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Újbuda Kulturális Városközpont program
Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának gondolatát, amely a Bartók Béla út történelmi városközponti rangját kívánja visszaállítani
a hagyományokban és történelmi elemekben bővelkedő akcióterületen.
Az Újbuda Kulturális Városközpont a Bartók Béla út történelmi városközponti rangját kívánja visszaállítani
a hagyományokban és történelmi elemekben bővelkedő övezetben. A fejlesztés részeként a kerület
városszerkezeti, építészeti és közlekedési szempontból kiemelt szakasza kulturális, közösségi és kereskedelmi funkciókkal bővül. A program célja egy kulturális, tematikus főutca létrehozása, továbbá magában
foglalja a közterületek felújítását, új pihenőhelyek és közművelődési, szabadidő-eltöltési lehetőségek kialakítását, valamint a program kiemelt részeként a Móricz Zsigmond körtéri, műemléki védettségű „Gomba” épületének hasznosítását.
A projekt központi eleme, hogy testet, arcot, egyediséget adjon ezen, kulturális szempontból meghatározó
városrésznek azért, hogy a terület használói, élvezői számára megszemélyesíthető, könnyen azonosítható
legyen. A cél, hogy attraktívvá, könnyen azonosíthatóvá váljon ez a kerületrész, a meglévő potenciálok (kulturális miliő, építészeti karakterek, környezeti elemek stb.) egységes, áttekinthető rendszerré ötvözésével.
A kultúrára, hagyományokra, idegenforgalmi látványosságokra és a közterek rendszerére alapozott egyedi
kínálati struktúra megteremtésével érheti el a terület ugyanis legjobban a Kulturális Városközpont szerepét,
pozícióját.

forrás: Újbuda Önkormányzata

Az Újbuda Kulturális Városközpont program akcióterület

Az Újbuda Kulturális Városközpont program akcióterve

Az akcióterület a lágymányosi, szentimrevárosi és gellérthegyi városrészen helyezkedik el, ahol a funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztéssel kiépül a kerület kulturális központja.

Az Újbuda Kulturális Városközpont program során a közművelődéssel, kultúrával kapcsolatos intézmények, látnivalók, a gasztronómiai élvezetet nyújtó és irodalmi/zenei emlékeket felelevenítő vendéglátóhelyek elsősorban az út menti gépjárműforgalomtól megkímélt közterekhez kapcsolódóan települnek.

A fejlesztés a kerület legsűrűbben lakott, három történeti városrészében a mainál kulturáltabb közterületi
állapotot teremt a gyalogos, gépjárműforgalomtól mentes közterületek növelésével és pihenőhelyek kialakításával.

A gyalogos közterek színvonalas kialakításával és a közterületek köré települő intézmények fejlesztő
hatására a Bartók Béla út menti üzletek is átépülnek, igényesebb kialakítást kapnak, proﬁljuk a kulturális kereskedelem irányába mozdul el. Az épületek közterületi homlokzatai megújulnak, majd fokozatosan
az épületek belső és szerkezeti rehabilitációjára is sor kerül.
Az új központ Újbuda, és a szomszédos kerületek, sőt a déli agglomerációs települések lakói számára is, a mainál
kedvezőbb színvonalasabb közművelődési, szabadidő-eltöltési lehetőségeket fog kínálni, illetve a kerületbe
látogatók, turisták számára új vonzerőt fog teremteni.

Kulturális funkciók bővítése
A megvalósítás felé történő első lépésként Önkormányzatunk engedélyezési tervet készíttetett a Bartók Béla
út 29., Bartók Béla út 32. és a Bercsényi u. 10. szám alatti épületekben működő földszinti funkciók bővítésére
és átalakítására.
A Bartók Bála út 32. számú házban jelenleg is működő B32 Galéria bővül további kiállítótérrel, az épület
Bartók Béla úti oldalán két műtárgykereskedés nyílik majd, valamint a pinceszinten egy csendes, meditatív
jellegű foglakozásoknak helyet adó jógatermet alakítunk ki.
A kulturális funkciók sorát bővítve a Bartók Béla út 29. számú épület alagsori helyiségeiben egy aukciós
galéria, kiállítótér, a Bercsényi u. 10. alagsori és pince helyiségeiben pedig egy helytörténeti múzeum kap
majd helyet.

