról, melynek célja a szakma
helyzetének részletes feltárására irányulta. Ebben a témában Magyarországon először a
Tudásközpont munkatársai készítettek felmérést.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=211489#MIDDLE
Fájó szívvel búcsúzunk Érsek Gábortól
2004., Villányi út – Ekkor kezdtünk a településmérnöki szakon a Corvinuson. Együtt
kezdtük, és együtt jöttünk rá sok apró részletére az életnek. Együtt szerettük meg a
szakmát és együtt báloztunk, amikor lehetett.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=211418#MIDDLE
Teltház a MUTK Gazdaság, városfejlesztés, városrendezés workshopján
Hiánypótló témák megvitatása és hosszas együttgondolkodás - így írható le a Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont által 2015. január 14-én megrendezett Gazdaság,
városfejlesztés, városrendezés workshop, amelyen mind a megyei jogú városok, mind
Budapest kerületeinek főépítészei nagy számban képviseltették magukat.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=211264#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

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Január 9-én az ICOMOS, a MUT és az MTSZ képviselői összeültek a MUT Székházában,
hogy egyeztessenek a 2015 évi Köztérmegújítási Nívódíj kiírásával és a zsűri
megreformálásával kapcsolatban.
Január 20-án a MUT képviselői konzultációt tartottak a szervezet ügyvédjével a MUT
Alapszabály-módosításról.

Pályázatok, felhívások
Folytatódik a Műcsarnok Nemzeti Szalon kiállítás sorozata
A Műcsarnok lehetőséget biztosít képzőművészek számára a 2015-ös Képzőművészeti
Nemzeti Szalonhoz való csatlakozásra, a Tár.hely képzőművészeti adatbázisba történő
jelentkezés által. A feltöltött anyagok véglegesítésének határideje: február 12.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4469
Bence-hegyi kilátó – ötletpályázat
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, a Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyílt, titkos, építészeti tematikájú
ötletpályázatot ír ki a Bence-hegyi kilátóra. Benyújtásának határideje: február 20.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4468
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Ötletpályázat - Térbútorok kerékpáros (csomagos) turisták számára
A
Vas
Megyei
Kerékpáros
Szövetség
hallgatói
ötletpályázatot
hirdet!
Pályázat tárgya: moduláris rendszerű közterületi bútor tervezése kerékpáros turisták
számára. Pályázók köre: felsőoktatási intézmény hallgatói és friss diplomások.
Pályamunka postára adási határideje: február 23. 16:00.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4470
Ismét lehet pályázni az Európai Bizottság Fenntartható Energia Európa Díjára
Az Európai Bizottság 2015-re is meghirdette a Fenntartható Energia Európa Díjat. A
2006-tól elindított kezdeményezés célja, hogy Európa szerte elismerje és felhívja a
figyelmet a kimagasló fenntartható energia projektekre. A pályázat elősegíti a jó
gyakorlatok elterjesztését, megismerését és minél szélesebb körű alkalmazhatóságát. A
pályázat benyújtásának határideje: február 28.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=211550#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. A javaslattétel benyújtásának határideje március
2. 12:00 óra.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4492
“Bútorozd be a városodat!”
“Bútorozd be a városodat!” címmel formatervezési pályázatot hirdet a FŐKERT Nonprofit
Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt., a Design Terminállal és a Hello Wooddal együttműködve. A
pályázatnak nem titkolt célja, hogy lehetőséget adjon Budapest lakosainak arra, hogy
saját tereiket és parkjaikat ők maguk is alakíthassák, ezzel is erősítve az „én
városom” életérzést. Beadási határidő: március 6. éjfél.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4496

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
A Creaton építészpályázat eredménye
Kortárs eszközökkel életre hívott visegrádi rendezvényépület nyerte el a második
alkalommal meghirdetett építészpályázat első díját, amely Kovács-Andor Krisztián és
Tamás Anna Mária tervei alapján készült el.
http://epiteszforum.hu/a-creaton-epiteszpalyazat-eredmenye

Programajánló
Víziók Aquincumról - Párhuzamos vidékek VI.
Szeretettel várjuk a Párhuzamos vidékek című kiállítássorozat legújabb eseményére, ahol
az Építészmérnöki Kar tervezési tanszékeinek közösen a Középülettervezési Tanszék
Aquincum Víziói - Tanszéki terv 3. hallgatói tervei is bemutatkoznak. A kiállítás
megtekinthető: február 5-16. a FUGÁ-ban.
http://epiteszforum.hu/viziok-aquincumrol-parhuzamos-videkek-vi
KÖZ_TÉR
A BME Urbanisztika Tanszék KÖZ_TÉR című kiállítása a várostanulmányokra alapozó
2014. évi építőtáborok eredményeit mutatja be. A tanszék több mint tíz éve kiemelt
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figyelemmel foglalkozik az épületek, épületegyüttesek közötti területek tervezésével. A
kiálltás február 5 - 23. között a FUGÁ-ban tekinthető meg.
http://epiteszforum.hu/koz-ter1
Smart City - a város, mint szolgáltatói környezet
A Smart City on the Ground a Design Terminál urbanisztikai eseménysorozata, melynek
célja, hogy nemzetközi élvonalbeli szakértők részvételével kezdeményezzen párbeszédet
az intelligens technológiák, a szolgáltatástervezés és adatkezelés határterületén zajló
innovációról. A sorozat a smart city témakört a gyakorlati alkalmazás irányából közelíti
meg, tág teret engedve a kérdéseknek, kritikáknak és elemzésnek. Az esemény február
5-én az Ankert Bárban lesz.
http://epiteszforum.hu/smart-city-a-varos-mint-szolgaltatoi-kornyezet
XVIII. Ybl Bál
Az Ybl Egyesület szeretettel meghívja Önt és Tisztelt Partnerét a február 14-én,
immáron tizennyolcadjára megrendezésre kerülő Ybl Bálra, melynek védnökei a
Budapesti Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége.
http://epiteszforum.hu/xviii-ybl-bal
URBACT III (2014-2020) információs nap
A Miniszterelnökség és az URBACT program vezetése információs napot tart
február 17-én, Budapesten. A rendezvény az URBACT III program hazai
rendezvénye, célja az URBACT III program és a fenntartható városfejlesztés
kereteinek bemutatása. A rendezvény helyszíne: Károlyi-Csekonics Rezidencia
Budapest, Múzeum utca 17.)
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4509

2015.
indító
hazai
(1088

XXII. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum
Az energia olcsósága, rendelkezésre állása és nem utolsó sorban innovatív felhasználása
meghatározza jövőnket. Fontosnak tartjuk, hogy évről évre bemutatásra kerüljenek azok
a fejlesztések, legújabb technológiák, és a fenntarthatóságot is segítő, az Európai Unió
által támogatott innovációs megoldások, amelyek Magyarország, a közép-európai régió,
sőt,egész Európa jövőjét formálhatják. A rendezvény ideje és helye: február 25-27.,
Wellness Hotel Visegrád.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4481

Könyvajánló
Halász csilla, Őrfi József, Viczián Zsófia:Ybl összes
Aki meg akarja ismerni Magyarországot, vegye a kezébe ezt az útikönyvként is
használható, térképekkel felszerelt színes, képes albumot, kerekedjen fel, és járja be a
Felvidéktől Arad megyéig, Szatmártól Drávafokig azokat a településeket, amelyeken az
egyik legnagyobb magyar építész, Ybl Mikós munkái ma is állnak.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Halasz_Csilla_Orfi_Jozsef_Viczian_Z
sofia_Ybl_osszes&id=274302&type=22
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Budapest igazi arcát az Instagramon láthatja
01.01.
A The Everyday Projects még októberben indult, a Capa Központ és a Fotóutca Fesztivál
közös programjában összesen 12 fotós (köztük az Index két fotósa is) készített képeket a
város mindennapjairól. A projektnek ugyan vége, de az Instagramon azóta is aktív
az everydaybudapest profil, továbbá az everydaybudapest hashtag alatt már több mint
négyszáz hétköznapi képeket posztoltak a felhasználók Budapestről. A város
mindennapjait érdemes követni, és megosztani is: az everydaybudapest hashtagret
használva.
http://velvet.hu/budapestma/2015/01/01/budapest_igazi_arcat_instagramon_barki_lath
atja/
Természetes ablak a múltra a Lövölde téren
01.01.
