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BUDAPEST100

A BUDAPEST100 a budapesti épületek köszöntésére önkéntesek, lokál-
patrióták és a házukat szerető lakók összefogásával szerveződő program, 
melynek elindítója az OSA Blinken Archívum, projektgazdája a KÉK – Kortárs 
Építészeti Központ. A közkedvelt programok a megnyíló házak mellett idén 
 érdekes tereken várnak mindenkit május 5-én és 6-án. Van kicsi és nagy tér, 
és rajtuk sok-sok ház. Számtalan ötlettel készülnek az ott élők és ott dolgozók: 
be mutatják a múltjukat, beavatnak a titkaikba a közös programokon. Belakjuk 
a tereket! Jönnek a májusi virágok, a kertészkedő aktív közösségek, a kortárs 
épületeket bemutató csapatok,a történelmet idéző idősek, a nappali piknik és 
az esti zenélés a parkokban, tereken. Nyissunk együtt kaput, ajtót, folyosót 
pincétől a padlásig: találkozzunk a házakban és a téren!

BUDAPEST100 is a two-day celebration of Budapest and its 
historic buildings organized by volunteers, enthusiastic locals, and the 
very tenants proudly inhabiting the buildings. This year’s event on the 
5-6th of May enlivens 24 selected squares in Budapest. Small squares 
and big squares, old and charming buildings: countless programs and 
events await, prepared by those living and working there: legends, 
stories, secrets of the past and present come to life. Let’s ‘’Share 
the Square’’: here come the flowers of May, the active gardening 
communities, contemporary architecture fans and elders’ full of 
stories from times past, the picnics by day, and playing music together 
on the squares and parks by night. From cool cellars to the coziest of 
lofts, let us open doors, gates and hallways: let’s meet on the square! 
 
Budapest100, founded by the Open Society Archives and run by the 
Contemporary Architecture Centre (KÉK), aims to bring together people 
from different backgrounds and generations. Many of the venues host 
exhibitions and concerts and the programme also features a number of 
guided walks (some in English).
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SHARED CITIES:
CREATIVE MOMENTUM

A Budapest100 csatlakozó intézményeivel és helyi kulturális szereplők-
kel külön programot szervezünk, amely a Shared Cities: Creative Momentum 
nemzetközi projekthez is kapcsolódik. A négy tematikus workshop és előadás 
az intézmények és környékük, illetve szomszédságaik közötti együttműkö-
dések erősítését, a kulturális szereplők fenntartható városfejlesztésben való 
szerepvállalását segíti. Ezek az alkalmak hozzájárulnak a Budapest100 hét-
végéjére szervezett programokhoz. 

We work with cultural institutions and local actors participating 
in Budapest100 program within the framework of Shared Cities: 
Creative Momentum, a European cultural platform. Leading up to 
Budapest100, four thematic workshops are held to help partner 
institutions develop programs for the weekend. The expert led 
workshops focus on the importance of active partnerships between 
cultural institutions and other local actors, on developing long-term 
relationships between institutions and their neighborhoods, and on 
the role local cultural actors have in sustainable urban development. 
 
#sharedcities #SCCM2020 www.sharedcities.eu

A Shared Cities: Creative Momentum egy négy éves nemzetközi kulturális 
projekt, amely tizenegy partner együttműködésével hét nagy európai városban: 
Belgrádban, Berlinben, Budapesten, Katowicében, Pozsonyban, Prágában és 
Varsóban valósul meg. Az SCCM által létrehozott nemzetközi hálózat az építészet, 
képzőművészet, urbanisztika és a közösségi gazdaság metszéspontjában foly-
tatott kreatív diskurzussal támogatja a városi terek megújulását. 2016 és 2020 
között több mint 150 esemény, többek között fesztiválok, filmek, kiállítások, művé-
szeti rezidencia programok és esettanulmányok valósulnak meg. A projekt célja, 
hogy a városlakók számára kézzelfoghatóvá tegye részvételük és együttműkö-
désük alapvető szerepét az élhető és értékes városi környezet megteremtésében.

Shared Cities: Creative Momentum is a European cultural platform addressing the urban challenges 

of our contemporary Central European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Česká Centra 

(CZ), reSITE (CZ), Društvo arhitekata Beograda (RS), KUNSTrePUBLIK (DE), Stará Tržnica (SK), Vysoká škola 

výtvarných umení v Bratislave (SK), Kortárs Építészeti Központ (HU), Mindspace (HU), Instytucja Kultury im. 

Krystyny Bochenek Miasto Ogrodów (PL), Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (PL).
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HASZNOS INFORMÁCIÓK

– A programfüzet a megnyitó házak címét, az ezekhez kapcsolódó esemé-
nyek időpontját és a tereken zajló programokat tartalmazza.

– A csatlakozó épületek és programjaik a rendezvény idején szabadon és 
 ingyenesen látogathatók.