Megszépülnek a Bartók Béla út homlokzatai
A Bartók Béla út menti üzletek tervezett átépítésével, igényesebb portálok kialakításával és az épületek
közterületi homlokzatainak megújításával építészetileg színvonalas utcakép jelenik meg, mellyel, megjelenésében, kerületünk több példaértékű európai város mellé emelkedhet.
A homlokzat-felújítási projekt első üteme a Gellért tértől egészen a Móricz Zsigmond körtérig tartó
területre terjed ki. Indításként jelenleg az Önkormányzat öt épületre készített építészeti terveket, támogatva
a társasházak felújítási szándékát. A további épületek homlokzat-felújítására és portáljaik átalakítására
készítendő tervek megrendelése közbeszerzési eljárás keretében történik majd.

A projekt főbb elemei:
forrás: Újbuda Önkormányzata

A.
B.
C.

Bartók 32 Galéria terület- és funkcióbővítő átalakítása
Bartók 29 Galéria közösségi célú átalakítása
Gárdonyi Szobor körüli köztér funkcióbővítő átalakítása

A.

Bartók 32 Galéria terület- és funkcióbővítő átalakítása

B.

A Bartók Béla út 32. számú épület hátsó szárnyában a belső udvarról nyílóan évek óta működik a XI.
Kerületi Önkormányzat Bartók 32 galériája. Az Újbuda Kulturális Városközpont program során megvalósuló projekt központi eleme az épület földszintjének közösségi célú átalakítása, a galéria kiállítóterének
bővítése, funkcióinak szélesítése.
A térrendezés, a ház előtti forgalom megszűntetése és Bercsényi utca Gárdonyi szobor körüli térhez
kapcsolódó sétálóutcává alakítása lehetővé teszi, hogy az átadás után megvalósuló kulturális eseményeket
már ne csak a galéria falain belül lehessen megrendezni, hanem kiköltözhessenek a közterületre, a ház előtti
térre is.
A különböző tematikus, rendezvénysorozatokra való reﬂektálás fontos eleme és jellemzője a B32 Galéria
programkialakításának, ugyanakkor fontos igény a helyi hagyományok ápolása, megteremtése. Az Újbuda
Kulturális Városközpont projekt remek és egyedülálló lehetőségeket teremt az itt élő és alkotó művészeknek,
szakembereknek is egy újfajta, eddig ilyen formában nem látott, lokális programsorozat, egy új hagyomány
elindítására.

Bartók 29 Galéria közösségi célú átalakítása

A projektelem célja a Bartók Béla út 29. számú épület földszintjének/alagsorának közösségi célú átalakítása, alagsori helyiségeiben egy aukciós galéria, valamint kiállítótér létrehozása, valamint a következő
ütemekben javasolt projektelemként a francia udvar gyalogos térré alakítása.
A kulturális funkciók sorát bővítve, a Bartók Béla út 29. számú épület mellett, a Bercsényi utca 10. számú
épület földszinti/alagsori és pinceszinti helyiségeiben Helytörténeti Múzeumot alakítunk ki, melynek kiemelt
célja az aktív helytörténeti munka segítése.
A helytörténeti múzeum kialakítása során megvalósul a korábban raktárként hasznosított helyiségek
felújítása, a helytörténeti gyűjtemény bemutatására alkalmassá tétele, valamint a kiállítóterek összenyitása,
a közösségi munkára és összejövetelekre alkalmas helyiségek kialakítása.
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C.

Gárdonyi Szobor körüli köztér funkcióbővítő átalakítása

A Kulturális Városközpont projekt szívében a Gárdonyi szobor körüli köztér áll. A térre nyílik a B32 Galéria,
amelynek kulturális tevékenységét a projekt keretében lehetőség nyílik kivinni a Gárdonyi szobor körüli
köztérre, ezáltal szélesebb rétegeknek is elérhetővé tenni a városrész kulturális kínálatát.
A terület korlátolt forgalmi övezetté alakításával a Gárdonyi szobor körüli tér gyalogos közterületei
növekednek, jelentősen megnő a biológiailag aktív zöldfelület, illetve a terület energiatakarékos közvilágítást
is kap. A tervezett átalakítások lehetővé teszik a terület akadálymentesítését.
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