A lövölde tér 7. melletti üzlet faláról levitte a szél az amúgy undorító) vakolatot és egy
korabeli Közért felirat rejtőzött alatta. Be kéne keretezni és megőrizni.
http://index.hu/urbanista/2015/01/01/termeszetes_ablak_a_multra_a_lovolde_teren/
Valami elindult – új villamosmegállók Budapesten
01.02.
Bő egy éve kezdődött Budapest két nagy forgalmú villamos gyűrűjének, az 1-es és a 3as vonalnak felújítása. Január végén, a budai szakasz átadásával ér véget a projekt első
része, ami nem csak a villamosforgalom meggyorsulását, hanem egy új szemléletű
megállócsoport megjelenését is eredményezte. A fontosabb megállókat a CÉH Zrt.
tervezte.
http://epiteszforum.hu/valami-elindult-uj-villamosmegallok-budapesten
Legószobrok a Margitszigeten
01.02.
A Művészsétány a sziget egyik nevezetessége lehetne, de jelenlegi formájában kicsit
felemás képet mutat, mivel a képzőművészeket, írókat ábrázoló mellszobroknak igen
gyakran lába kél. Ez történt Beck Ö. Fülöp szobrász és éremművész és Izsó
Miklós szobrász bronz képmásaival is, a pótlásukra most egy igencsak kreatív megoldás
született a budapesti Lego Store és a Young&Rubicam ügynökség együttműködésével. Az
összesen több mint 16 ezer kockából álló alkotásokat Dóczy Balázs, a Kockaműhely
vezetője készítette három hét alatt. A 3D-modell segítségével alkotott szobrok egyenként
13, illetve 28 kilogrammot nyomnak.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/legoszobrok.a.margitszigeten
Ez lesz szerintünk idén - A WLB 2015-ös jóslatai
01.02.
Összevetettük azokat a kósza híreket, amelyeket év végén Budapest utcáin hallottunk, és
ennek alapján, sok különböző következtetést levonva, az eddigi trendek alapján
megpróbáljuk megjósolni, hogy mi történhet az új évben. Az ötletek nagy része ugyan
kicsit paranormális, de úgy gondoljuk, hogy ebben a városban semmi sem lehetetlen.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/ez.lesz.szerintunk.iden.a.wlb.2015.
os.joslatai
Normafa: lesz beruházás vagy sem?
01.03.
Az LMP szerint a Fidesz nem tett le a Normafa környékének beépítéséről. A tervezett, "de
hivatalosan tagadott" beruházás készülő, 3,5 milliárd forint értékű munkálatokkal
számoló megvalósíthatósági tanulmányában zöldterületek beépítése, sportlétesítmények
kialakítása is szerepel. Váczi János, a XII. kerület alpolgármestere azt mondta: sem
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beruházás nem lesz a Normafánál, sem a zöldterületet nem fogják csökkenteni. A
tervekről népszavazást is tartanak.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/01/03/normafa/
Fenntartható földtéglák Tanzániában
01.04.
A globális dél lakói szenvedik el a legnagyobb környezeti változásokat, de kevés módjuk
van az arra való felkészülésre. A kanadai Community Forests International Tanzániában
segít a fenntartható életmód és építkezési formák kialakításában. Most egy tartós, helyi
szinten, egyszerűen előállítható építőanyag-készítési technológia tanításába kezdtek.
http://epiteszforum.hu/fenntarthato-foldteglak-tanzaniaban
Budapesttel kapcsolatos Facebook csoportok, oldalak gyűjteménye
01.05.
Fotós gyűjteményoldalak közül a nagyon kedveljük a “Budapest Anno – Fotók a régi
Budapestről” című oldalt, ahol a sok archivált kép mellett régi képeslapokat is sűrűn
posztolnak. Érdekes lehet a “Szocializmus hagyatéka” is, amely a sok budapesti
vonatkozás mellett leginkább ezt az érát hivatott bemutatni, ráadásul sok, a
Szovjetunióhoz kapcsolódó emlékkel. A “Hungarian Urban Photography” leginkább
kortárs fotósok legizgalmasabb munkáiból táplálkozik, sok fiatal tehetség látásmódját
ismertük meg általuk. A “Fortepan”, hazánk egyik legmenőbb és legfantasztikusabb
képarchívuma a Facebookon is aktív, érdemes tehát itt is követni a történéseket.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/budapesttel.kapcsolatos.facebook.csoportok.
oldalak.gyujtemenye
Jól induló kétes kaland - a Várkert Bazár
01.06.
Orbán Viktor nem régi, a Budai Várról szóló nyilatkozatában a Várbazár rendbehozatalát
a Budai Vár teljes felújítása nevű „kaland” nyitányaként aposztrofálta. Ez önmagában is
elég ok arra, hogy újra érdemi, tehát kritikus – elismerő és bíráló – pillantást vessünk a
Várbazárra. Pákozdi Imre írása.
http://epiteszforum.hu/jol-indulo-ketes-kaland-a-varkert-bazar
Kritika a londoni „ikonok” ellen
01.06.
Pár nappal a legújabb londoni, ikonikusnak szánt felhőkarcoló átadása előtt komoly
kritika érte a brit főváros új építészeti tendenciáját. A Rafael Viñoly tervezte 20
Fenchurch Street épület, a tetejére álmodott közparkkal a kritikusok szerint – társaihoz
hasonlóan – rossz irányba tereli a város építészetét.
http://epiteszforum.hu/kritika-a-londoni-ikonok-ellen
Mintha mi se történt volna Hold utcában
01.06.
Az állandó tarkabarka térburkoláshoz szokott belvárosi szemek most valami nagyon
szokatlant láthatnak a Hold utcában. A BKK beruházásában, a Fővárosi Útfelújítási
program részeként októbertől decemberig szépen, akkurátusan, amolyan puritán módra
leaszfaltozták a rövid útszakaszt.
http://varosszive.blog.hu/2015/01/06/mintha_mise_tortent_volna_hold_utcaban
Sosem volt még ilyen szépen felújított Bauhaus-villa Budapesten
01.07.
A magyar Bauhaus egyik legszebb emléke a Napraforgó utcai lakótelep, melynek egyik
épülete nem olyan rég gazdát cserélt. Az új tulajdonos pedig felújította úgy, ahogy azt
egy műemlékhez illik (sőt, kicsit még annál is jobban ügyelve a részletekre), de közben a
mai igények szerint is lakhatóvá is tette.
http://index.hu/urbanista/2015/01/07/bauhaus_napraforgo_utcai_lakotelep_felujitas_pa
saret/
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Fényhalom - néhány gondolat a Tüskecsarnok tervezéséről
01.07.
A két évtizedes építkezés töredéke telt csak tényleges építőtevékenységgel: a
Tüskecsarnok Lázár Antal és az Egyesült Államokban élő Magyar Péter különleges
együttműködésében készült, még az internetkorszakot megelőzően, faxon egymásnak
küldött rajzok segítségével. A fekete-fehér fax rajzok mellett Magyar Péter írása.
http://epiteszforum.hu/fenyhalom-nehany-gondolat-a-tuskecsarnok-tervezeserol
Bungalow Germania - a 14. Velencei Építészeti Biennále német pavilonja
01.07.
Ismét véget ért „egy Velence” – mondja a biennálés szakma. Miközben a hazai sajtó
figyelme már a jövő évi képzőművészeti Biennále felé fordul, mi bemutatjuk az idei
utolsó építészeti pavilont. Képzeletbeli falfirka egy kancellári rezidencia falára. Salamon
Júlia írása.
http://epiteszforum.hu/bungalow-germania-a-14-velencei-epiteszeti-biennale-nemetpavilonja
A szolnoki Agóra
01.07.