– A csatlakozó épületeket és tereket Budapest100 molinók jelölik.
– A részvételhez nem szükséges előzetes jelentkezés. A regisztrációhoz kötött 
programokat külön jelöljük.

– Regisztráció: egy email címről max. 2 fő.
– A programok többnyire magyar nyelvűek. Az angol nyelvűeket külön jelöljük.
– Az egyes épületeknél piktogramok jelölik a programok típusát. A házaktól 
független kísérő programokat külön jelöljük.

– Minden térhez külön térkép tartozik a csatlakozó épületek jelölésével. Az 
összes részt vevő térről egy főtérkép a programfüzet végén található. 

– A csatlakozó terek és épületek a térképeken, az oldalak bal felső sarkában 
látható sorszámmal szerepelnek.

– Infópont: szombat–vasárnap 10:00–18:00 Kortárs Építészeti Központ
1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.

A Budapest100 nyilvános rendezvény, amelyen a szervezők a program 
dokumentálása és népszerűsítése érdekében fotókat/videókat is készítenek. 
A program látogatói, önkéntesei és szervezői részvételükkel automatikusan 
tudomásul veszik, hogy amennyiben a fotókon/videókon szerepelnek, úgy 
ezért semmilyen ellenszolgáltatási igénnyel nem élhetnek, illetve a program 
promóciója céljából történő felhasználást nem korlátozhatják.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A végleges programleírások a 
budapest100.hu/programok oldalon érhetők el.

For english program visit our website: budapest100.hu/EN
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JELMAGYARÁZAT

Nyitva tartás / Opening hours

Szakmai program

Közösségi program

Kulturális program

Családi program

Nemzetközi program / Suitable 
for non-Hungarian speakers
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CSATLAKOZÓ 
TEREK ÉS HÁZAK



1.
I. KER. HATTYÚ UTCA ÉS
BATTHYÁNY UTCA — „BATTHYÚ TÉR”

A Víziváros két forgalmas útjának 
 talál kozási pontjánál kialakult kis téren 
a 19. században földszintes házak álltak, 
bennük kisiparosok üzleteivel. Ezeket  
a 20-as, 30-as években felvál tották a 
többemeletes bérházak, amelyek nagy 
része a II. világháborúban megsérült 
vagy elpusztult. A tér élete a közelmúlt-
ban pezsdült fel újra: a  Batthyány utca 
26. szám alatt megnyitott  a Vízivárosi 
Klub, péntekenként a klub előtt terme-
lői piac várja a vásárlókat.

Programszervező: Gránásy Sára és 
a Kedveskrém
Kutató: Sok Júlia és Szántó Judit 

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

Battyhány utca

Battyhány utca

Er
őd

 u
tc

a

Ka
pá

s 
ut

ca

Hattyú utca

1.

2.

3.
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SZ-V 10:00-18:00 A Kedveskrém 
helyben készített Csoki Csáki, Málna 
Menő és Vanilin Monroe fantázianevű 
fagylaltokkal, azaz “fagymókokkal” 
készül a Budapest100 alkalmából

A Budapest100 térhez kapcsolódó 
 kví zét első 100 helyesen kitöltőnek, ösz-
szesen 100 gombóc fagyit osztanak ki

SZ 13:00 Hogyan nyissunk kávézót az 
I. kerületben? A kávézó nyitás és üze-
meltetés kulisszatitkairól mesél Tóth 
Flóra Emese, a Café Flore tulajdonosa 
(Hattyú utca 2.) 

Regisztráció: 
cafeflorebudapest@gmail.com 
(max. 30 fő, 2 fő/email)

V 15:00 Személyes nézőpont – tértör-
téneti séta – Szendrey Tamás festőmű-
vész, a Hattyú utca 1. egykori lakója 
mutatja be a teret

SZ-V 16:00-18:00 Akusztikus koncert 
– Kovács Kristóf, hivatásos utcazenész
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2.

I. KER. BATTHYÁNY UTCA 26.

Építész: Benedek (Berger) Dezső
Építtető: Hoffmann Alfréd és 
Csillag József
Építő: nem ismert
Építés éve: 1911

A “Pékháznak” nevezett épület nem 
csak pékségéről volt híres a 20. 
századi Vízivárosban. Budapesttől 
Balatonfüredig árulták az itteni Royal 
ostyagyárban készült fagylalttölcsé-
reket, de itt üzemelt a gyűléshely-
színként  is szolgáló Horváth kávéház 
és kalapgyár. Lakói voltak Mályusz 
Elemér történész, Cenner Mihály 
és Császár Edit színháztörténészek, 
Laurisin  Miklós zeneszerző, Németh 
László író és Kardeván Károly iroda-
lomtörténész.

Programszervező: Tóvári László
Kutató: Hennel Zsófi
Fotó: Gyulai Szilvia

SZOMBAT 10:00-18:00

SZ 10:00-18:00 A Budapest100 térhez 
kapcsolódó kvízét első 100 helyesen 
kitöltőnek összesen 100 gombóc fagyit 
osztanak ki, a Kedveskrém jóvoltából
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3.

