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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság
életéből
A MUT átadta a 2015. évi egyéni Hild János-Díja(ka)t
A Magyar Urbanisztikai Társaság 2015. április 24-én a Kesztyűgyár Közösségi Házban
megrendezett nagysikerű CITY-GLOBE 2015: XXI. Országos Urbanisztikai Konferenciáján
átadásra kerültek a 2015. évi Egyéni Hild János-Díjak. Ezúton is tiszta szívből gratulálunk
a díjazottaknak!
A továbbiakban az átadás során felolvasott laudációkat olvashatják.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213761#MIDDLE
Hatalmas érdeklődés a CITY-GLOBE 2015: XXI. Országos Urbanisztikai
Konferencián!
A XXI. Országos Urbanisztikai Konferencia idén rendhagyó módon nemzetközi
konferenciává nőtte ki magát, hiszen ez évben az ECTP-CEU (European Council of Spatial
Planners – Conseil européen des urbanistes) Magyarországon tartotta éves közgyűlését,
melyet a MUT az Országos Urbanisztikai Konferenciával összevonva szervezett meg. A
„CITY-GLOBE 2015 - Városi válaszok a globális gazdasági és társadalmi kihívások
kezelésében” elnevezésű nemzetközi konferenciának a Kesztyűgyár Közösségi Ház adott
otthont 2015. április 24-én, pénteken.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213695#MIDDLE
More than expected
"Napok óta halogatom a MUT és az MTA közös konferenciájáról készülő beszámoló
megírását, a legutóbbi Bardóczi cikk és az arra érkező Haussmann komment azonban
felülírta az egyéb teendőket és kedvteléseket, és mindennél időszerűbbnek érzem, hogy
dokumentáljam a konferencián elhangzottakat." Zöldi Anna beszámolója a Mindent a
maga helyén címmel a MUT által az MTA-n rendezett városfejlesztési konferenciáról.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213758#MIDDLE
Megjelent a CITY-GLOBE 2015 programfüzete online lapozható verzióban
http://issuu.com/magyarurbanisztikaitarsasag/docs/cg_programfuzet_press/1
Mindent a maga helyén! - állásfoglalás
amelyet a Magyar Urbanisztikai Társaság által az MTA székházában rendezett konferencia
résztvevői 2015. április 15-én egyhangúlag elfogadtak.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213429#MIDDLE
Miért érdemes eljönni a XXI. Országos Urbanisztikai Konferenciára?
A magyar szakemberek ahhoz vannak szokva, hogy más, főként nyugati országok fejlett
gyakorlatainak megismeréséhez külföldre kell utazniuk. Az idei MUT konferenciához
kapcsolódva ez a helyzet éppen fordítva alakul.
Az Európai városfejlesztési szakemberek szervezete, az European Council of Spatial
Planners a MUT meghívására Budapesten tartja idei közgyűlését és az ehhez kapcsolódó
konferencia keretében a jeles európai országok szakmáit képviselő szakemberek tartanak
előadásokat saját tapasztalataikról egy olyan aktuális, az egész világot lázban tartó
kérdéskörhöz kapcsolódóan, hogy mit kezdjenek a városok a globálisan jelentkező
kihívások kezelésével.
A konferencia az izgalmas témakörön túl a külföldi résztvevők miatt jó alkalom lehet
arra, hogy szakmai kapcsolatokat alakítsunk ki külhoni szakmabeliekkel. Kiemelendő
ugyanakkor a konferencia, mint publikációs lehetőség is, hiszen az idei az első alkalom,
hogy az előadásokhoz kapcsolódóan konferenciakötetet is megjelentet elektronikus
formában a Társaság, s ez a lehetőség különösen fontos abból a szempontból, hogy az
angol nyelvű szekcióba jelentkezve, ill. angol tanulmány leadásával idegen nyelvű
publikáció megjelentetését is jelentheti ez a lehetőség.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213381#MIDDLE
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Megérkezett a részletes program - CITY-GLOBE 2015: XXI. Országos
Urbanisztikai Konferencia
IDŐPONT
2015. április 24.
HELYSZÍN
Kesztyűgyár Közösségi Ház
A rendezvényen való részvételért 2 MÉK továbbképzési kreditpontot lehet igényelni. A
továbbképzési igazolólapok a regisztrációs pultnál lesznek elérhetőek.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213301#MIDDLE
Fókuszban a főváros élhetőségi indikátorai
A Levegő Munkacsoport és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) 2015. március
31-én, szerdán műhelyvitát rendezett Budapest Élhetőségi Indikátorai címmel. A vitát
Ongjerth Richárd, a MUTK ügyvezető igazgatója nyitotta meg, ezután két előadást
hallgathattak meg a jelenlévők.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213201#MIDDLE

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Április 7-én a MUT Környezetesztétikai Tagozata megtartotta következő összejövetelét
Anatólia élő múltja címmel.
Április 9-én Ongjerth Richárd előadóként és moderátorként részt vett az Önkormányzati
vagyongazdálkodási konferencián a Benczúr Hotelben.
Április 9-én Körmendy Imre Győrött adott elő a Láthatóvá vált zaj konferencián.
Április 10-én az ESZB megtartotta ülését a MUT Székházban.
Április 13-án összeült a Köztérmegújítási Nívódíj Bíráló Bizottsága és meghozta döntését.
Április 17-én nagy sikerre rendezte meg a MUT a „Mindent a maga helyén” című
konferenciát az MTA Székházában.
Április 21-én Ongjerth Richárd és Körmendy Imre részt vettek
Tudásközpontban megtartott Kormányrendelet munkacsoport ülésén.

a

Lechner

Április 22-én Ongjerth Richárd aláírta a XXI. Országos Urbanisztikai Konferenciára
vonatkozó támogatási szerződését a Magyar nemzeti Bankban.
Április 23-án a MUT Elnöksége megtartotta havi rendszerességű ülését és azt követően
az éves Közgyűlését a MUT Székházában.
Április 24-én a Kesztyűgyár Közösségi Házban nagy sikerrel rendezte meg a MUT a CITYGLOBE 2015: XXI. Országos Urbanisztikai Konferenciáját, mely ezúttal nemzetközi
(kétnyelvű) volt.
Április 25-én a MUT meghívására a Kesztyűgyár Közösségi Házban rendezte meg az
ECTP-CEU az éves Közgyűlését, mely Salamin Géza – MUT Alelnök - moderálásával
valósult meg. A “Spatial planning and cultural diversity in Europe” Questioning the shared
European identity? címmel tartott pódiumbeszélgetésen - 20 európai ország képviselője aktív vitát folytatott a kérdéskörről.
Április 26-án Budapest városrehabilitációs modelljeivel ismerkedtek meg az ECTP-CEU
Budapestre látogatott delegáltjai, mely során az Ongjerth Richárd által tartott
visszatekintő, háttérismertető előadást követően az egy ferencvárosi, illetve Alföldi
György által vezetett józsefvárosi városnézésen vettek részt.
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Pályázatok, felhívások
Our Future With/Without Parks 2105
The Japanese Institute of Landscape Architecture (JILA) will be celebrating its 90th
anniversary in May 2015, and is pleased to host an international competition for design
proposals envisioning future Tokyo with/without parks in 2105, 90 years from today.
The competition invites students and young practitioners in design, planning, research,
and related fields to rethink the raison d’etre of the park, one of the greatest urban
inventions for modern society, and to propose innovative visions for future Tokyo
with/without parks. Határidő: 2015. május 7.
http://tajepiteszek.hu/our-future-withwithout-parks-2105
Országos Városmarketing Díj 2015
Mutassa be marketing tevékenysége eredményeit, s nyerje el azzal a Magyar Marketing
Szövetség szakmai elismerését, a „Városmarketing gyémánt 2015” védjegyet!
A „Marketing fővárosa 2015” és a „Marketingaktív Megye 2015” címet az a település,
illetve megye nyeri el, melynek szervezetei, marketing-projektjei a legtöbb
„Városmarketing gyémántot” gyűjtötték. Keressük és díjazzuk a városok, települések
fejlesztése, ismertségük és elismertségük növelése érdekében megvalósított sikeres
marketing-projekteket,
kampányokat,
rendezvényeket,
a
szakmailag
profi
marketingmegoldásokat! Nevezési határidő: 2015. május 8.
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4598
Év háza 2015
A 2015-ban nyolcadik alkalommal meghirdetett, országos, nyílt és nyilvános Év háza
pályázaton ismét megmérettetnek a családi házak, nyaralók és a max. 4 lakásos
lakóépületek. Május 15-ig pályázhatnak a házak tervezői az 500.000 forintos
fődíjra. Határidő: 2015. május 15., 15:00.
http://epiteszforum.hu/ev-haza-2015
Hello Wood 2015: fókuszban a falu és az építészeti oktatás
A Hello Wood 2015-ben elnyerte a világ egyik legfontosabb építészeti díját, az Architizer
A+ Awardot Learning, azaz tanulás kategóriában. Idén két alkotótábortis rendeznek
építészhallgatóknak és fiatal szakembereknek; az egyiket Csórompusztán, a másikat
Csopakon. Határidő: 2015. május 16.
http://epiteszforum.hu/hello-wood-2015-fokuszban-a-falu-es-az-epiteszeti-oktatas