Az Agóra-program - nagyarányú uniós pályázati támogatással - számos megyei jogú
városban adott lehetőséget a kulturális élet és közművelődés átszervezésére, a lelakott
művelődési házak felújítására, bővítésére. A szolnoki épület is a közelmúlt szocmodern
építészeti örökségével való párbeszédet, a szembefordulás vagy folytatás kérdéseit
boncolgatja. Bemutatjuk Álmosdi Árpád, Csendes Monika és munkatársaik épületét.
http://epiteszforum.hu/a-szolnoki-agora
Hétfő óta Kecskeméten működik a vidékfejlesztési államtitkárság
01.07.
Január 5-én megindult a munka a Kecskemétre költöztetett vidékfejlesztési
államtitkárságon, a 110 fős létszámból 64-en kezdtek el dolgozni, ám folyamatosan
érkeznek az új munkatársak.
http://index.hu/belfold/2015/01/07/hetfo_ota_kecskemeten_mukodik_a_videkfejlesztesi
_allamtitkarsag/
Ilyen volt az élet a Négyesy-villában. Kaptunk pár képet a századfordulós
Balaton-partról
01.08.
Szilveszter napján posztoltam egy klassz századfordulós balatoni nyaralót, amit nem
olyan rég kezdtek hirdetni a neten. A boglári Négye(s)sy-villáról van szó, amit a
nyugatosokat útjukra indító híres professzor, Négyesy László és a helyi jachtclubot
alapító Négyesy György miatt is érdekes. Na meg mert ma is van saját kikötője! Az új év
első napján aztán levelet írt a tulajdonos, s küldött pár fotót, a levelében pedig
megválaszolt pár feltett kérdést.
http://index.hu/urbanista/2015/01/08/ilyen_volt_az_elet_a_negyessyvillaban._kaptunk_par_kepet_a_szazadfordulos_balaton-partrol/
Rövidke kérdések a 200. év után
01.08.
Székesfehérvár, a szülőváros, egész éven át igyekezett méltóképpen megsüvegelni nagy
szülöttét, Ybl Miklóst, születésének 200. évfordulóján. Emlékezett a múzeum, a levéltár,
az önkormányzat, a helyi kötődésű államtitkár és emlékeztek a civilek, városszépítők,
numizmaták, kórusénekesek, nyugdíjasok, diákok, no és természetesen a helyi építészek
is. Csutiné Schleer Erzsébet írása.
http://epiteszforum.hu/rovidke-kerdesek-a-200-ev-utan
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REEDy - kilátóstég a Balti-tenger felett
01.08.
Egy viharban kidőlt jópár fa egy Helsinki melletti szigeten. Hogyan lesz 50 euróból
kilátóstég a finn főváros egyik erdős részén? Ennek a Cseh András, Vass-Eysen Áron és
munka-, illetve építőtársaik féle receptjét közöljük.
http://epiteszforum.hu/reedy-kilatosteg-a-balti-tenger-felett
Elodázhatatlan a római-parti mobilgát építése
01.08.
Ismét jelentős késedelmet szenved a teljes Csillaghegyi-öblözet ármentesítése a rómaiparti mobilgát engedélyezési eljárásának minapi megszüntetése miatt, így a III. kerület
több lakóövezetének árvízvédelme továbbra is megoldatlan - írja sajtóközleményében
az Egyesület a Római-partért.
http://epiteszforum.hu/elodazhatatlan-a-romai-parti-mobilgat-epitese
Kamu homlokzatfelújítások Mekkája, budapesti belváros a neved!
01.09.
Az építési reklámhálók kihelyezése látszatfelújításokkal ötvözve örökzöld téma az
Urbanistán. Egyik erről szóló cikkünk utóélete engem is meglepett. Ugyanis
hatékonyabbnak bizonyultunk az illetékes hatóságnál.A posztunk megjelenését követő
napon levették a Podmaniczky-Nagymező utcai sarokházra kirakott reklámhálót, és a
mögötte lévő homlokzaton bajosan fedezhető fel bármiféle felújításra utaló jel.
http://index.hu/urbanista/2015/01/09/kamu_homlokzatfelujitasok_mekkaja_budapesti_b
elvaros_a_neved/
11 pályázóból választanak győztest a Múzeum Negyedbe
01.09.
Lezárult az Új Nemzeti Galéria-Ludwig Múzeum épületére kiírt nemzetközi építészeti
tervpályázat első fordulója; a jelentkezést benyújtó építész irodák közül három pályázó
jutott a második, tervezési szakaszba, a már korábban meghívott nyolc pályázó mellé.
http://index.hu/kultur/2015/01/09/11_palyazobol_valasztanak_gyoztest_a_muzeum_ne
gyedbe/
Kezdődik a Széll Kálmán tér felújítása, jövő februárra lehet kész
01.09.
Jövő hétfőn kisebb, a közúti és a gyalogos forgalmat érintő korlátozásokkal elkezdődnek
a Széll Kálmán tér felújításának munkái, a teljes rekonstrukció 2016 februárjában
fejeződhet be. A Széll Kálmán téri metróállomást várhatóan egy alkalommal lezárják,
ekkor néhány napig a szerelvények megállás nélkül haladnak majd át az állomáson.
http://hvg.hu/ingatlan/20150109_Kezdodik_a_Szell_Kalman_ter_felujitasa_jo
150 éves a Vigadó
01.09.
A Magyar Művészeti Akadémia székházaként működő Pesti Vigadó idén ünnepli
megnyitásának 150. évfordulóját, amelyre a köztestület „150 éves a Vigadó”
programsorozatával készül. A változatos eseménysorozatra január 12. és február 20.
között kerül majd sor.
http://epiteszforum.hu/150-eves-a-vigado
Buda "a királyi méltóság széke és trónusa" – megnéztük a megújult kiállítást
01.09.
A Budapesti Történeti Múzeum Budapest egyik legjelentősebb múzeuma, a főváros
történetének dokumentumait, tárgyi emlékeit gyűjti össze. Az intézmény Szent György
tér 2. szám alatti egységében található állandó kiállítás keretein belül teljes egészében
bemutatja a Budavári Palota mozgalmas és igencsak látványos történetét a díszlépcsőház
terében. A tárlat nemrég megújult, kibővült, illetve megnyílt a múzeum új, a Budavári
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Palota úgynevezett zárt kertje felőli bejárata a Királypincében, amely a Várkert Bazárból
nyílik.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/buda.a.kiralyi.meltosag.szeke.es.tronusa.me
gneztuk.a.megujult.kiallitast
„Egyáltalán nem bánom, ha a világ megy valamerre, és én nem abba az irányba
megyek”
01.09.
Az Eiffel Palace elkészültével Budapest belvárosának egyik fontos műemléképülete
menekült meg a teljes pusztulástól. A finom eleganciával megújult belvárosi irodaház
fejlesztőjével Kovács Attilával, a DVM Group ügyvezető partnerével és barátjával, Gelesz
András építésszel készített interjút Pásztor Erika Katalina.
http://epiteszforum.hu/egyaltalan-nem-banom-ha-a-vilag-megy-valamerre-es-en-nemabba-az-iranyba-megyek
Budapest 2015: így változik a város idén
01.09.
Összeszedtünk nektek néhány ígéretes fővárosi fejlesztést a közeljövőből: ezek egy része
már idén elkészül, párat pedig hamarosan elkezdenek, hogy egy-két év múlva
használatba vehessük őket. Összeállításunkban közterek, parkok, múzeumok, egyetemi
épületek és új sportlétesítmények: sokat kutattunk és számtalan érdekes látványtervre
bukkantunk!
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/budapest.2015.igy.valtozik.a.varos
.iden
Ez a hetedik kerület leglehangolóbb üzlethelyisége
01.10.
Úgy tűnik azonban, hogy belső Erzsébetváros hiába lett olyan felkapott az utóbbi pár
évben, itt a Városligethez közelebbi részeken még nem tombol az üzletnyitási kedv.
http://velvet.hu/budapestma/2015/01/10/ez_a_hetedik_kerulet_leglehangolobb_uzlethel
yisege/
Újra kinyithatják nyáron a legendás szegedi cukrászdát
01.10.