I. KER. BATTHYÁNY UTCA 31.

Építész: Hofhauser Elek
Építtető: Bruckner Antalné
Építő: Hofhauser Elek
Építés éve: 1892

A régebben Trombitás házként ismert 
épületet a II. világháborúban súlyos 
bombatalálat érte, amely komoly  ká-
rokat okozott. Számos művész, színész 
és képzőművész lakott, illetve lakik itt 
a mai napig: többek között Vajda 
Márta, aki Zenthe Ferenc partnere 
volt A Tenkes kapitányában,  Zöldi 
Gergő dramaturg, korábban pedig 
Petri György költő és Gálvölgyi János.

Programszervező: Tóvári László
Kutató: Szántó Judit
Fotó: Gyulai Szilvia

SZOMBAT 10:00-16:00, 
VASÁRNAP 12:00-16:00

SZ 10:00-16:00, V 12:00-16:00 
Kötetlen beszélgetés Vajda Márta 
színésznővel, a ház lakójával

Mörki (svéd teke) és ping-pong az 
udvaron

Gyerekeknek játék a homokozóban
Épülettörténeti kiállítás és séta
 

9



4.
II. KER. MANSFELD PÉTER PARK

SZ 19:30-20:30 Napnyugta-piknik a  
város felett – két dolog biztosan lesz: 
egyedi kilátás és naplemente. Hozz 
magaddal pokrócot, sütit, rágcsát, 
limonádét, a kutyádat és ha van, a 
gitárodat – megosztjuk, amink van és 
együtt örülünk a város színeinek

V 12:00-17:00 Gyereksarok – színe-
zős-rajzolós feladatok gyerekeknek 
a kiállításhoz kapcsolódóan, homlok-
zatokról és egyéb téri részletekről

A páratlan panorámájú Mansfeld Péter 
park a Margit híd felett, a Rózsadomb 
oldalában található. A park névadó-
jának szobrát az 1956-os forradalom 
50. évfordulójára állították fel. A terü-

leten korábban a Veronika-kápolna 
állt, amelyet a török kiűzése után 
a be települő sváb lakosság épített.   
A városképet is meghatározó épület 
a II. világháborúban megsérült, ezért 
lebontották. 

Programszervező: Sok Júlia, 
BME Építész Klub
Kutató: Kiss Zsuzsanna

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 Játékos építészeti 
kiállítás a tér érdekességeiről, látvá-
nyosságairól és történetéről [EN]

SZ 15:00-17:30 Forradalom Budán – 
történelmi séta Eörsi László történész, 
az 56-os Intézet munkatársának ve-
zetésével. Találkozó a Mansfeld Péter 
parkban

A
po

st
ol

 u
tc

a

Ve
ro

ni
ka

 u
tc

a

Bolyai utca

4.

5.
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5.

II. KER. VERONIKA UTCA 4. 

Építész: Hosztalek Károly
Építtető: Fenyves Béla
Építő: Hosztalek Károly
Építés éve: 1909-1910

A csodálatos panorámájú, központi 
fűtéssel is felszerelt modern villában 
eredetileg 3 nagypolgári lakás volt, 
de a ház nagy részét végül bútoro-
zott ún. „hónapos” szobának adták 
ki. Izgalmas társaság lakott a házban 
az 1910-es évek végén: itt élt kezdő 
íróként Déry Tibor, de az 1919-es 
 Tanácsköztársaság hírhedt szerep-
lője Korvin Ottó is, sőt egy korabeli 
tudósítás szerint itt kezdődött a ma-
gyarországi bolsevizmus.

Programszervező: Sok Júlia, 
Szántó Judit
Kutató: Sok Júlia
Fotó: Klaniczay János

SZOMBAT 14:00-15:00
VASÁRNAP 15:00-16:00

SZ 14:00-15:00, V 15:00-16:00 Épü-
lettörténeti kiállítás: képek, tervek, 
érdekességek és igény szerint szer-
veződő vezetett épülettörténeti séta

11



  

6.
V. KER. KÁROLYI KERT

Programszervező: Csonka János,
 Demeter Dorottya, Ligeti Anna, Miszti 
Nikolett, Pintér Brigitta
Kutató: Horváth Viktória, Kiss Virág, 
Molnár Fatime, Zsoldos Balázs

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

A park az egykori Károlyi-palota kert-
je. Az ingatlan 1768-tól 1929-ig volt 
a Károlyi család tulajdona, 1932 óta 
közpark. A középkortól kezdve kert-
ként működött, a legenda szerint itt 
volt Hunyadi Mátyás vadaskertje is.      
Az 1920-as évek végén a főváros 
meg vásárolta a birtokot, és közpark-
ká nyilvánította. A Károlyi-kert a szá-
zad derekáig szabadtéri koncertek 
kedvelt helyszíne volt. A palotában 
ma a Petőfi Irodalmi Múzeum működik.