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
A MUT átadta a 2015. évi egyéni Hild János-Díja(ka)t
A Magyar Urbanisztikai Társaság 2015. április 24-én a Kesztyűgyár Közösségi Házban
megrendezett nagysikerű CITY-GLOBE 2015: XXI. Országos Urbanisztikai Konferenciáján
átadásra kerültek a 2015. évi Egyéni Hild János-Díjak. Ezúton is tiszta szívből gratulálunk
a díjazottaknak!
A továbbiakban az átadás során felolvasott laudációkat olvashatják.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213761#MIDDLE
Kétszeresen is nagydíjas a Daikin
Egyszerre költségcsökkentő és környezetbarát a Daikin két terméke, amelyet a
Hungarotherm épületgépészeti szakkiállítás nagydíjjal jutalmazott. A most elismert
lakossági, hibrid fűtési-hűtési berendezés és az ipari, kereskedelmi célokra használatos
folyadékhűtő a zöld és a takarékos szempontoknak is megfelel.
http://epiteszforum.hu/ketszeresen-is-nagydijas-a-daikin
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Pro Natura Díjas a 100 éves természettudós
A Földművelésügyi Minisztérium FÖLD Napja kitüntetési ünnepségén adták át 2015.
április 23.-án az idei PRO NATURA díjakat, emlékplaketteket, és Miniszteri Elismerő
Okleveleket.
Dr.
Fazekas
Sándor
földművelésügyi
miniszter
a
Föld
Napja
alkalmából
PRO NATURA DÍJAT adományozott 1 szervezet és 3 személy részére.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/04/25/pro-natura-dijas-a-100-evestermeszettudos?referrer=rss
A világ legizgalmasabb fenntartható építészeti projektjei - Holcim Award 2015
A kolumbiai Medellín egyik víztározójából látványos közösségi teret alkotó terv -Mario
Camargo, Luis Tombé, valamint Juan Calle és Horacio Valencia munkája - nyerte a
Holcim Globális Fenntartható Építészet díját. A világszerte 6000 pályázó részvételével
lebonyolított, 2 millió USD összdíjazású pályázat a világ legnagyobb ilyen tematikájú
építészeti versenye. A második díjat egy Srí-Lanka-i projekt, míg a harmadikat a BIG és
a One Architecture New York-i árvízvédelmi elképzelése nyerte.
http://epiteszforum.hu/a-vilag-legizgalmasabb-fenntarthato-epiteszeti-projektjei-holcimaward-2015
Díjat nyert az Ybl összes
Az Ybl Miklós minden épületét helyszíni fotókon bemutató Ybl összes, 52 település —113
épület című kötet elnyerte a Nyomda- és Papíripari Szövetség bronz emlékplakettjét.
A Látóhatár Kiadó képes albuma tavaly októberben jelent meg, de sok könyvesboltból
már karácsony előtt elfogyott. A napokban jött ki a nyomdából a második kiadás. A kötet
népszerűsége azt mutatja, hogy nem csak a bulvárkönyveket lehet eladni nagy
példányszámban, hanem a magyar kultúra értékeit igényesen és színvonalasan bemutató
kiadványokat is.
http://epiteszforum.hu/dijat-nyert-az-ybl-osszes
Architzier közönségdíjas szeméterőmű Dániában
A Budapesten sem ismeretlen holland Erick van Egeraat a dániai Roskildeben
megvalósított Incineration Line elnevezésű hulladékégető erőművével nyerte el a héten
az Architzier Arcitecture+Light kategóriájának idei közönségdíját.
http://epiteszforum.hu/architzier-kozonsegdijas-szemeteromu-daniaban
Europa Nostra díjat kapott a Zeneadémia felújítása
Az Európai Bizottság és az Europa Nostra ma hozta nyilvánosságra a kulturális Örökség
legrangosabb európai díja: az Európai Unió Kulturális Öröksége-díj/Europa Nostra-díj
2015. évi nyerteseinek listáját. Köztük egy hazai projekt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem főépületének, a Zeneakadémiának a felújítása is helyet kapott.
http://epiteszforum.hu/europa-nostra-dijat-kapott-a-zeneademia-felujitasa
Construma Díj 2015 - nyertesek és nyertes termékek
A Construma Díj 2015 nyerteseit és nyertes termékeit ismerhetjük meg a kiállítás előtt. A
díjban
a Bramac,
az Ívcsarnok, a Magyar
Kéménygyártó,
a Mapei és
a Mediterrán részesült.
http://epiteszforum.hu/construma-dij-2015-nyertesek-es-nyertes-termekek2