Nyáron újra vendégeket fogadhat a szegedi Virág cukrászda, amelynek üzemeltetésére
pályázatot ír ki január közepéig az önkormányzat. A Kis és Nagy Virág bérleti jogának
kikiáltási ára 59 millió forint. A licit titkos lesz.
http://hvg.hu/ingatlan/20150110_ujra_kinyithatjak_nyaron_a_viragot
Miért nem szeretik a kerületi önkormányzatok a Facebookot?
01.12.
2014-ben az internet-hozzáférés országosan 61 százalékos volt, ezzel szemben
Budapesten az önkormányzatok Facebook-oldalait a fővárosi lakosság 6,3 százaléka
kedveli - kerületenként eltérő arányban persze.
http://index.hu/urbanista/2015/01/12/keruleti_onkormanyzati_facebook-oldalak/
Egy Jókai-rajongó megvette az író utolsó lakását
01.12.
A Bors számolt be arról, hogy egy szájsebész azért vette meg azt az Erzsébet körúti
lakást, ahol a XIX. századi írófejedelem meghalt, mert gyermekkora óta Jókai az egyik
kedvenc szerzője. Jókai lakása annak idején még majdnem a teljes második emeletet
elfoglalta az Erzsébet körút 44. szám alatti, Quittner Zsigmond tervezte sarokházban.
http://index.hu/urbanista/2015/01/12/egy_jokairajongo_megvette_az_iro_utolso_lakasat./

9

A KÉK Közérthető Város projektje
01.12.
A Kortárs Építészeti Központ kezdeményezésére, a MOME hallgatói infografikai
pályázaton vettek részt. Négy - civilszervezetek által képviselt - mindennapi
városhasználatot érintő témát dolgoztak fel. Közel száz poszter készült, melyek
egyértelmű, könnyen hozzáférhető információt nyújtanak egy-egy, a város
szabályozását, igazgatását meghatározó kérdés megértéséhez. Huszár Daniella
eseménybeszámolója.
http://epiteszforum.hu/a-kek-kozertheto-varos-projektje
Esik szét a Postapalota
01.13.
A Postapalota homlokzatáról hullottak le a fellazult vakolatdarabok a Várfok és a Csaba
utca sarkán lévő épülettömbnél. A Postapalota eladásával kapcsolatban különösen
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indítottak nyomozást 2010-ben. A
gyanú szerint a tranzakció során 500 millió forint kár érte a postát és az államot.Az
épület jelenleg elhagyatott, 2013 végén így nézett ki egy bejáráson.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/01/13/esik_szet_a_postapalota/
Gondolatok a Városligetbe tervezett múzeumi negyeddel kapcsolatban
01.13.
Különböző sajtóorgánumokban egyre gyakrabban találkozni a Városligetbe tervezett
múzeumi negyeddel kapcsolatos írásokkal, különösen most, hogy az épületekre
vonatkozó tervpályázatok is részben lezajlottak. A következőkben Simányi Frigyes
gondolatait olvashatják.
http://epiteszforum.hu/gondolatok-a-varosligetbe-tervezett-muzeumi-negyeddelkapcsolatban
Luxuslakást Budapesten érdemes venni
01.13.
Egy négyzetméter prémium kategóriájú, új belvárosi lakás ára a világ legdrágább
városában, Londonban tizenkétszer annyiba kerül, mint Budapesten – tartalmazza a
CBRE nemzetközi ingatlantanácsadó és az Otthon Centrum franchise hálózat közös
elemzése. A nemzetközi adatok szerint Londonban 8,6 millió, Párizsban 4,8 millió,
Berlinben 1,1 millió forintba kerül a belváros kiemelt területein egy négyzetméternyi
lakás, míg Budapesten ugyanez átlagosan 700 ezer forint.
http://hvg.hu/ingatlan/20150113_Luxuslakast_Budapesten_erdemes_venni
Besárgult a Tádzs Mahal a tehéntrágyától
01.13.
Betiltották a tehéntrágya égetését az észak-indiai Tádzs Mahal közelében, mivel a
világhírű mauzóleum egyre sárgább a folyamatos levegőszennyezés következtében.
Pradip Bhatnagar, a műemléket is magába foglaló Tádzs Zóna vezetője szerint a
tehéntrágya égetését betiltó rendelkezés célja, hogy csökkentse a koromszennyezést a
mauzóleum falain, kupoláin és tornyain. A tehénganéj széles körben elterjedt
tüzelőanyag Indiában, fűtéshez és főzéshez egyaránt használják.
http://hvg.hu/ingatlan/20150113_Besargult_a_Tadzs_Mahal_a_tehentragyatol
Az egykori Pele-lak környezetének helyreállítása
01.13.
A 2014-es Herman Ottó Emlékév kapcsán sor került a polihisztor egykori lillafüredi
nyaralókertjének felmérésére, kerttörténeti feltárására is. A téma aktualitását a terület
mai állapota adta. Az egykor Herman Ottó személyiségét, természetszeretetét tükröző,
nagy odafigyeléssel betelepített kert jelenleg igen szegényes. Bemutatjuk dr. MonspartMolnár Zsófia ötlettervét.
http://epiteszforum.hu/az-egykori-pele-lak-kornyezetenek-helyreallitasa
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Hirtelen Budapest lett Európa bezzegvárosa
01.13.
Amikor öt éve elindult a blog, még nagyon úgy nézett ki, hogy csak mi, budapestiek
tudjuk, mennyire jó hely a város, illetve még mi sem: pont azért kezdtük el felfedezni és
bemutatni Budapest szerethető oldalát, hogy a depresszív szájhúzás dzsungelében a
szeretet machetéjével utat vágva megmutassuk a lakóknak, hogy bőven van miért
rajongani.
http://varosban.blog.hu/2015/01/13/hirtelen_budapest_lett_europa_bezzegvarosa
Összművészeti és építészeti kísérleti laboratórium Madridban
01.14.
Madrid központjának szomszédságában közel nyolc évtizedig működött a hatalmas
állatvásár és vágóhíd. Az óriás épületegyüttes eredeti funkcióját végleg elvesztve a város
döntése nyomán egy kortárs művészeti laboratóriummá alakult át, ahol az eklektikus
falak között számos építészeti kísérletnek is teret biztosítottak. Bemutatjuk a Mataderót.
http://epiteszforum.hu/osszmuveszeti-es-epiteszeti-kiserleti-laboratorium-madridban
Fekete labirintus lett a Széll Kálmán térből
01.14.
Fekete paravánok lepték el a Széll Kálmán teret: megkezdődött a tér felújítása. A BKK
közlése szerint a téren közúti és a gyalogosforgalmat érintő korlátozások léptek életbe.
Elkezdik bontani a téren található „gombákat”, és a régi, nem használt hurokvágányon
(azaz az egykori 56-os villamos fordulóján) belül álló szökőkutat.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/01/14/fekete_labirintus_lett_a_szell_kalman_terb
ol/
Most bárki tervezhet utcabútort Budapestre
01.16.
A lepukkant állapotban levő budapesti utcabútorokat most nem csak megjavítja, hanem
sok helyen le is akarja cserélni Főkert. Ezért pályázatot írtak ki az FKF-fel, a Design
Terminállal és a Hello Wood közösen, amire bárki beküldheti utcabútortervét. Na jó,
majdnem bárki.
http://index.hu/urbanista/2015/01/16/most_barki_tervezhet_utcabutort_budapestre/
A Ludwig működteti a Velencei Biennále Magyar Irodáját
01.16.
2015. január 15-étől a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum biztosítja az
intézményi hátteret a Velencei Biennále előkészítéséhez, azzal, hogy keretein belül
működik a Biennále Magyar Irodája.
http://epiteszforum.hu/a-ludwig-mukodteti-a-velencei-biennale-magyar-irodajat1
A Filmre Vitt Város projekt
01.16.