M
agyar utca

Károlyi utca

M
úzeum

 körút

Ferenczy István utca

Henszlmann Im
re utca

6.

7. 8.
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A nyúlon innen és túl – ismerd meg   
a Károlyi kertet!

SZ-V 10:00-14:00 A Weiner Leó Ze ne-
művészeti Szakgimnázium és Táncsics 
Mihály Kollégium diákjainak koncertjei 
a Károlyi Zongoraszalonban, a PIM 
udvarán és a Károlyi kertben (részle-
tek a honlapon)

SZ-V 10:00-18:00 Éjszakai pillangó 
szökésben – időutazás a hajdani vi-
galmi negyedbe. A kalandos játékban 
megismerkedhettek egy híres-neve-
zetes hölggyel, akinek rajongói között 
grófok, hercegek, uralkodók sorakoz-
tak. Egyikük foglyul ejtette szerelmét, 
várja, hogy kiszabadítsátok! 

Regisztráció: 
pillangobp100@gmail.com (2 fő/email)

SZ-V 12:00-16:00 Vidd haza a teret! 
– Csatornafedeles ruhafestés a Károlyi 
kert utcáin. Készítsd el magad, és 
viseld a tér egy apró részletét. (A le-
nyomat készítése saját, hozott ruha-
darabra történik.)

SZ-V 15:00 „Sors, nyiss nekem tért…!” 
– felfedező séta Csonka Jánossal a 
belváros régi terein. Találkozó a PIM 
Egyetem-téri sarkán

SZ 10:00-16:00, V 10:00-14:00
Építsd meg a saját kerted! – makette-
zés gyerekeknek Beleznay Évával és 
Miklós Bettivel

V 10:30, 13:00, 14:30 Törökök a ho-
mokvárban – Szolnoki Tamás a Károlyi 
kert középkori és kora újkori történetéről

SZ-V 10:00-18:00 Tanulj a plakátokról 
és töltsd ki a kvízt!
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7.
V. KER. KÁROLYI UTCA 16.

Petőfi Irodalmi Múzeum
Építész: Anton Pius Riegel 
és Heinrich Koch
Építtető: gróf Károlyi György
Építő: többen
Építés éve: 1832-1847

„Napjaink pesti Belvárosának kulturális 
oázisa a Petőfi Irodalmi Múzeum, aho-
gyan az volt a reformkorban a múze-
umnak ma otthont adó Károlyi-palota 
is.  Az épület főúri múltját, az egykor 
benne lakók életét ismerhetik meg az 
érdeklődők a reprezentatív terek,    a 
szalonok, a kápolna és a könyvtár-
terem bemutatásán keresztül.”

Programszervező: Bíró Gergő,
Czékmány Anna, Erlitz János, Kádár 
Anna, Kodolányi Judit, Komáromi 
Csaba, Pádár Eszter, Sóki Diána, 
Szilágyi Nagy Anna
Kutató: Komáromi Csaba
Fotó: Diera Eftimia

VASÁRNAP 10:00-18:00

V 10:00-11:00, 13:00-15:00, 17:00-18:00 
A megadott időpontokban a palota-
sor termei egyénileg látogathatók

V 10:30, 15:00 A KultúrAktív Urbanity 
című városi társasjátéka palotatörté-
neti sétával kapcsolódik össze, amelyet 
Komáromi Csaba muzeológus vezet

Regisztráció: (a kiválasztott időpont 
megjelölésével) muzeumped@pim.hu  
(max. 20 fő/séta, 2 fő/email)

V 12:30-16:00 PIM x CSENDES – 
  Pop-up kiállítás és kvíz. Irodalmi 
kávéház, kortárs dizájn üzlet, és a 
múzeum Károlyi-palotájának klasszi-
cista belső terei. Ismerkedés, játékos 
felfedezés,  és még sok minden más!

V 10:00-11:30, 13:00-14:30 Szöveg/
Tér címmel az épületből sétára in-
dulunk, amelynek során felfedezünk 
szöveges (emlék)helyeket a palotá-
ban és a tér körül, hogy végül a talált 
szavakkal mi magunk is megalkot-
hassuk saját tér-szövegünket
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8.

V. KER. HENSZLMANN IMRE UTCA 7.

Építész: nem ismert
Építtető: gróf Andrássy Géza
Építő: nem ismert
Építés éve: 1899-1900

A Henszlmann Imre utca 1898-ban épült 
ki, a Károlyi kert déli oldalából elcsa-
tolt  útsáv helyén. Gróf Andrássy Manó 
és fia, gróf Andrássy Géza felvásárol-
ta ezeket a telkeket, és 1896-1905-ig 
 egyesével épült ki az akkori Kaplony 
utca. A négyemeletes, belső udvaros 
bérház kései historizáló stílusú. Műkö-
dött itt kerületi rendelő, női szabóság, 
ügyvédi iroda, numizmatikai társaság, 
bicikliműhely, és virágüzlet is.