Programajánló
Energiamegtakarítás okos beszerzéssel: Zöld beszerzés és harmadik feles
finanszírozási megoldások
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Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ és a Greendependent
Intézet meghívja Önt Energiamegtakarítás okos beszerzéssel: Zöld beszerzés és
harmadik feles finanszírozási megoldások című képzésére. Időpont: 2015. május 5.
10:00 – 15:00
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4698
Közösségi energia – Önkormányzatok és közösségeik helyi fenntartható energia
kezdeményezései elősegítése
2015. május 5
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4616
Táguló terek - Megragadni a lehetőséget az ingatlanpiacon
Időpont: 2015. május 05.
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4697
2015:TÁJODÜSSZEIA szakmai kiállítás
A Tájépítészet Hónapja keretében 2015. május 7. és 29. között kerül megrendezésre a
hazai tájépítész szakma legfontosabb seregszemléje. A 2015:TÁJODÜSSZEIA
nagyszabású szakmai kiállítás, melyen mintegy 50 kiállító 180 munkája jelenik meg az
elmúlt 5 év alatt megvalósult kert- és szabadtérépítészeti munkáinak, társadalmi és
művészeti akcióinak, települési tájra és regionális léptékekre kiterjedő koncepcióinak,
kutatási és design tevékenységének bemutatásával.
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4655
2015:TÁJODÜSSZEIA nemzetközi szakmai konferencia
A rendezvényt 2015. május 8-án, pénteken, 2015:TÁJODÜSSZEIA nemzetközi szakmai
konferencia kíséri, amelynek a FUGA Kortárs Építészeti Központ ad helyet. A
konferencián megjelennek a TÁJODÜSSZEIA hazai és külföldi kiállítói.
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4656
Az európai tájépítészet új könyve: 44 kiválasztott projekt
Az
európai
tájépítészet
új
könyve:
44
kiválasztott
projekt
2015 május 9-én a „Landscape Architecture Europe” könyvsorozat új könyve kerül
bemutatásra Budapesten. Ugyanúgy, ahogy az előző könyvek, ez a könyv is arra
törekszik, hogy a kritikai szemlélettel mutassa be a korszerű európai tájépítészet
jelenlegi helyzetét. Áttekinti az európai tájépítészet jelenlegi személetmódját és az ehhez
kapcsolódó tervezői irányokat. A könyvbemutató a FUGA – Budapesti Építészeti
Központban kerül megrendezésre. A nemzetközi szakmai zsűri (Paolo Bürgi (elnök),
Monika Gora, Jandirk Hoekstra, Thierry Kandjee, Laura Zampieri) 500 beérkező projekt
közül 44 magas szakmai szintet képviselő projektet választott ki. A könyvet Lisa Diedrich
(főszerkesztő), Jessica Bridger, Mark Hendriks és Claudia Moll szerkesztette.
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4590
Hogyan készítsük fel a településünket az éghajlatváltozásra? - Képzés a városi
klímaadaptációról
Hogyan alkalmazkodjunk a változó éghajlathoz a 21. században, hogyan alakítsuk
városainkat, hogy az ott élők jobban bírják a szélsőséges időjárást? Képzésünkben a
városi tervezési folyamatokat vizsgáljuk az éghajlatot is figyelembe vevő szempontok
alapján, illetve hogy milyen építészeti megoldásokat alkalmazhatunk.
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4672
A Budai Vár – Építészeti konferencia a Nemzeti Hauszmann Tervről
A szakma legjobbjai, nemzetközi előadók, kormányzati szereplők: első kézből
informálódhatunk, mi készül a Budai Várban. A kétnapos konferencia célja a szakma
tájékoztatása, és párbeszéd: mit és hogyan kellene jobbá tenni a Várban – mi épüljön,
mi épülhet, mi helyreállítandó. Időpont: 2015. május 11–12.
http://epiteszforum.hu/a-budai-var-epiteszeti-konferencia-a-nemzeti-hauszmann-tervrol
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A zöldépítésben rejlő siker: kurzus a fenntartható projektek menedzseléséről
Hogyan lesz minden tekintetben sikeres projekt egy zöldépítészeti beruházás? Május 12én Márfi József, a HuGBC alapító tagjának jóvoltából lehetőségünk nyílik arra, hogy
felvértezzük magunkat az ehhez szükséges tudásanyaggal!
http://epiteszforum.hu/a-zoldepitesben-rejlo-siker-kurzus-a-fenntarthato-projektekmenedzseleserol
Kiskonferencia az MTA 150 éves Székházáról
Kiskonferencia az MTA székházáról az épület átadásának 150-edik évében május 18-án.
Megnyitja: Kollár László, az MTA rendes tagja, a Műszaki Tudományok Osztálya
elnökhelyettese. Házigazda: Becker Gábor DLA, az Építészeti Tudományos Bizottság
elnöke.
http://epiteszforum.hu/kiskonferencia-az-mta-150-eves-szekhazarol
Energiahatékonyságot Magyarországnak! új források, új szabályozások, új
lehetőségek
Kíváncsi arra, hogy mit hoz a 2014-2020-as EU támogatási időszak az energiahatékonyságban? Kíváncsi, mekkora a hazai ipari energiahatékonysági potenciál, és
milyenek a fogyasztói, vállalkozói energiahatékonysági attitűdök? Ha igen, akkor vegyen
részt az 2015. május 20-án, Budapesten az „Energiahatékonyságot Magyarországnak!
új források, új szabályozások, új lehetőségek” c. szakmai konferencián.
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4674
Új típusú városok - Új ipari városok a szocialista országokban 1945 után
A Pepper Art Projects és a francia történész Jérôme Bazin kutató, egyetemi oktató egy
egyedülálló nemzetközi konferenciát szervez az egykori szovjet blokk országaiban
felépült szocialista iparvárosok témájában az idén 65 éves Dunaújvárosban. Időpont:
2015.05.21 - 2015.05.22
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4695
Brain Bar Budapest fesztivál 2015 nyarán
A Design Terminál, a We Love Budapest és az Akvárium Klub 2015 nyarán életre hívja a
Brain Bar Budapest inspirációs fesztivált – Közép-Európa legizgalmasabb inspirációs
fesztiválját – a Magyar Telekom főtámogatásával. Céljuk olyan formabontó gazdasági
fórum létrehozása, ahol tabuk és konvenciók nélkül nyílik lehetőség a közeljövőt
meghatározó trendek közösségi hatásainak megvitatására. Időpont: 2015. június 4-6.
http://epiteszforum.hu/brain-bar-budapest-fesztival-2015-nyaran
Őrbottyán Intézményközpont - Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázat 2015.
Őrbottyán Város Önkormányzata országos Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázatot
hirdet, melynek célja, olyan tervek és ötletek összegyűjtése, melyek alapul szolgálhatnak
ahhoz, hogy Őrbottyán fiatalosan, lendületesen, innovatívan fejlődhessen a jövőre nézve.
A Kiíró a pályázóktól olyan színvonalas, innovatív tervjavaslatokat vár a tervezési
területekre, mellyel - a település adottságainak kihasználásával - javaslatot tesz az
intézményközpont, az új iskola, a szakképző központ és a kutató-fejlesztő központ
elhelyezésére és az intézményközpont településközponttal való kapcsolatának
kialakítására. A pályaművek feltöltésének és a boríték feladásának határideje: 2015.
június 8. (hétfő)
http://www.mut.hu/index.php?module=events&action=event&eid=4673
VI. LANDSCAPE ARCHITECTURE EXHIBITION
A Szerb Tájépítészek Szövetsége (SALA) tisztelettel vár minden érdeklődőt az idén 6.
alkalommal megrendezett Landscape Architecture kiállításra. A 2015. június és július
5-e között megtekinthető kiállítás megvalósult munkákat és terveket, publikációkat
egyaránt bemutat.
http://tajepiteszek.hu/vi-landscape-architecture-exhibition
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Újra startol a HOLIS nyári egyetem
Nemzetközivé vált a HOLIS nyári egyetem, melyre a Design Terminál most is várja
felsőfokú tanulmányaikat végző diákok és frissdiplomások jelentkezését július 4-12.
között. A HOLIS idén külföldi szakértők és csapatvezetők bevonásával tárja fel az idős
korral járó nehézségeket, és az abban rejlő lehetőségeket.
http://epiteszforum.hu/ujra-startol-a-holis-nyari-egyetem