A Budapesti Építészeti Filmnapok alapításának 7 éve alatt Közép-Európa legfontosabb
építészeti filmes eseményévé vált, amelynek egyik kiemelt küldetése, hogy a magyar,
illetve a közép-európai városok átalakulását, építészetét feldolgozó filmeket beemelje az
építészeti filmfesztiválok áramlatába. Huszár Daniella beszámolója.
http://epiteszforum.hu/a-filmre-vitt-varos-projekt
Ybl összes - Ybl mindenkinek
01.16.
2014-et Ybl Miklós emlékéve volt születésének 200. évfordulója alkalmából. Emlékezetét
épületei mellett a róla megjelent kiadványok ápolják a mozgalmas évet követően. A
megjelent kötetek örvendetes sokaságból is kiemelkedik a Halász Csilla, Őrfi József,
Viczián Zsófia és Timár Sára közreműködésében létrejött, Ybl összes – 52 település, 113
épület című könyv.
http://epiteszforum.hu/ybl-osszes-ybl-mindenkinek
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Az Ybl Emlékévben eltűnt az Ybl-díj és a többi állami építészeti díj
01.16.
Egy egész szakma keresi őket. Az egyik törvényből kiírták, a másikba viszont nem írták
bele a díjakat, sőt, másik törvény még nem is készült. Apró figyelmetlenség?
http://epiteszforum.hu/az-ybl-emlekevben-eltunt-az-ybl-dij-es-a-tobbi-allami-epiteszetidij
Fotók: Így néz ki most a Várkert Bazár máris szétmálló homlokzata
01.16.
A tavaly átadott Várkert Bazáron több tenyérnyi foltban mállik a vakolat a homlokzaton,
a hibákat elvileg tavasszal javítják ki. Miután 2014 áprilisában átadták, madj bezárták és
augusztusban újranyitották a felújított Várkert Bazárt, az épület állapota máris elkezdett
romlani. Már novemberben arról jelentek meg hírek, hogy repedezik a burkolat a
mellvéden, decemberben pedig arról, hogy vizesek a palotk falai, ezért felpúposodott a
festék. Most tovább mállott a vakolat a vizesedéstől, fotóinkon jól látszik, hogy
helyenként tenyérnyi felületeken hiányzik már a festék.
http://hvg.hu/ingatlan/20150116_Fotok_Igy_nez_ki_most_a_Varkert_Bazar_mar
Ez történt Velencében - magyar pavilon, az elvesztegetett lehetőség
01.16.
A BME Urbanisztika tanszék 13 hallgatója írt kritikát az epiteszforum.hu-ra az „Ez történt
Velencében” cikksorozat keretében. A cikksorozatot Kissfazekas Kornélia írása nyitotta,
és most Kádár Bálint kritikája zárja, amelyben a szerző a magyar pavilon szerepét keresi
a nemzetközi diskurzusban.
http://epiteszforum.hu/ez-tortent-velenceben-magyar-pavilon-az-elvesztegetettlehetoseg
Kortárs kísérlet Don Quijote földjén
01.17.
A 19. század hagyományos vidéki malmainak egy még megmaradt hírvivője menekül
meg az enyészettől egy La Mancha-i kisvárosban. A La Harinera kortárs művészeti
központ megálmodói épp a malomépület kapcsolatteremtő szerepében bíznak.
http://epiteszforum.hu/kortars-kiserlet-don-quijote-foldjen
Időkapszulát találtak Tiszaszentimrén
01.18.
Az 1780-as években épült parókia felújításánál, egy régi ajtó kibontásakor egy
időkapszulát találtak Tiszaszentimrén – tudatta az MTI. A fémdoboz négy levelet
tartalmaz. Az első 1784-es keltezésű, a második 1817-ben, a harmadik 1830-ban íródott,
a legkülönlegesebb 1854-ből származik. A kézzel írt dokumentumok, amiket Fodor
Gusztáv tiszteletes mutatott be, elsősorban a parókia építéséről és javításáról számolnak
be.
http://index.hu/belfold/2015/01/18/idokapszulat_talaltak_tiszaszentimren/
Végre eltűnnek a bódék a Városligetből
01.18.
A Városliget felújítása miatt szerződést bontottak a pavilonok tulajdonosaival. A Blikknek
egy vállalkozó mondta el, hogy december 10-én közölték velük, két hónapjuk van
kiárulni a készleteiket, és kipakolni a pavilonokat.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/01/18/vegre_eltunnek_a_bodek_a_varosligetbol/
Különleges Budapest-grafikák egy alternatív útikönyvben - Graphic Europe
01.19.
A grafikus egy városi lény, aki ismeri a legjobb dizájnnal rendelkező éttermeket, a
legjobb koktél ajánlatokat, azt a tömeget, ami még nem túl nyomasztó, az underground
bárokat és azokat a változatlan hangulatú utcákat, ahol az ember zavartanul merenghet.
És persze minden város egyedi. Ennek apropóján készült a Graphic Europe című könyv,
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amely Európa 31 nagyvárosát mutatja be helyi dizájnerek szemszögéből. Budapestet
Baráth Dávid grafikái révén ismerheti meg az olvasó.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/kulonleges.budapest.grafikak.egy.alternativ.
utikonyvben.graphic.europe
Naplementék Budapesten: Amikor a város a legszebb arcát mutatja
01.19.
Gyakorlatilag egy hónapja szinte kétnaponta olyan égi jelenségeket észlelni, amelyek az
erre kevésbé fogékonyakat is megihletik – mindenki igyekszik megörökíteni a különleges
budapesti naplementéket. Ilyenkor a legtöbben a lehető legmagasabb ponton figyelnék,
ahogy alábukik a nap. Mondhatjuk, hogy giccses, agyonfilterezve meg pláne az, de a
legamatőrebb fotósok is összeszorult szívvel állítják be saját fotóikat a desktopon
háttérnek. Az Instagramosok is beindultak.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/naplementek.budapesten.amikor.a
.varos.a.legszebb.arcat.mutatja
Miskolc maga a városi legenda
01.19.
Magyarország elképesztően jól áll a régmúlt emlékeiről szóló útikönyvekből. A győri
Karmelita templomról, a döbröntei Szarvaskő váráról, a szegedi Reök-palotáról, a
miskolci Deszkatemplomról oldalakat olvashat útikönyvekben az érdeklődő, de mi a
helyzet a 20. század közepének, második felének városi legendákkal, titkokkal,
szimbólumokkal átszőtt, sokszor vérrel átitatott helyeivel? Amiket szüleink, nagyszüleink
mutattak meg nekünk évekkel, évtizedekkel ezelőtti városi sétáinkon, volt, hogy
hangjukat lehalkítva.
http://index.hu/nagykep/2015/01/19/miskolc_maga_a_varosi_legenda/
Kiemelt ügy lett Gül Baba türbéje
01.19.
A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította Gül Baba
türbéjének műemléki felújítását. A cél egyrészt a diplomáciai kapcsolatok bővítése,
másrészt a turisztikai vonzerő növelése. A kiemelt üggyé nyilvánítással felgyorsítanák a
rekonstrukcióval kapcsolatos ügyintézést. A pénzügyi források előreteremtéséről még
nincs döntés, a közlemény szerint erről a kormány "a közeljövőben dönt".
http://index.hu/belfold/budapest/2015/01/19/kiemelt_ugy_lett_gul_baba_turbeje/
Félidőben a HafenCity Hamburgban
01.20.
Európa egyik legnagyobb méretű városrehabilitációja, mintegy 2,2 négyzetkilométeres
ipari terület megújulása, oktatási-, kulturális-, üzleti- kereskedelmi- és lakónegyedek
létesítése a megszűnt szabadkikötő helyén, a raktárépületek újrafogalmazása, ezek a
hamburgi HafenCity megaprojekt kulcsszavai.
http://epiteszforum.hu/felidoben-a-hafencity-hamburgban
Együttműködést írt alá a BME Urbanisztika Tanszéke és a Design Terminál
01.20.