Programszervező: Miszti Nikolett
Kutató: Kiss Virág
Fotó: Diera Eftimia

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ 17:00 Budapesti divat 1918 – Hogy 
jutott hozzá Budapest Párizs divatúj-
donságaihoz? Hogyan hatottak a for-
radalmak a divatban az elitre és az 

őket kiszolgáló belvárosi divatszalo-
nokra? Hol vonultak fel Pesten az ele-
gáns nők? Érdekességek a száz évvel 
ezelőtti divatról. Szatmári Judit Anna 
divattörténész előadása és vetítése 
(Kiscelli Múzeum)

V 11:00-16:00 Visszahozzuk a XIX. 
század hangulatát a portréfotózásban! 

– ismerd meg a R. A. Goldmann gyárá-
ban készített és restaurált 100 éves fa 
kamerát a Café Analóg jóvoltából

15



9.
VI. KER.  HUNYADI TÉR

a Hunyadi téri park újjászületéséről a 
Zenepavilonnál

SZ 16:00-17:00 Nyugat110 – váloga-
tás Nyugatos költők verseiből a folyó-
irat 110 éves évfordulója alkalmából 
az ELTEátrum Társulat előadásában a 
Zenepavilonnál

SZ 13:00-13:30, V 15:00-15:30
Tér- letvezetés – a Hunyadi tér történe-
te Vízkelety László tolmácsolásában

V 16:00-17:00 NaNi on the run – 
könn yed akusztikus pop-rock koncert

V 17:15-17:45 Olcsó az alma! – vásár-
napi forgatag az ELTEátrum Társulat 
előadásában

Tíz éve még egy többszintes mélyga-
rázs terve veszélyeztette a Terézváros 
legnagyobb zöldterülete faállomá-
nyának fennmaradását. Akkor a ter-
melői piac jövőjéért is aggódó civil 
csoportosulás adott hangot a beruhá-
zást végül megakadályozó lakossági 
tiltakozásnak. Azóta megújult állapo-
tában ismét a környék egyik legked-
veltebb bevásárló- és pihenőhelye 
lett a szinte egységes 19. század végi 
téralakkal is büszkélkedő Hunyadi tér.

Programszervező: Kárász Erika,
Ferenczy Ágnes Orsolya
Kutató: Hauenstein Mátyás

SZOMBAT-VASÁRNAP

SZ 7:00-14:00 Kofa-vizit – hétvégi be-
vásárlás a belváros egyetlen szabadté-
ri piacán. A piac a szokásos munkarend 
szerint tart nyitva, az őstermelők minő-
ségi kézműves termékekkel, mézzel, 
sajttal, virágpalántákkal, fűszernövé-
nyekkel várják a vásárlókat 

SZ 14:00-15:00 Teret leltem ben-
ned – Papp Katalin tájépítész mesél 

Hunyadi té
r Hunyadi tér

Szó
fia utca

9.

10. 11.

12.
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10.

VI. KER. HUNYADI TÉR 3.

Építtető: Popper István
Építész: Illés Gyula
Építő: nem ismert
Építés éve: 1896

A Hunyadi téri vásárcsarnok mellett 
épült körgangos bérház magasföld-
szintjén 1896 óta lakás-zsinagóga, 
udvarában pedig közel 60 éve szó-
daüzem működik. Itt élt és alkotott 
Duray Tibor festőművész, aki fest-
ményein több ízben megörökítette a 
Hunyadi teret. A ház adott otthont a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. ke-
rületi fiókkönyvtárának is.

Programszervező: Morován Júlia, Tóth 
Mónika, Sőregi Viktória, Guilherme Leick
Kutató: Morován Júlia
Fotó: Szodorai Regina

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 Az épület önálló 
bejárása során megtekinthető Duray 
Tibor festmény-reprodukcióiból, vala-
mint az épülethez kapcsolódó képek-

ből összeállított kiállítás, gyerekeknek 
kirakós játékkal.

SZ 10:00, 10:30 A szóda-sztori  
–  látogatás a Kiss szikvízüzemben. Az 
üzem két turnusban látogatható. 

Regisztráció (a kiválasztott időpont 
megjelölésével):
bp100hunyaditer3@gmail.com
(max. 25 fő/alkalom, 2 fő/email)

SZ 15:00 Előadás Duray Tibor festé-
szetéről

SZ 17:00 Gang Garden – piknik a lakók-
kal a III. emeleten

V 10:00, 11:30 Kicsi szentély – be-
járás a zsinagógában Fináli Gábor 
rabbi vezetésével

V 15:00 Előadás Duray Tibor festé-
szetéről

Explanation in English for all events
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11.