Könyvajánló
Az európai tájépítészet új könyve: 44 kiválasztott projekt
2015 május 9-én a „Landscape Architecture Europe” könyvsorozat új könyve kerül
bemutatásra Budapesten. Ugyanúgy, ahogy az előző könyvek, ez a könyv is arra
törekszik, hogy a kritikai szemlélettel mutassa be a korszerű európai tájépítészet
jelenlegi helyzetét. Áttekinti az európai tájépítészet jelenlegi személetmódját és az ehhez
kapcsolódó tervezői irányokat. A könyvbemutató a FUGA – Budapesti Építészeti
Központban kerül megrendezésre.
http://epiteszforum.hu/az-europai-tajepiteszet-uj-konyve-44-kivalasztott-projekt

Sajtószemle
világában

–

Egy

hónap

az

urbanisztika

Egy régi villát bontana le az önkormányzat, hogy új művelődési központot
építsen. A lakók tiltakoznak, de vajon kinek van igaza?
04.01
Van egy villaépület a Törpe utcában, amit most le akar bontani a XII. kerületi
önkormányzat, hogy a helyére egy kulturális központot építsen, a környék lakói közül
pedig többen nem szeretnék ezt.
Dióhéjban ennyi a sztori, amit nagyon sokan megírtak az elmúlt napokban. Viszont
mindenhol csak annyi jelent meg, hogy jaj-jaj valami szép régit el akarnak bontani, hogy
juj-juj a helyébe valami csúnya új kerüljön.
http://index.hu/urbanista/2015/04/01/torpe_utca_villa_bontas_hegyvidek_onkormanyza
t/
A XXI. századi falu: megújuló energiaforrásokon alapuló fejlesztések
Nagypáliban
04.02
Miközben az önkormányzatok többsége az életben maradásért küzd, addig egy kis Zala
megyei falu, Nagypáli dinamikus fejlődésen ment keresztül az utóbbi 12 évben. Míg más
önkormányzat eladta tulajdonát, ők gyarapították a falu vagyonát és a megújuló energia,
valamint az agrárenergetikai területhasznosítás mellett tették le a voksukat. A
fejlesztéseknek köszönhetően az ezredfordulón mindössze 272 lakosú település
napjainkra több mint 500 főre duzzadt, 16 évvel csökkent az átlagéletkor,
megháromszorozódott - azaz 45-re emelkedett - a vállalkozások száma és nagyjából 800
millió forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyonértéke. Mindemellett a község
sikereit az elmúlt évben több hazai és nemzetközi díjjal is jutalmazták, többek között
a MUT Falutagozatának közreműködésével zsűrizett Magyarországi Falumegújítási Díjat is
elnyerték 2013-ban.
http://mutmutato.blog.hu/2015/04/02/a_xxi_szazadi_falu_megujulo_energiaforrasokon_alapulo_fe
jlesztesek_nagypaliban
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Budapest leggyönyörűbb lépcsőháza, legmagasabb építménye és egy titokzatos
Pest-környéki sivatag egyetlen klipben
04.02
Rég jelentkezett az Urbanistán a hajdan népszerű Budapest-klip sorozat, aminek legfőbb
oka, hogy ma már nem esünk hasra attól, ha egy külföldi filmben, klipben tűnik fel a
főváros. Persze azért ma is vannak kevésbé agyonfilmezett, frankó területei a városnak egy jó hete is bemutattunk párat -, úgyhogy nagyon megörültem, amikor megkaptam a
fenti klipet.
http://index.hu/urbanista/2015/04/02/bauhaus_margit_korut_obuda_kemeny_sivatag/
Budapest egykor és most videón? Ilyen is van!
04.05
A múltkori „molekuláris” múltat jelenbe illesztős fotósorozat sikere is igazolja, hogy
távolról sem lerágott csont a műfaj. A hazai úttörő, a kiváló Fortepan-gyűjtemény
felhasználásával Ablak a múltba -sorozatot készítő Kerényi Zoltán mellett akad még
néhány tehetséges, múltat jelenbe hegesztő PS-zsonglőr.
http://index.hu/urbanista/2015/04/05/budapest_egykor_es_most_videon_ilyen_is_van/
Nyílt levél a Nemzeti Hauszmann Terv Társadalmi Testülete tagjaihoz
04.08
Budapest és a nemzeti történelem emlékeinek megőrzése mellett elkötelezett minden
állampolgárnak joga, hogy megismerhesse a budai Vár és a Palota újjáépítését,
funkcióváltását érintő terveket. Az utóbbi hónapokban több, egymásnak ellentmondó
építészeti, urbanisztikai, kultúrpolitikai és kormányzati elképzelés látott napvilágot.
A Párbeszédet a Várért Kezdeményezés levele és közleménye.
http://epiteszforum.hu/nyilt-level-a-nemzeti-hauszmann-terv-tarsadalmi-testuletetagjaihoz1
Térkép készült Bécs rég elfeledett belső udvarairól
04.08
Titkos átjárók, sétáló- és bevásárlóutcák, cipészek, ivókutak és nyilvános vécék egyaránt
szerepelnek Bécs első gyalogostérképén, amely a Gyaloglás Éve alkalmából készült el –
írja közleményében a Compress.
„A Gyalogostérképpel még a tősgyökeres bécsiek is felfedezhetnek olyan helyeket a
városban, amelyeket eddig nem ismertek” – mondja Bécs gyalogosügyi megbízottja,
Petra Jens az osztrák főváros első gyalogostérképének megjelenése alkalmából.
http://travelo.hu/tavol/2015/04/08/becsi_gyalogosterkep/
Példaértékű új ipari építészet Szentendre kapujában
04.08
Szentendre határában 2014-ben épült meg és kezdte el működését az ISO Kft. műanyag
nyílászárókat gyártó- és összeszerelő üzeme. A Göttinger Pál építész és Dékány
Annamária belsőépítész által tervezett üzemépület azon kevés kortárs ipari építészeti
munkák közé sorolható, amelyek pontosan azt nyújtják, amit elvárunk tőlük; és mindezt
a
funkcionális
igényekhez
igazítva
magas
minőségben
teszik. Göttinger
Pál építésszel Rubózki Erzsébet beszélgetett.
http://epiteszforum.hu/peldaerteku-uj-ipari-epiteszet-szentendre-kapujaban
Nyilatkozat a milánói EXPO magyar pavilonjának tervezőitől
04.08
A milánói expo magyar pavilonját hamarosan befejezik. A pavilon vezető tervezői -Ertsey
Attila DLA, Dr. Herczeg Ágnes, Stocker György DLA, Podoski György és Borsiné Arató
Éva - nyilatkozatban határolódnak el a megvalósuló projekttől, mert a továbbtervezésből
gyakorlatilag kiiktatták őket.
http://epiteszforum.hu/nyilatkozat-a-milanoi-expo-magyar-pavilonjanak-tervezoitol1
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Totál őrült promója van az év kulturális fővárosának
04.09