Két évre szóló együttműködési megállapodást írt alá Benkő Melinda PhD, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék
vezetője és Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója 2015. január 20án, melynek egyik közös célja a városlakók bekapcsolása a városfejlesztési
folyamatokba.
http://epiteszforum.hu/egyuttmukodest-irt-ala-a-bme-urbanisztika-tanszeke-es-adesign-terminal
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Csináld magad 3D - a kézművesség 21. századi technológiája
01.21.
A Kozma Lajos ösztöndíj hagyományosan a kézműves iparművészeket támogatta eddig,
szemben a Moholy ösztöndíjjal, ahol inkább az ipari formatervezés állt a fókuszban. A
szemléletbeli különbségek eltűnni látszanak, mégis Balla A. Benjámin projektje - a 3D-s
ékszernyomtatás - a kézművesség területén sokaknál a gépezet megszokott működésébe
kerülő porszem érzetét kelti. Erről kérdezte a tervezőt Szabó Eszter Ágnes.
http://epiteszforum.hu/csinald-magad-3d-a-kezmuvesseg-21-szazadi-technologiaja
Feketén fehéren - a Galax Showroom az Infoparkban
01.21.
A Galax Kft. ünnepélyes keretek között, 2014. novemberében nyitotta meg egyedülálló
bemutatótermét és design stúdióját a budapesti Infoparkban. Belsőépítészet és a
bemutatandó technológia egyedülálló kapcsolata vált valóra Juhász Veronika, Kéry Balázs
belsőépítészek, valamint Tolvaj Krisztián AV- és konferenciatechnika tervező munkája
nyomán.
http://epiteszforum.hu/feketen-feheren-a-galax-showroom-az-infoparkban
Diákszálló Graphisoft módra
01.21.
Az IBS diákszállójának megvalósulásával a Graphisoft Park magas építészeti minősége
továbbgyűrűzött déli irányba a Jégtörő utca mentén és biztató jövőt vetít előre a még
jórészt beépítetlen terület számára. Bemutatjuk Vikár András, Lukács István, Gál Áprád,
Bencsik Tamás és munkatársaik épületét.
http://epiteszforum.hu/diakszallo-graphisoft-modra
Tovább bővítik a Millenárist
01.21.
A kormány tavaly augusztus 27-i ülésén határozott a megmaradt két épület, az egykori
Ganz-csarnok és a "melegpörgető" bontásáról, ezt a tervek szerint júliusra fejezik be. A
Swietelsky vezette konzorcium a napokban megkezdte a munkát, elsőként az 50-es
években épült csarnok tűnik majd el.
http://hvg.hu/ingatlan/20150121_Tovabb_bovitik_a_Millenarist
A harmadik legbringásabb ország vagyunk az EU-ban
01.21.
Az Eubarometer nemrég jelentette meg legutóbbi felmérését, mely szerint Hollandiát és
Dániát követve Magyarország a harmadik helyen áll a rendszeres kerékpárhasználatban,
ami nagyon jó hír.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/a.harmadik.legbringasabb.orszag.v
agyunk.az.eu.ban
Van új az óra alatt: ilyen volt és ilyen lesz a Széll Kálmán tér
01.21.
Ha az egykori Moszkva térre gondolunk, elsőként a kannás bortól rámenős punkok, az
illegális "rabszolgapiac" és a kosz jut eszünkbe. Még a város kevésbé vonzó részeiben is
kevés olyan hely van, amelyikre annyira ráfér a felújítás, mint Buda egyik legfontosabb
terére. Pedig a környék adottságai nem volnának rosszak: a felújított Lövőház utca, a
Millenáris, a forgalmas bevásárlóközpontok is azt mutatják, hogy a környéken van élet. A
napokban indult rekonstrukció kapcsán megnéztük, hogyan változik a környék képe, és
bemutatjuk a legújabb látványterveket.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/van.uj.az.ora.alatt.ilyen.volt.es.ilye
n.lesz.a.szell.kalman.ter
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Közösségi design az élhető nagyvárosért - ezt csinálja a Kultúrgorilla
01.22.
A Kultúrgorilla egy művészeti csoportosulás, amely közösségi-, design- és
kultúrprojektekkel foglalkozik. A csapat 2010-ben alakult a MOME-n, azért, hogy
különböző művészeti és design ötletek megvalósulását segítsék elő, és ezzel
népszerűsítsék az innovációt és a fenntarthatóságot. A legújabb projektjük például a
megélhetési guberálással kapcsolatos problémákra keres megoldást.
http://welovebudapest.com/uzletek.szolgaltatasok/kozossegi.design.az.elheto.nagyvaros
ert.ezt.csinalja.a.kulturgorilla
A Kultúrpark - megvételt nyert terv a Ludwig-MNG pályázatáról
01.22.
A Városligetbe tervezett Múzeumi Negyed központi épületének szánt közös Ludwig
Múzeum - Új Nemzeti Galéria épületére kiírt pályázaton nem osztottak ki díjakat, de
megvételt nyert öt külföldi iroda, köztük a New York-i Shop Architects is. Chris Sharples
és munkatársai terve a parkba való építkezés problematikájából indult ki.
http://epiteszforum.hu/a-kulturpark-megvetelt-nyert-terv-a-ludwig-mng-palyazatarol
Zöldüljön vagy szürküljön a volt párizsi körvasút?
01.22.
Évek óta zajlanak a viták, hogy mit kezdjen Párizs a várost körbefonó, korábbi vasúti
körgyűrű nyomvonalával és megmaradt infrastruktúrájával. Mivel egy hatalmas
volumenű és különböző minőségű területről van szó, úgy tűnik, egységes megoldás nem
fog születni a Petite Ceinture újjáéledésére.
http://epiteszforum.hu/zolduljon-vagy-szurkuljon-a-volt-parizsi-korvasut
Boston maga lenne az olimpiai park 2024-ben
01.22.
Boston nyilvánosságra hozta pályázati anyagát, mellyel meggyőzte az Egyesült Államok
Olimpiai Bizottságát (USOC) arról, hogy kandidálhasson a Nemzetközi Olimpiai
Bizottságnál a 2024-es nyári játékok rendezésére.
http://hvg.hu/sport/20150122_Boston_maga_lenne_az_olimpiai_park_2024b
Budapest fotósai – Lakatos Benedek
01.23.
Vannak fotósok akiknek képeit a tökéletesen beállított látvány és a technikai pontosság
jellemzi. Benedek nem ezek közé tartozik. Felvételeit egyszerre jellemzi spontaneitás és
tudatosság, az érzékenység és a finom képi humor. Nappal egy multinál dolgozik, de a
munkaidő letelte után ő a "Vándor a városban", akinek felvételeit mi is gyakran
használjuk.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/budapest.fotosai.lakatos.benedek
A formák nyelve
01.23.
Ma este nyílik Ekler Dezső kiállítása Győrben. "Az ember elemi módon hozzá van kötve a
térbeli narrációjához, olyannyira, hogy belül kénytelen folyamatosan mormolni, itt
vagyok, erre megyek, ez én vagyok. Csak ha alszik, vagy részeg, akkor tud kicsit
kiszállni belőle [...] Az ébren töltött időnkben a térnarráció kényszere alatt élük, és
ösztönösen azonosítjuk a tértörténeteket [...]" Ekler Dezsővel a BME Építész
Szakkollégiumból Molnár Szabolcs és Smiló Dávid beszélgetett.
http://epiteszforum.hu/a-formak-nyelve
Csaknem 1 milliárd a vidéki múzeumoknak - 150 milliárd a Múzeum Ligetre
01.23.
2015-re vonatkozóan csaknem egy milliárd forint múzeumi célú állami támogatás
elosztásáról döntött az emberi erőforrások minisztere. A támogatást az egykori megyei
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múzeumi szervezetek önkormányzati fenntartásba került tagintézményei kapják, és ez
50 millióval több, mint tavaly.
http://epiteszforum.hu/csaknem-1-milliard-a-videki-muzeumoknak-150-milliard-amuzeum-ligetre
Volt egy kerekasztal beszélgetés a Liget új múzeumairól
01.23.