VI. KER. HUNYADI TÉR 7.

Építész: Grill Lajos
Építtető: Grill Lajosné szül. Wieser 
Janka

SZ-V 10:00-18:00 Kiállítások a ház tör-
ténetéről, ismert és ismeretlen lakóiról

SZ-V 10:00-18:00 Gyereksarok 
– házkirakó, házrajzok, színezők. 
 Kézműves foglalkozás gyerekeknek 
és felnőtteknek, a legszebb alkotá-
sokból kiállítás a ház falán

SZ-V 11:00 Hunyadi Nyomozó – fedezd 
fel a tér házait és lakóit a Lakószínház 
közreműködésével!

V 15:00 Szalvétahajtogatás a gyerek-
sarokban

Építő: Grill Lajos
Építés éve: 1882

A ház építésze, Grill Lajos német szár-
mazású építőmester volt, aki több 
környéki bérházat is jegyzett. A négy-
szintes neoreneszánsz épületben élt 
családjával, ahol a földszinten istálló 
és mosókonyha szolgálta a kényel-
müket, az utcafronton műhelyek mű-
ködtek. A homlokzat díszeit az ’56-os 
bombatalálat utáni felújításkor eltá-
volították. A ház egykori, neves lakói 
között találjuk Barcsay Jenő festőt és 
Gosztonyi János orgonaművészt.

Programszervező: Ádány Krisztina, 
Balázsfi Enikő, Kovácsné Visi Márta
Kutató: Gall Eszter, Győrfi Dániel
Fotó: Szodorai Regina

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

18



12.

VI. KER. HUNYADI TÉR 10.

Tervező: Léderer Ede
Építtető: Léderer Ede és neje
Építő: Léderer Ede
Építés éve: 1889, 1891-1892

A Hunyadi-udvar Léderer Ede gyulai 
származású mérnök és neje, Werner 
Regina szebb napokat látott pesti bér-
palotája, voltaképpen két külön ház: 
egy három és félemeletes főépület és 
egy háromemeletes udvari épület. A 
főépület mosókonyhából átalakított 
padláslakásában Derkovits Gyula fes-
tőművész élt feleségével három évig, 
1931-ben történt kilakoltatásukig.

Programszervező: Kovács Katalin,
Hauenstein Mátyás
Kutató: Hauenstein Mátyás
Fotó: Szodorai Regina
Lakók: Dr. Pinczi Julianna, Vásárhelyi 
Zsóka, Vad Márta (Mama & BBQ Bistro)

SZOMBAT-VASÁRNAP
11:00-19:00

SZ-V 11:00-19:00 Épülettörténeti 
 kiállítás, Derkovits kiállítás, kifestő és 
kirakós játékok gyerekeknek

Válogatás Lábass Endre fotóművész 
a házban készült fényképeiből a 
Mama & BBQ Bistro falain

SZ 13:00 Teret a piacnak! Teret a fák-
nak! – beszélgetés a Kincsünk a piac 

– Hunyadi tér civil csoport aktivistái-
val a piac, a park és a vásárcsarnok 
megmentéséről az étteremben

V 16:00 Lábass Endre az étteremben 
mesél a házhoz, a környékhez és a 
Házszínházhoz kötődő emlékeiről
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13.
VII. KER. KLAUZÁL TÉR

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-19:00

SZ-V 10:00-19:00 Klauzál idővonal – a 
kerítésre kifüggesztett plakátokon meg-
elevenedik a tér múltja, jelene és jövője 

Villamostörténeti kiállítás – kövesd 
vé gig a budapesti villamostörténet 

A környék tekervényes utcáin mindig 
kellemes meglepetés a Klauzál térre 
érkezni. Vili, a veréb terén az egykori 
piac helyett ma vásárcsarnok, a régi 
faszínház helyett pedig egy szabad-
téri nézőtér várja az erre járókat.

Programszervező: Lévai Dorottya, 
Kiss Réka, Starowicz Annamária, BGE 
KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtár
Kutató: Starowicz Annamária

Dob 
ut

ca

Klauzál tér

Klauzál té
r

13.

14.
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fejlődésének jelentős momentumait 
a vonalakon működtetett jármű-
vek  meg ismerésével. Gréczi Bálint 
 (MaViTE) kiállítása

Könyvcserebere és olvasósarok – 
 Pihenj és olvass a Klauzál téren! 
A BGE KVIK Idegenforgalmi Szak-
könyvtár közreműködésével a nem 
használt könyveidet kicserélheted 
érdekesebb könyvekre

Regisztráció: 
mavite.bp100@gmail.com
(max. 25 fő/séta, 2 fő/email)

SZ 10:00-18:00 A Kisdiófa Közösségi 
Kert színes programokkal és kertbejá-
rással várja az érdeklődőket a Kis 
Diófa u. 4-ben (részletek a honlapon) 

SZ 11:00 Villamosút az időben: a régi 
2-sel az István térről a Klauzál térre – 
N. Kósa Judit sétája a 2-es villamos 
egykori vonaláról. Találkozó a Csányi 
utca torkolatával szemben, a Bubi 
parkolónál. Okostelefon vagy tablet 
használata ajánlott!