A vallon Mons az idén Európa egyik kulturális fővárosa (a másik a cseh Pilsen). A
százezres belga várost egy nagyon is kortárs művészeti performansszal is népszerűsítik.
Cseppet sem elcsépelt szóviccként találták meg a párhuzamot a netes és az offline
szörfözés között.
http://index.hu/urbanista/2015/04/09/marketing_street_view_terkep_kulturalis_fovaros
_mons/
Megmenekült Gemenc leghosszabb mellékága
04.09
A 2015. március 30-án lezárt műszaki átadással hivatalosan is befejeződött a RezétiDuna megmentését célzó beruházás kivitelezési szakasza, melynek során a Gemenc
egyik legszebb mellékágából csaknem 200.000 m3üledéket távolítottak el a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából.
http://tajepiteszek.hu/megmenekult-gemenc-leghosszabb-mellekaga
2015-ben is elindul az „Elsőként Lakhatást!” Program
04.09
2015–16-ban újabb tíz lakást újít fel hajléktalan embereknek a Habitat for Humanity
Magyarország. A Saint-Gobain Initiatives Foundation 76 ezer eurós támogatásával, illetve
Újpest és Kőbánya Önkormányzatának együttműködésével megvalósul kezdeményezés
nagykövete Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász.
http://epiteszforum.hu/2015-ben-is-elindul-az-elsokent-lakhatast-program
A föld alá kényszerített budapesti kortárs építészet
04.10
Orbánozás, Makoveczezés, Fekete Györgyözés. Vanessa Quirk az országházban, napirend
előtt simán megkaphatta volna, hogy Gyurcsány kottájából játszó Soros-bérenc, ha
politikai témákban publikálna építészeti helyett.
A budapesti kortárs építészet titkos élete (The Secret Life of Hungarian Contemporary
Architecture) című cikkében ugyanis kijutott nekik a négyes metró állomásai apropóján.
http://index.hu/urbanista/2015/04/10/a_fold_ala_kenyszeritett_budapesti_kortars_epite
szet/
Mit szólna hozzá, ha Pilisvörösváron villamos járna?
04.10
Csütörtökön írtunk a világ talán legrövidebb trolihálózatáról, a landskronairól. Egyik
olvasónk adta a tippet, hogy érdemes megemlékezni a világ talán legrövidebb
villamoshálózatáról is, az osztrák gmundeniről.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/04/10/gmundeni_villamos/
Rengeteg pénzt ígérnek útépítésre
04.12
A kormány gyorsítaná a közlekedési beruházásokat, ezekre hazai forrásból 600 milliárd
forintot költhetnek, mondta Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár az
MTI szerint. Megyei jogú városokat és fontos ipari centrumokat kötnének be a
gyorsforgalmiút-hálózatba. Sopront, Kaposvárt, Zalaegerszeget, Salgótarjánt, Egert,
Ózdot, Békéscsabát említette.
http://index.hu/gazdasag/2015/04/12/gyorsitana_a_kozlekedesi_beruhazasokat_a_korm
any/
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Márciusban leszavazták, de megint előkerült a Madách téri borsétány
04.13
A Madách téri borsétány alig három hete megbukott terve ismét feltámadt. Az Index
információi szerint hétfőn rendkívüli bizottsági ülésen döntenek újra a VII. kerületi
önkormányzatban a tervezetről.
Márciusban nagy felháborodást keltett a környék lakói körében a nemrég átadott tér
bebódézásáról szóló hír.
http://index.hu/belfold/2015/04/13/marciusban_leszavaztak_de_megint_elokerult_a_ma
dach_teri_borsetany/
Már csak 11-et kell aludni és Valyo!
04.14
Idén lesz három éve, hogy a civilekből álló Város és Folyó Egyesület elindította Dunaparti fesztiválját, a Valyo Partot, ahová ha egyszer is lemegy az ember, soha többet nem
fog arról panaszkodni, hogy ebben a városban nincs semmi szeretni való, és már minden
a pénzről szól. Az idei Valyo-szezon új helyszínen, a Szabadság híd budai hídfőjénél
kezdődik április 25-én, méghozzá egy menő kacsakőbajnoksággal, de lesz
társasjátékozás, filmvetítés, Duna Regatta, Ozmo és Grabanc koncert, aztán pedig Dj
Panda és Dj Seldon pakolja a lemezeket hajnalig. Részletes program itt, a Valyóról
pedig itt írtunk korábban.
http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/04/14/mar_csak_11-et_kell_aludni_es_valyo/
Feltárás helyett elpusztították Szeged pótolhatatlan régészeti leleteit
04.14
Pótolhatatlan középkori régészeti emlékeket romboltak le a szegedi Dóm tér átépítése
közben a Hvg.hu szerint. Az építkezés miatt a város legkorábbi egyházi maradványai
semmisültek meg. A régészek háborognak, de csak titokban – jellemző, hogy névvel nem
nagyon akarnak beszélni az ügyről.
http://index.hu/tudomany/2015/04/14/feltaras_helyett_elpusztitottak_szeged_potolhata
tlan_regeszeti_leleteit/
Magyar Nemzeti Galéria - a Zoboki-Demeter Építésziroda terve
04.14
A Múzeumi Negyed legnagyobb kortárs épülete lenne a Magyar Nemzeti Galéria új
épülete, amely a Várból a Városligetbe kötlözne le. Vagy mégsem? Zoboki Gábor és
munkatársai a kiírással ellentétben egy szakmai vitához igen sok muníciót adó tervet
adtak be a pályázatra, amely a Várban hagyná a Galériát, amivel egyúttal a Szent
György tér rendezésének kérdésére is választ adna.
http://epiteszforum.hu/magyar-nemzeti-galeria-a-zoboki-demeter-epitesziroda-terve
Fideszes belháború zajlik a múzeumnegyedben
04.14
Váratlan esemény tolta ki a múzeumnegyed kérdését a Városligetből, hogy az épületek a
zöldterületről egyenesen a politikai harctérre kerüljenek át.
Egy, a téma prominenseivel rendezett hétfő esti fórumon ugyanis kiderült: már nemcsak
az Orbán bármely ötletétől hisztis civilek ellenzik a negyed ötletét, hanem egy jó nevű,
és ami még ennél is fontosabb, a Fidesz legfelsőbb vezetésével remek kapcsolatokat
ápoló építész is erős kritikával élt.
http://index.hu/belfold/2015/04/14/fidesz_haboru_muzeumi_negyed/
Vár a Liget!
04.14
Ma eredményt hirdetnek a Liget-Budapest projekt Új Nemzeti Galéria tervpályázatán.
Tegnap pedig vitaest volt a Katonában ugyanerről. A helyszínen Bardóczi Sándor járt.
Nem beszámoló, hanem vélemény következik.
http://epiteszforum.hu/var-a-liget