Finta Sándor, Budapest főépítésze, Szemerey Samu, a Design Terminál szakmai
tanácsadója, valamint Tima Zoltán, a KÖZTI Zrt. vezető tervezője közösen vitatták meg
a Liget Budapest szakembereivel, Rostás Zoltán stratégiai igazgatóval és Jelinek
Balázs tervpályázati projektvezetővel a nyertes pályaműveket.
http://epiteszforum.hu/volt-egy-kerekasztal-beszelgetes-a-liget-uj-muzeumairol
A telefongyár utóélete
01.24.
A svéd modernista ipari építészet egyik gyöngyszeme a Stockholm déli elővárosában, a
Telefonplanon található Ericsson gyár. Az egység bezárása után, Gert Wingårdh tervei
alapján átépítve a svéd művészeti- és dizájnképzés ideális központja lett.
http://epiteszforum.hu/a-telefongyar-utoelete
Bontják a Sellőt a Széll Kálmán téren. Ti tudtátok egyáltalán, hogy az egy sellő?
01.26.
A Sellő nevű szökőkút 1980 óta díszíti 6,5 méter magasságával a teret. A látvány három
ember munkáját dicséri. Makrisz Agamemnon és neje Zizi, miután elhagyták hazájukat,
Görögországot, nálunk telepedtek le. Nem csak a hazai, de a nemzetközi
képzőművészetben is jelentős sikereket értek el, többek között a Százados úti
művésztelepen készített munkáikkal. A művész vörösréz lemezből alkotta a kút tetején
látható sellőt, aki egy nagy gömbön, a habokból kiemelkedve jobbára ma a galambokkal
barátkozik.
http://index.hu/urbanista/2015/01/26/bontjak_a_sellot_a_szell_kalman_teren._ti_tudtat
ok_egyaltalan_hogy_az_egy_sello/
A sivatagba paterolják az illegális építkezőket
01.26.
Egyiptomban úgy próbálják megoldani a lakáshiányt, hogy eddig nem beépített
területekre, a sivatagba nyomulnak be a cégek, és ott építenek hatalmas
épületkomplexumokat. A jellemzően a szegényebb rétegek számára épülő házak minden
bizonnyal nem az ingatlanok csúcsát jelentik majd, ám sokak számára ez is minőségi
ugrást jelent majd.
http://hvg.hu/gazdasag/20150126_Keves_lakas_van_Epitsunk_a_sivatagba
Kontextusváltás és fenntarthatóság: kiüresedett dolgok újratöltve
01.26.
Újragondolni, hasznosítani, új élettel megtölteni kiüresedett dolgokat, épületeket: ez
Máté Tamásnak nemcsak a diplomaterve, hanem életcélja is az építészeten belül –
mondta el az OGH Hírügynökségnek a Média Építészeti Díja 2014 belsőépítészeti
kategóriájának különdíjasa.
http://epiteszforum.hu/kontextusvaltas-es-fenntarthatosag-kiuresedett-dolgok-ujratoltve
Kommunista Budapest és sötét felhőkarcolók - egész estés magyar cyberpunk
film készül
01.26.
Képzeljük el, hogy jövőbeli Budapesten járunk, ahol még mindig a kommunista diktatúra
kormányoz és semmi nem történhet egy óriásvállalat-vezetőinek tudta nélkül, akik
egyébként jól láthatóan a bűzbe és a züllésbe taszították a várost. Egy ilyen világot
elevenít meg a 2014-ben bemutatott Hívó, amely Odegnál Róbert rendezett egy 2005-ös
képregénye alapján. A történetből hamarosan nagyjátékfilm készül, ahol fény derül arra,
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hogyan élnek az emberek egy ilyen világban, hogy működik a Látó képessége és hogy
milyen az, amikor a Budai Vár egy rakás felhőkarcoló között szomorkodik.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/kommunista.budapest.es.sotet.felhokarcolok
.egesz.estes.magyar.cyberpunk.film.keszul
Bontják a Moszkva téri Gombát
01.27.
Egy olyan kultikus sufnit bontanak le Budán, hogy eljött azon ritka pillanatok egyike,
amikor pestiként mégis egy kicsit sajnáljuk a folyó túlpartján élőket. Ha nem is az
eredetileg 1941-ben épült Gomba Presszóról van szó, csak a Gombáról. Az előbbit azért
nevezték el így, mert az utasvárót fedő üvegkupola volt gombaszerű. Az utóbbi meg
minden második téren volt, a Móriczon ugye védett is lett, az Örsön a fene se tudja mi
lesz vele.
http://index.hu/urbanista/2015/01/27/bontjak_a_moszkva_teri_gomba_presszot/
A világ legszebb mozijai között az Uránia és a Puskin
01.27.
Lelki szemeink előtt látjuk, ahogyan többen nehezményezik, hogy miért bír hírértékkel
az, hogy a boredpanda.com egyik nyitott listájára felkerült a két legszebb budapesti
filmszínház.
Az Uránia és a Puskin mozik listázásának apropója a válogatás, melyet szabadon
szerkeszthetnek az olvasók.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/a.vilag.legszebb.mozijai.kozott.az.
urania.es.a.puskin
Kifordított bérház lesz a tavasszal nyíló belvárosi hotel
01.27.
A lipótvárosi Vigyázó Ferenc utcában, a Prestige Hotel Budapestben megszállni még nem
lehet, de áprilisra már foglalható szoba - tudtuk meg az első olyan sajtóbejáráson, ahol
VIP feliratú sisakot kaptunk. Az új szálloda homlokzatdonorja egy XIX. századi bérház. Az
épületet eredetileg Hild József tervezte, korai eklektikus stílusban 1860-ban, vagy '61ben, neoreneszánsz homlokzattal. A házat később Zofahl Lőrinc áttervezte. A legendás
Hild Józsefről mindenki tud, ám a Zofahl család is jelentős építészdinasztia. Több, mint
300 épületet terveztek Budapesten.
http://index.hu/urbanista/2015/01/27/tavaszra_adnak_at_egy_belvarosi_szallodat_benn
e_egy_uj_costes_etteremmel/
Három kastélyt újítanak fel Borsodban
01.27.
Megújul a Nemzeti Kastélyprogramban a füzérradványi és a fáji kastély, emellett
folytatják az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély és parkjának rekonstrukcióját is –
hangzott el azon a szakmai tanácskozáson, amelyet kedden tartottak az edelényi
kastélyban.
http://hvg.hu/ingatlan/20150127_harom_kastelyt_ujitanak_fel_borsodban
Mit kezdjünk egy bezárt repülőtérrel? – Oslo
01.27.
Több régebbi repülőteret lassan egyre komolyabban fon körbe a város folyamatosan
terjeszkedő szövete. Az 1998-ban bezárt Oslo Fornebu repülőtér hirtelen komoly űrt
hagyott maga után, új arca mostanság kezd kirajzolódni.
http://epiteszforum.hu/mit-kezdjunk-egy-bezart-repuloterrel-oslo
Hajrá civil kurázsi, hajrá Normafa!
01.28.
"A Normafán sohasem volt alpesi sícentrum. Az nem is való ide. Normafa természetesen! Így szeretjük." - a Norvég Alap által támogatott civil szervezetek
"Közösen a Normafáért" elnevezéssel közösségi tervezés keretében dolgozzák ki a
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Normafa jövőjével kapcsolatos elképzeléseket. Ebben kérik olvasóink és olvasóink
barátai, ismerősei segítségét, hogy töltsék ki ezt a 10 perces kérdőívet.
http://epiteszforum.hu/hajra-civil-kurazsi-hajra-normafa
Megszavazták
a
szabályzatot,
ami
befolyásolhatja
a
fővárosi
tetőtérbeépítéseket
01.28.
Elfogadta a fővárosi településszerkezeti tervet és rendezési szabályzatot szerdán a
Fővárosi Közgyűlés, de a két dokumentumot még idén felül kell vizsgálni a döntés
szerint. Az előterjesztést 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 7 nem voks mellett
fogadták el.
http://hvg.hu/ingatlan/20150128_epitesi_szabalyzat_tetoter
Csak az V. kerület polgármestere nem szavazta meg, hogy az összes fővárosi
ingatlanbiznisz legyen nyilvános
01.28.