SZ-V 14:00-15:00 Upside-Down’ 
Squares / Budapest à la renverse 
A group of 4 Erasmus architec-
ture students wishes to give you a 
glimpse into their relationship with 
the lively 7th district of Budapest. 
Raise your eyes, discover a new 
perspective, and explore the city 
on a different level. Let’s enjoy the 
city together! [EN, FR]

SZ 14:00 Gérecz Attila: „Az győzhet 
csak az utolsó hajrán, aki sorsánál 
nagyobb” – séta az ‘56-os, Klauzál 
téri mártír emlékére Lévai Dorottya 
vezetésével (Budapest Alulnézetből) 

Regisztráció:
info@bpalulnezetbol.hu 
(max. 25 fő/séta, 2 fő/email)

SZ 15:00 A belváros elveszett villa-
mosvonalai – Gréczi Bálint  (MaViTE) 
elő adásában a Budapest100 tereit 
összekötő villamoshálózat kalandos 
és olykor izgalmakkal teli történetét 
 ismerhetjük meg.

SZ 16:00 Székelyné az árnyékszéken, 
avagy hogyan ne építsünk lakókö-
zösséget a századfordulós Budapes-
ten? – Perényi Roland történész elő-
adása (Kiscelli Múzeum)

V 11:00 A Klauzál gasztrocsarnoka – 
kalandozás Kiss Rékával (Budapest 
Alulnézetből) a Klauzál téri vásár-
csarnokban, amelynek során meg-
ismerhetjük az épület történetét és 
szerepét a hétkerben

Regisztráció: info@bpalulnezetbol.hu 
(max. 25 fő/séta, 2 fő/email)

V 14:00-17:00 Hamupipőke őnagy-
sága – a Klauzál tér története a nagy 
árvíztől a pesti bulinegyedig. Előadás-
sorozat a Klauzál13 Könyvesboltban. 
(Részletes program és előadók a kísé-
rőprogramok között.)
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14.
VII. KER. KLAUZÁL TÉR 5.
BGE KVIK Idegenforgalmi
Szakkönyvtár

Építész: nem ismert
Építtető: Schiff Lipót 
Építő: nem ismert
Építés éve: 1884

Az eredetileg földszintes épületre 
1884-ben Schiff Lipót, sütő- és pék-
mester két emeletet építtetett, így 
nyerte el mai formáját. Ebben a ház-
ban lakott az 1936-os berlini olimpia 
aranyérmes vízilabdacsapatának tag-
ja, Brandi Jenő. Ma itt található a BGE 
KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtára, 
a Chimera-Project Gallery és a Külde-
tés Egyesület.

Programszervező: Petics Mariann BGE 
KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtár
Kutató: Bacsa Ildikó
Fotó: Pélyi Nóra

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-19:00

SZ-V 10:00-19:00 Klauzál Kalauz – 
Egy hideg januári estén hangos vita 
törte meg a tér csendjét. Mi forgatta 
fel a tér életét? A játék folyamán fény 
derül a Klauzál tér történetére és a te-
ret körülvevő házak lakóinak titkaira. 
A kalauz 17:00-ig vehető át. 

Találkozás: BGE KVIK Idegenforgal-
mi Szakkönyvtár (a játékot Kiss Réka, 
Lévai Dorottya, Starowicz Annamária 
készítette)
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15.
VII. KER. LÖVÖLDE TÉR

SZ 12:00-17:00 Tekerj ki a térre! – 
 Gyere és próbáld ki a Cargonomia 
teherbringáit!

SZ-V 12:00-17:00 Tekerj és keverj a 
téren! - Próbáld ki a bringával hajtott 
turmixgépet a Cyclonomia jóvoltából, 
vagy tanuld meg a kerékpárszerelés 
alapjait! Szombaton és vasárnap 
visszaadjuk a teret a kerékpárosok-
nak a fenntartható és környezetkímé-
lő közelekedés jegyében

SZ 15:00, 17:00 A pöcegödörtől az 
illegális vizelésig. Kis budapesti kloáka-
történet – Perényi Roland történész 
előadása (Kiscelli Múzeum)

SZ-V 10:00-16:00 Lövölde tér 7. tér- és 
háztörténeti kiállítás (Kiscelli Múzeum)

A 18. században a polgárság felada-
tai közé tartozott a városok bizton-
ságának megőrzése. I. Lipót király 
kötelezte a céheket, hogy mestereik 
lövészetre járjanak a városfal mellett 
álló céllövöldébe. A lövöldét 1890-ben 
elbontották, a teret megnagyobbítot-
ták és körben bérpalotákat építettek. 
Itt állt a Cairo kávéház is, amelynek 
híres vendége volt Bortnyik Sándor 
festőművész. A teret 1982-ben Maurer 
Klimes Attila tervei alapján újították fel. 