11

Kivágták a fákat, mert árnyékolták a napelemeket
04.15
Egészen megdöbbentő történetet közöl a Nánásmet, a cikk szerint több százezer forintos
kárt okozott az önkormányzat, amikor védett fülesbaglyok élőhelyeként szolgáló
fenyőfákat vágtak ki a rendelőintézet előtt arra hivatkozva, hogy leárnyékolják a
rendelőintézetet energiával ellátó napelemeket.
http://index.hu/belfold/2015/04/15/kivagtak_a_fakat_mert_arnyekoltak_a_napelmeket_
hajdunanason/
Pritzker-díjasok esete a Városligettel - fej-fej mellett a SANAA és a Snøhetta
04.15
Az Új Nemzeti Galéria-Ludwig Múzeum épületére kiírt nemzetközi meghívásos építészeti
tervpályázaton a Pritzker-díjas SANAA és a szintén Pritzker-díjasSnøhetta tervét egyaránt
kiemelkedő értékűnek ítélte a magyar és külföldi szakemberekből álló zsűri.
http://epiteszforum.hu/pritzker-dijasok-esete-a-varosligettel-fej-fej-mellett-a-sanaa-esa-snohetta
Ilyen volt az utolsó nap a Közlekedési Múzeumban
04.15
Három évre bezár a Közlekedési Múzeum, ami a főváros egyik legnépszerűbb múzeuma.
Rajongók ezrei próbáltak választ kapni a kérdésre, hogy mi lesz a mozdonyokkal és a
repülőkkel, amíg a múzeumot átépítik, hogy eredeti formájába visszaállítsák a második
világháború után csonkán maradt épültet. És bár a tárgyak csomagolása ma elkezdődött,
még a múzeum munkatársai sem tudják biztosan, pontosan mi hová kerül.
http://index.hu/kultur/2015/04/15/kozelekedesi_muzeum_liget_projekt_varosliget/
Szombattól látogatható az új esztergomi Vármúzeum
04.16
A Beatrix-terem, a királyi kápolna és a Studiolo mellett olyan területek is látogathatók
szombattól a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumában, amelyeket eddig
elzártak a turisták elől.
http://travelo.hu/hirek/2015/04/16/szombattol_latogathato_az_uj_esztergomi_varmuze
um/
Százéves a Pécs jelképévé vált szálloda
04.16
Az egykori pécsi kesztyűgyár területén épült 70 szobás hotelben Bartók Bélától,
Domingón át több híresség is megfordult, a száz év alatt a szálloda épülete Pécs
meghatározó jelképévé vált. A Hotel Palatinus idén rendezvénysorozattal ünnepli
századik születésnapját.
http://travelo.hu/kozel/2015/04/16/szazeves_pecs_legelegansabb_szallodaja/
Építési terület: belépni szabad!
04.17
A budapesti TÉR_KÖZ közösségi város-rehabilitációs pályázatot komolynemzetközi
előtanulmány előzte meg. A kiválasztott jó gyakorlatok között találunk mobil bio
standokat, előadótermet sörös rekeszekből, humanizált közlekedési tereket, vagy
közösségi teret egy hatalmas buborékban.
http://epiteszforum.hu/epitesi-terulet-belepni-szabad
Hétvégi városnézés Pozsonyban a boldog békeidők hangulatában
04.17
A helyiek és a turisták számára egyaránt ingyenes magyar nyelvű városnéző sétákat
indítPozsonyban a hétvégétől a Pozsonyi Kifli polgári társulás - adta hírül az MTI. A
városnéző séták során az érdeklődők helyi idegenvezetők és helytörténészek kíséretében
tematikus útvonalakon haladva ismerkedhetnek meg a város történetével.
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http://travelo.hu/turista/2015/04/17/hetvegi_varosnezes_pozsonyban_a_boldog_bekeid
ok_hangulataban/
Félidőben a Construma - érdemes ma is kilátogatni
04.17
Idén is ingyenes belépővel, kamarai pontokkal és szakmai újdonságokkal várja az
építészeket a Construma. Lányi András beszámolója.
http://epiteszforum.hu/felidoben-a-construma-erdemes-ma-is-kilatogatni
Budapest100: közösségi horgolás, fényfestés és detektívjáték
04.17
Öt év alatt sok minden változik, például egy-egy épület állapota, vagy egy egész város
hozzáállása. A Budapest100 közösségformáló erejéhez mára már nem fér kétség. Akik a
legelső évben kinyitották a kapukat, talán nem is sejtették, hogy nemcsak egyszeri
élményt adtak, hanem több éven át kitartó lendületet valami nagyszerűhöz. Őszinte
örömöt afelett, hogy valami itt van, mindig is itt volt, és a miénk. Az idei esemény
hétvégi programjaiból válogattunk néhányat, amelyre az egész családnak érdemes
ellátogatnia.
http://travelo.hu/kozel/2015/04/17/budapest100_kozossegi_horgolas_fenyfestes_es_det
ektivjatek/
Benedetta Tagliabue: „A nők egy másik fajta ízt hoznak az építészetbe”
04.17
Benedetta Tagliabue mélységesen hisz abban, amit csinál, fontos neki a kézművesség, a
kísérletezés és a lapos, bürokrácia-mentes építészirodai szervezet. Azt mondja, mindig is
nők irányították a nagy háztartásokat és tartották egyben a nagy családokat, és egy 50
fős, nemzetközi piacokra dolgozó iroda vezetése több-kevésbé hasonló feladat. Pásztor
Erika Katalina interjúja.
http://epiteszforum.hu/benedetta-tagliabue-a-nok-egy-masik-fajta-izt-hoznak-azepiteszetbe
Talán nyárra elkészül a margitszigeti futókör
04.18
Lassan zárul a futókör: múlt szeptemberre ígérték, de az előkészítés elhúzódása és a
jogviták miatt még ma sincs kész a pálya, írja a szombati Népszabadság. A laps szerint a
teljes rekonstrukcióra évekkel ezelőtt 350 millió forintot különített el a Fővárosi
Közgyűlés, és a tavalyi iskolakezdésre kellett volna elkészülniük, de egyelőre csak a pesti
oldali rész lett felújítva, hogy ott PR-fotók készülhessenek az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Vivicittá Városvédő Futásra készülő dolgozóiról.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/04/18/talan_nyarra_elkeszul_a_margitszigeti_fut
okor/
Mit adott még nekünk a Fortepan?
04.18
Mármint, az ország közös emlékezetén kívül? Ha ide kattintott, valószínűleg nem kell már
bemutatnunk önnek a Fortepant. Van viszont egy jó hírünk: elindult a Fortepan blog az
Indexen! Az indulás alkalmából ebben a cikkben az eddigi kedvenc Fortepantörténeteinket gyűjtöttük össze. Sosem látott '56-os képek, az épülő szocializmus
nosztalgikus fotói, az Uvaterv, a Mahart és a Váti egyedülálló képes örökségein kívül mit
adott még nekünk a Fortepan? - A kérdés persze költői.
http://index.hu/fortepan/2015/04/18/fortepan_best_of/
A nyolcker egy kicsit másképp
04.19
Általában nem a palotanegyedre gondolunk a nyolcker hallatán, pedig a város egyik
legelegánsabb része tartozik a kerülethez. Itt sétáltunk a Budapest Beyond
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Sightseeinggel, egy jó nagy kört téve a Nemzeti Múzeum körül, ami maga köré vonzotta
a gazdagokat, ösztönözve őket, hogy magánpalotákat építtessenek.
http://velvet.hu/budapestma/2015/04/19/a_nyolcker_egy_kicsit_maskepp_galeria/
Rózsadomb nem a legdrágább városrész Budapesten. Még a kerületében sem.
Ám van, amiben simán veri a szomszédait
04.20
Ha gazdag budai környék, akkor Rózsadomb! De tényleg Rózsadomb a legmenőbb,
legdrágább városnegyed? És egyáltalán, hol is van az a Rózsadomb? Egyesek kétszer,
mások háromszor akkorának gondolják, mint amekkora valójában, de vannak, akik
caklipakli az egész II. kerületet értik alatta. Na akkor lássuk, milyen környék is ez a
"belső-második kerület", te pedig szavazz a kedvenc itt található városrészedre, hiszen
ez tulajdonképpen egy játék is.
http://index.hu/urbanista/2015/04/20/varosnegyedbajnoksag_rozsadomb_ii._kerulet_belbuda/
Budapest egy csodaszép város a Rajna partján
04.21
Amikor már azt hihette a Sony, hogy megúszta a nagy tavalyi hackelést, akkor jött a
Wikileaks, és kirakta az egész kiszivárgott levelezést a netre. Ezzel a tavalyi támadás
eredményét gyakorlatilag sikerült legitimizálni, kereshetővé és nyilvánossá tenni, az
eddig csak illegálisan, torrenten illetve más hasonlóan szürkezónás forrásokon keresztül
megszerzett információk bárki számára elérhetőek. Tavaly csak kapirgálni lehetett a
felszínét a Sony-felsővezetés levelezésének, most már mindenki nyakig elmerülhet
benne.
http://index.hu/kultur/media/2015/04/21/sonyugy_a_csucs_utan_itt_az_egesz_jeghegy/
Valami megmozdult – elégedett kiállítók a Construmán
04.21
Az igen erős látogatottságú szakmai napokat követően kiugróan magas látogatószámú
hétvégével zárt a CONSTRUMA, összesen csaknem 50.000 látogatótekintette meg a
kiállítási csokrot, felülmúlva ezzel az elmúlt évek látogatószámát.
http://epiteszforum.hu/valami-megmozdult-elegedett-kiallitok-a-construman1
Cselszövők és tréfamesterek
04.22
A Magyar Nemzeti Galériára kiírt meghívásos nemzetközi tervpályázat eredményei
újranyithatják a budapesti kulturális városfejlesztésről szóló vitát. Vár vagy Liget?
Zöldmező vagy barnamező? Másolat vagy eredeti? Anakronizmus vagy kortárs?Bardóczi
Sándor elemez.
