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MEGHÍVÓ 

a Promontorium Polgári Casino  

A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk! 

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért! 

városfejlesztési kerekasztalsorozata következő fórumára 

Élő történelmi negyed a belvárosban? 

Hogyan tud az Oroszlános udvar és környéke, a város történelmi magja a 

belváros szerves részévé válni? 

 

címmel tartandó 2014. május 21-én 18-órakor kezdődő rendezvényére.  

Helyszín: Oroszlános udvar, 1221 Budapest, Leányka utca 1b. 

 

2013. november 7-én tartottuk Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalunkat, melyen mintegy 50 fő jelenlétében 

megkezdtük a belvárosra vonatkozó közösségi tervezési munkánkat. Olyan alapvető kérdéseket jártunk 

körbe, mint „Miért szereti Budafokot, melyek a városnak azok a jellemzői, melyek miatt lakóhelyéül, 

munkahelyéül választotta?” és “Milyen változások szükségesek ahhoz, hogy a belváros szebbé és vonzóbbá 

váljon?” Kiindulási pontunknak Jan Gehl, a neves dán építész által megfogalmazottakat tartjuk: „A jövő fő 

feladatának a várost használók célirányos kiszolgálását kell tekinteni.” 

Budafok történelmi belvárosa kiemelkedő értékű épületekkel rendelkezik. Az Oroszlános udvar, a 

volt Törley töltőcsarnokés a Czuba Durozier kastély (mely önkormányzati bérlakásoknak ad otthont) 

önkormányzati tulajdonban van, a Törley kastélyban a Sugárbiológiai Intézet működik, a Sacelláry 

kastély csődeljárás alatt van. A Törley Pezsgőpincészet termelő üzemként részt vesz a budafoki 

kulturális közéletben is. Milyen lehetőségek adódnak ezeknek a történelmi kulturális értékeknek a 

megőrzésére, jövőbeli hasznosítására? Milyen funkcióknak tudnak otthont adni? Hogyan lehetne a 

Savoyai tér szerepét erősíteni, a barokk parkot jobban hangsúlyozni, a Duna utcai tengely erősíteni? 

A fórum során a fenti kérdéseket kívánjuk körbejárni. 

 

  



 

 
 

Program: 

17.00 – 18.00 bejárás a Czuba Durozier kastélyban és az Oroszlános udvarban 

18.00 Garbóci László: Budafok történelmi belvárosának kialakulása, története, lehetőségei 

Dévényi Tamás, Fővárosi Tervtanács elnöke, építész: Történelmi városnegyedek hasznosítási lehetőségei 

Bor Ferenc, építész: Kastélyok, műemléki épületek a városok életében, hogyan válhatnak az élő városszövet 

részévé? 

Partiné Samu Viktória, építész: műemléki épületek felújítási, hasznosítási lehetőségei, peremfeltételei 

Farkasdy Károly: az Oroszlános udvar hasznosítási lehetőségei 

 

Moderátor támogatásával javaslatok megfogalmazása a történelmi városmag jövőjére vonatkozóan. 

Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@promontoriumcasino.hu címen. 

A rendezvényre az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekt keretében kerül 

sor. További információ: www.norvegcivilalap.hu., www.promontoriumcasino.hu  

Budafok-Tétény, 2014. április 

 

Mészáros Péter      Döbrönte Katalin 
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