Márciustól fővárosi ingatlan adás-vételi szerződések típusát, tárgyát, a felek nevét, a
szerődés értékét (és korábbi ingatlanbecslését), az ingatlan helyrajzi számát nyolc napon
belül közzé kell tenni a főpolgármesteri hivatal honlapján, ez áll abban az ellenzéki
javaslatban, amit a fővárosi közgyűlés nagy többséggel elfogadott szerda délelőtt. Az
LMP-s Csárdi Antal előterjesztését csak egyetlen egy képviselő nem támogatta: az
ingatlanértékesítési botrányoktól hangos V. kerületi önkormányzat polgármestere,
Szentgyörgyvölgyi Péter tartózkodott, pedig a többi fideszes is igent nyomott.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/01/28/meg_nyilvanosabb_ingatlanszerzodesek/
Eldorádó Józsefvárosban
01.28.
Nemrég, 2014 nyárutóján átadták a Teleki teret a Magdolna negyedben. Mára már régen
szét kellett volna esnie. Nem tette. A sajtóban elég sok szó esett róla, különösen a
zsánerszobrai kaptak publicitást, de kapott pozitív kritikákat is. Lehetne írni róla átfogó
térelemzést. Végigvenni azt, hogy mi jött ott létre és milyen minőségben. Megtették /
megteszik mások. A hogyan itt most fontosabb. Nem a cél tesz boldoggá, hanem az
odavezető út. Bardóczi Sándor írása.
http://epiteszforum.hu/eldorado-jozsefvarosban
A Kiscelli Múzeumban van már a Moszkva órája
01.28.
Helyesek a Moszkva térről leszerelt óra sorsa miatt aggódók Facebook-csoportjának
információi, tényleg a Budapest történetét bemutató Kiscelli Múzeumban kötött ki
szerdán az óra. Rostás Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese, aki
maga is ott volt az óra leszerelésekor, az Indexnek elmondta: körülbelül egy hete tudta
meg, hogy az órát eltávolítják, és helyette lesz majd egy másik. Ekkor jelentkezett a
BKV-nál, a fővárosnál, a II. kerületnél és az üzemeltető cégnél is, hogy szeretnék, ha az
óra a múzeumba kerülhetne.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/01/28/a_kiscelli_muzeumban_van_mar_a_moszk
va_oraja/
Állítólag
mégsem
zabáltatják
fel
egy
homokszörnnyel
Budapest
leghangulatosabb terét
01.29.
Két hete írtuk, hogy valami gyanús dologra készül az ötödik kerületi önkormányzat a
kedvenc budapesti terünkkel, de nem árulja el, hogy mire. De aztán kiderült, hogy mi
lesz, Szentgyörgyvölgyi Péter ötödik kerületi polgármester szerint valóban tart már az
engedélyeztetési eljárás, ez azonban csak a közműveket érinti, és ígéretet tettek arra,
hogy senkinek sem fájnak majd az új csatornák, elektromos hálózatok. 2015-ben nem
várható változás, jelenleg ugyanis még nincs forrás a beruházásra, de ha bele is vágnak
a fejújításba, azt egy komplexebb projekt részeként végzik majd, aminek a során a
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Kiskörúttól a Dunáig alakítanának ki egy passzázst utcákkal, a Kamermayer tér és
néhány belső udvar érintésével, hogy ezen a környéken is meginduljon az élet, és hogy
az érintett szakaszokon 80-tól 380 négyzetméterre nőjön a zöldfelület aránya.
http://varosban.blog.hu/2015/01/29/allitolag_megsem_zabaltatjak_fel_egy_homokszorn
nyel_budapest_leghangulatosabb_teret
Nagy változások jönnek a földhivatali ügyintézésben
01.29.
Februárban megkezdődik a társasházak és lakásszövetkezetek alaprajzainak, alapító
okiratainak digitalizálása a földhivatalokban, aminek köszönhetően felgyorsulhat az
ügyintézés.
http://hvg.hu/ingatlan/20150129_Nagy_valtozasok_jonnek_a_foldhivatali_ugy
Új kilátás Galyatetőn
01.29.
Galyatetőn elkészült Kovács Csaba és ifjú kollégája, Vass-Eysen Áron - többszörös Kinizsi
100-as teljesítménytúrázó építész - által tervezett kilátótorony felújítása. A projekt a
NartArchitects XXS építészet sorozatába illeszkedő újabb gyöngyszeme a Kéktúra
tetején, amelyről Máté Tamás - a 2014-es Média Építészeti Díja különdíjasa készített
'ezt-látnod-kell' típusú, téli videót.
http://epiteszforum.hu/uj-kilatas-galyateton
Határon túli örökségvédelmi program indul
01.29.
Nem hangzik soknak az 31 millió forint, amely a kormány döntése nyomán áll
rendelkezésre a Kárpát-medence közös épített örökségének megmentésére. De ahogyan
Sághi Attilát, a Forster Központ elnökét is meglepték a munkatársak által összeállított
listák, úgy minket is. A tudományos dokumentációk folytatása mellett több mint húsz
helyszínen kerül sor beavatkozásra és mindez 2015. június 30-ig be is kell, hogy
fejeződjön.
http://epiteszforum.hu/hataron-tuli-oroksegvedelmi-program-indul
Az ígéret földjéből turisztikai attrakció
01.29.
Korábban nevezték az ígéret földjének is, majd a rendszerváltást ipari hanyatlás követte
a lengyelországi Łódźban. A városközpont egyik nagy gyártelepén, a londoni Virgile &
Stone és a francia Sud Architects lengyel irodájának tervei alapján azonban olyan
komplex ipari rehabilitáció zajlott le, ami ma turisztikai célponttá emeli a várost.
http://epiteszforum.hu/az-igeret-foldjebol-turisztikai-attrakcio
Biodóm és magyar diznilend: grandiózus családi élménypark lesz a kibővült
Állatkertből
01.29.
Az Állatkert a Meseparkkal, a Pannon Parkkal és egy amorf formájú, különleges
biodómmal lesz gazdagabb három év múlva. A Mérték Stúdió tervezi az Állatkert bővítési
programjában megfogalmazott Pannon Parkot és benne Európa legnagyobb, aszimetrikus
biodómját.
http://epiteszforum.hu/biodom-es-magyar-diznilend-grandiozus-csaladi-elmenyparklesz-a-kibovult-allatkertbol
Nem csak hasznosak, hanem szépek is
01.30.
A napkollektorok építészeti elemként való használata és integrálhatósága fontos kérdéssé
vált a modern megújuló energetikai piacon, így a prémium szegmens kiemelt figyelmet
fordít a megjelenést érintő, innovatív fejlesztésekre.
http://epiteszforum.hu/nem-csak-hasznosak-hanem-szepek-is
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Egy ikon, ha leköszön – tudjuk, hova kerül a Moszkva tér órája
01.30.
Van, akinek csak egy szimpla időmérő eszköz, de legtöbbünknek fontos találkozók,
randevúk, viszontlátások, búcsúk előtti meghatározó ikon a Moszkva tér/Széll Kálmán tér
órája. A kedves órát a felújítások következtében természetesen örökre leszerelték
helyéről, ám ha szarkofágot nem is kap, meglátogathatjuk majd nosztalgiából a
Budapesti Történeti Múzeumban, sőt, nem marad találkozóhely nélkül az új köztér sem.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/egy.ikon.ha.lekoszon.tudjuk.hova.
kerul.a.moszkva.ter.oraja
Spontán átalakulás a régi tésztagyárban
01.31.
A jó százéves római tésztagyár közel négy évtizede új életet kezdett. Eleinte spontán
módon vették be tereit a művészek, mára pedig megkerülhetetlen kortárs művészeti
intézménnyé vált a Pastificio Cerere.
http://epiteszforum.hu/spontan-atalakulas-a-regi-tesztagyarban
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