http://epiteszforum.hu/cselszovok-es-trefamesterek
5 tipp: így tehet a környezetért utazás közben
04.22
Ne vegyen tömegszuvenírt, autóbérlés helyett szálljon vonatra, és válasszon zöld
szálláshelyet – máris tett valamit a környezetért. Öt tipp környezetbarát turistáknak a
Föld napján.
http://travelo.hu/turista/2015/04/22/a_fold_napja/
Sztárépítészek nyilatkoznak a Ligetről
04.22
Nemzetközi és magyar sztárépítészek beszélnek a Városligetbe tervezett múzeumi
negyedben helyet kapó Új Nemzet Galéria-Ludwig Múzeum építészeti terveiről a
Múzeumcafé rövid videófilmjében.
http://epiteszforum.hu/sztarepiteszek-nyilatkoznak-a-ligetrol
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Viszik a lakásokat, mint a cukrot
04.23
Manapság egy jó helyen lévő lakást szinte gyorsabban lehet eladni, mint hogy az ember
kimondaná, hogy ingatlanár-robbanás, sőt, még licitálnak is egymásra a vásárlók.
Budapest ingatlanvásárlási lázban ég, az árak csak szaladnak fölfelé, a kevésbé tőkeerős
vásárlók pedig hoppon maradnak, és egyre lejjebb kell adniuk az igényeikből. De mi a
franc történik a budapesti lakáspiacon, mitől mennek egyre följebb és följebb az árak, és
meddig tarthat ez az egész?
http://index.hu/gazdasag/2015/04/23/lakasarak_lakaspiac_ingatlan/
Ezért kellene több park a városba
04.23
A 25-27 fokos napsütéses melegben még azok is a parkokat keresik, akiknek teraszuk,
erkélyük van otthon. Bár a napokban az idő legalább 10 fokkal hűvösebb lesz, a nyár
kétségkívül megérkezett, és ezt muszáj kihasználni. Egyre több piknikes esemény kering
a Facebookon, egyre több park telik meg emberekkel, összeszedtük, hova lehet menni –
akár piknikezni – a hétvégéken.
http://velvet.hu/budapestma/2015/04/23/ezert_kellene_tobb_park_a_varosba/
Liget-projekt: Baán sem tudta meggyőzni a zuglói képviselőket
04.23
A zuglói képviselő-testület annak ellenére sem támogatta a budapesti Városligetbe
tervezett Liget-projektet, hogy személyesen Baán László miniszteri biztos próbálta őket
meggyőzni róla. Karácsony Gergely polgármester az MTI-nek azt mondta, hogy a 12:8
arányban elfogadott dokumentum szerint támogatják a már meglévő épületek felújítását,
a közlekedés átszervezését, a park rendbetételét, de az új épületek megépítésére nemet
mondtak.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/04/23/ligetprojekt_baan_sem_tudta_meggyozni_a_zugloi_kepviseloket/
Zöld városházát avatott a Foster + Partners
04.23
A Pritzker-díjas Norman Foster igen aktív irodája most adta át második épületét
Argentínában: a Buenos Aires-i városháza építészeti kialakítása különös figyelmet fordít a
környezeti és társadalmi fenntarthatóságra.
http://epiteszforum.hu/zold-varoshazat-avatott-a-foster-partners
Év Tájépítésze és Év Junior Tájépítésze-Díj 2015 - Díjazottak
04.24
2015 április 23-án mintegy 200 fős közönség előtt ünnepelte a magyar tájépítész szakma
saját kiválóságait a FUGA Budapesti Építészeti Központban a Tájépítészet Hónapja
rendezvénysorozat
nyitó
eseményeként.
A
szakmai
zsűri
végül
az Újirány
csoport pályázatát értékelte a legmagasabbra, és nekik ítélték az 1.000.000 Ft
pénzjutalommal járó rangos szakmai díjat.
http://tajepiteszek.hu/ev-tajepitesze-es-ev-junior-tajepitesze-dij-2015-dijazottak
Építési terület: tessék belépni!
04.24
Folytatjuk a múlt héten elkezdett csemegézést a budapesti Tér_Köz közösségi városrehabilitációs pályázatot megelőző előtanulmány nemzetközi példáiból. A kiválasztott jó
gyakorlatok között találunk közösségi nyári fürdőt, városi kávéfarmot, szabadtéri
konyhamodult vagy operát a metróállomáson.
http://epiteszforum.hu/epitesi-terulet-tessek-belepni
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Boldogok az útépítők, mert övék lesz a mennyek országa
04.25
Na jó, ha a mennyek országa nem is, azért uniós pénzekre számíthatnak a jövőben. A
Magyar Hírlapnak nyilatkozott Becsey Zsolt, a a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
közlekedésért felelős helyettes államtitkára. Elmondta, honnan lesz pénz azokra az
útfejlesztésekre, amiket Orbán Viktor beígért a vidéki embereknek az elmúlt napokban.
Hát persze, hogy az Európai Unióból.
http://index.hu/gazdasag/2015/04/25/boldogok_az_utepitok_mert_ovek_lesz_a_menny
ek_orszaga/
Melyik a legtúlértékeltebb környék Magyarországon?
04.26
Utolsó napjához ért az Index ingatlanos hete, úgyhogy itt a legjobb alkalom arra, hogy
leporoljuk azt a felmérést, amelynek az első felét már kiposztoltam. Ebben egész
egyszerűen egybevetették az Otthontérképesek a kínálati árakat (vagyis, hogy mennyiért
próbáljuk eladni a lakásokat, házakat) a valódiakkal (vagyis, hogy mennyiért kelnek el
végül).
http://index.hu/urbanista/2015/04/26/melyik_a_legtulertekeltebb_kornyek_magyarorsza
gon/
Nem lesz metró a Bosnyák téren
04.27
Szerdai ülésén közlekedésfejlesztések előkészítéséről is dönthet a fővárosi közgyűlés, írja
az MTI. A testület a Külső Bécsi úti és az újpalotai villamosvonal megtervezéséről,
valamint a fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítéséről szavaz majd. Az európai
uniós költségvetési ciklusban körülbelül 340 milliárd forint támogatást kaphat a főváros
fejlesztésre.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/04/27/fovarosi_kozgyules_villamos/
Az új Whitney Múzeum városi agórága
04.28
Átköltözött a New York-i Whitney Múzeum Breuer Marcell-féle korábbi múzeumépületből
a Pritzker-díjas Renzo Piano által tervezett új házba. Az új épület a korábbinál szorosabb
szálakra fűzi a kapcsolatot a környezetével és a közönséggel.
http://epiteszforum.hu/az-uj-whitney-muzeum-varosi-agoraga
Közlekedésfejlesztés egyéni igények alapján
04.28
Lettország fővárosában, Rigában kidolgoztak egy újszerű közlekedésfejlesztési projektet,
melynek keretében közvetlenül a helyi lakosokat szólítják meg a környezettudatos
életmód kialakítása érdekében. A projekt PTP-Cycle néven működik és egy olyan
személyre szabott utazási tervezési programot takar, amelynek célja a helyi lakosok
viselkedésének megismerése, befolyásolása. Rigában a projekt végére szeretnék elérni,
hogy a polgárok gépkocsi használat helyett térjenek át a környezetileg fenntartható
utazási módszerekre, mint a kerékpározás, sétálás és a tömegközlekedés, ily módon
csökkentve a CO2 kibocsátást.
http://mut-mutato.blog.hu/2015/04/28/kozlekedesfejlesztes_egyeni_igenyek_szerint
Ehető város lesz Bécs
04.28
Az elmúlt évtizedek legnagyobb parképítési programjába kezdett az osztrák főváros.
2015-ben öt új parkkal és három tájvédelmi körzettel bővül a bécsi zöldterületek listája.
A cél, hogy a városlakók is belekóstolhassanak a vidéki életérzésbe - jelentette be Bécs
Város Képviseleti Irodája.
http://travelo.hu/tavol/2015/04/28/eheto_varos_lesz_becs/
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Városnéző randi-séták szingliknek
04.28
Új történetekkel és felfedezésre váró helyekkel bővült a Kertvárosi Időutazások kínálata –
adta hírül a mátyásföldi városnéző sétákat szervező Benedek Ágnes helytörténész. Az új
túrákon már nem csak a hagyományos, építészeti látványosságokat számbavevő sétákra
várják az érdeklődőket, de környék természeti szépségeinek és pusztuló értékeinek is
nyomába eredhetünk, sőt, még randizásra is lehetőségünk nyílik!
http://travelo.hu/turista/2015/04/28/randi-setak_matyasfoldon/
Bécsben ezerrel parkosítanak
04.28
A Donaustadtban a napokban nyitotta meg kapuit a háromhektáros Cseresznyevirág Park
(Kirschblütenpark), amelyet japán mintára alakítottak ki a Tokiostraße és az Attemsgasse
között, számol be róla a Compress hírügynökség. 1974 óta nem épült akkora park
Bécsben, mint az új főpályaudvarnál, a Hauptbahnhofnál létrejövő Helmut-Zilk-Park. A
csaknem héthektáros zöldterület Bécs korábbi polgármesteréről kapta a nevét.
http://index.hu/kulfold/2015/04/28/becsben_ezerrel_parkositanak/
Blöff volt a 4-es metró meghosszabbítása
04.29
Több fontos témában döntött, illetve nem döntött a fővárosi közgyűlés szerdai ülésén.
Lekerült a napirendről az új városüzemeltetési modell, lesz viszont villamos,
gyöngykavicstalanított futókör, új díszpolgár, és esetleg ingyenwifi is.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/04/29/tarlos_bloff_volt_a_4es_metro_meghosszabbitasa/
Futuristák és turisták
04.29
Széljegyzet a Liget-vitához, erőből építésre
Attila írása.
http://epiteszforum.hu/futuristak-es-turistak

elszánt

politikusoknak. Dr.

Kőszeghy

Miért nem metró megy Újpalotára, ha egyszer azt ígérték?
04.29
A fővárosi közgyűlés szerdán várható döntése nyomán a fogaskerekű és az 1-es villamos
meghosszabbítása mellett az újpalotai villamos tervezése is megindulhat. A beruházás
költsége 26 milliárd forint lesz, ennek 8-10 százalékát a körvasút alatti átvezetés teszi ki.
A villamosok nagyjából 25 perc alatt érik el az Astoriát, és 2-3 percenként követik majd
egymást.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/04/29/villamos_ujpalota_4-es_metro/
Együttműködési megállapodást kötöttek a Visegrádi csoport (V4) építész
kamarái
04.29
A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák építész kamarák vezetői lengyelországi
találkozójukon állapodtak meg arról, hogy a V4-ek nemzetközi összefogásának keretében
az építészet területén is fokozott együttműködésre törekednek. Az együttműködés
középpontjában a folyamatos információcsere és az épületinformációs modellezés (BIM)
áll.
http://epiteszforum.hu/egyuttmukodesi-megallapodast-kotottek-a-visegradi-csoport-v4epitesz-kamarai
Olyan játszótér épül Magyarországon, amilyen még nem volt
04.29
Nyolcezer fontot, azaz 3,2 millió forintot próbál összegyűjteni egy magyar társadalmi
vállalkozás, amelyet öt, sérült gyereket nevelő szülő alapított. A pénzből olyan játszótéri
játékot gyártanának, amelyet súlyosan sérült és egészséges gyerekek együtt
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használhatnának. A játék ötletében az a nóvum, hogy bár Európában egyre több
játszótér akadálymentes, de ez csak azt jelenti, hogy a sérült gyerekek a
kerekesszékükkel tudnak akadálytalanul közlekedni és játszani, ám nem tudnak például
egy másik – egészséges – gyerekkel közösen mérleghintázni. Márpedig a valódi
integráció valahol itt kezdődik.
http://hvg.hu/enesacegem/20150429_Ha_mozgasserult_csak_nezi_a_tobbi_gyerek
Itt az idő, hogy ne csak energiahatékonyak, hanem egészségesek és
kényelmesek is legyenek az otthonaink
04.30
80 millió európai él egészségtelen, nyirkos lakóházakban – derült ki a VELUX Cégcsoport
március 24-én Brüsszelben megrendezett „Healthy Buildings Day” konferenciáján, amely
a vállalat Model Home 2020 programjának eddigi tudományos eredményeit összegezte.
http://epiteszforum.hu/itt-az-ido-hogy-ne-csak-energiahatekonyak-hanemegeszsegesek-es-kenyelmesek-is-legyenek-az-otthonaink
Az EU nem ad pénzt a Múzeum-Ligetre: már Orbán se erőlteti
04.30
Orbán Viktor is elbizonytalanodott, hogy ebben a formában van-e szükség a múzeumi
negyed megvalósítására, mivel az EU egy centet sem ad a kormány víziójára – írja a
Figyelő.
http://vs.hu/kozelet/osszes/az-eu-nem-ad-penzt-a-muzeum-ligetre-mar-orban-seerolteti-0430
Pamplona Bilbao nyomába kíván lépni
04.30
A spanyol Pamplona városa a Bilbao jelenség megismétlődősében reménykedik, amihez
Pritzker-díjas Rafael Moneo tervezett új, a Gehry-féle Guggenheimhez képest lényegesen
visszafogottabb, rendezettebb múzeumépületet.
http://epiteszforum.hu/pamplona-bilbao-nyomaba-kivan-lepni
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