Programszervező: Mercs Anita, 
Szalai Teréz, Szarka Alexandra (A Város 
Mindenkié)
Kutató: Szalai Teréz

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-17:00

SZ 12:00-14:00 "Közvécéket Buda-
pestre – Kis dolog is lehet nagy do-
log!" A Város Mindenkié csoport 
kampányának célja, hogy minél több 
közvécé legyen Budapesten. Stand-
juknál információs játékot szerveznek 
nyereményekkel

Kirá
ly u.

Lövölde té
r

15.

16.

17.
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16.

VII. KER. LÖVÖLDE TÉR 7.

Építész: Schusbeck Pál
Építtető: Fischer Péter
Építő: Schubert Ármin és 
Hikisch Lajos
Építés éve: 1872

Fischer Péter és felesége tulajdoná-
ban több bérház is állt Budapesten, 
ezek közül pedig a Lövölde téri volt az 
egyik legimpozánsabb. A háromszin-
tes ház belső udvarában 1905-1927 
között Hollós Mór, majd 1932-1954 
között Pfeifer Antal fényképészek 
kétszintes műterme is működött. Egy-
kor földszinti kávéház és boltok sora 
 színesítette a teret.

Programszervező: Szalai Krisztina, 
Jerger Krisztina, Szathmári Edina
Kutató: Marton Ildikó, Szathmári Edina
Fotó: Ekés András

VASÁRNAP 10:00-18:00

V 10:00-18:00 Háztörténeti kiállítás. 
Találkozás a lakókkal az udvaron. 
Gyereksarok: színező, rejtvények, 
papírhajtogatás
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17.
VI. KER. FELSŐERDŐSOR UTCA 1.

Építész:  Paulheim János és 
Paulheim István
Építtető: Paulheim János és 
Paulheim István
Építő: Hudetz János
Építés éve: 1892

A 19. századi Wurm-villa kertjének 
helyére épült neoreneszánsz stílus-
jegyeket hordozó háromemeletes 
lakóház számos művésznek ad és 
adott otthont. Itt lakott Budapest első 
Kossuth-szobrának alkotója, Fleischl 
Károly, valamint, Fleischer Antal, az 
Operaház karmestere, és néhány évig 
Erdős Renée írónő is. Részben  a 
ház helyén állt a fából ácsolt Thália 
Színház, amely a 19. század közepén 
nyaranta hét éven át szórakoztatta  a 
polgárságot könnyed, német nyelvű 
darabjaival.

Programszervező: Ertl Dóri, Balla Gábor
Kutató: Molnár Fatime, Tóth Krisztina
Fotó: Ekés András

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 Kiállítások a lép-
csőházban és a gangon – Faber Gab-
riella festőművész, volt lakó; Teréz-
város alulnézetből  –  Győri Ani fotói; 
és Győri István festőművész képei; 
Lyukasóra – folyóiratolvasó ablak

SZ 10:00, V 11:30 Wertán Zsoltné, 
Kinga vezetése pincétől a padlásig

SZ 11:00, V 10:00 Botanikai séta 
Wertán Zsolttal

SZ 14:00 A Lövölde tér múltja  – beszél-
getés dr. Keil Béni lakóval

V 11:00 Dobri Dániel zeneszerző és 
 Jókai Ágnes színésznő sanzonelőadása

V 15:00 A céllövölde c. epizód vetí-
tése (Csillagok küldötte csehszlovák 
gyerek sci-fi film, 1978)
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18.
VII. KER. ALMÁSSY TÉR

SZ 16:30 Volt egyszer egy Almássy 
téri Szabadidőközpont – az emble-
matikus épület múltja és jelene

SZ 17:30 Milyen Almássy térinek 
lenni? – helybeli történetek és legendák 
elevenednek meg a Ziggurat Project 
összművészeti performanszában

A tér a 19. században piacként funk-
cionált, majd a Klauzál téri vásár-
csarnok megépülése (1897) után 
elvesztette ezt a feladatát. Közösség-
építő erejének tanújelei az 1913-ban 
itt megalapított első budapesti köz-
könyvtár, a forrongó munkásmozgal-
mi csoportok egykori jelenléte, vala-
mint az 1983-ban megnyílt Almássy 
téri Szabadidőközpont, mely sok fia-
talnak adott otthont. A teret 2014-ben 
újjáépítették, azóta is hűen szolgálja 
az itt lakókat. 

Programszervező: Surányi Sára,
Csóka Viktória, Lukács Gergő
Kutató: Csóka Viktória

SZOMBAT 13:00-18:00

SZ 13:00 Edit & Bálint Duó – akuszti-
kus jazzkoncert a téren (ének: Lánczky 
Edit, gitár: Mikola Bálint)

Wesse
lényi u

tca

Alm
ássy tér

18.

19.

26



19.

VII. KER. ALMÁSSY TÉR 13.

Építész: Moravetz József
Építtető: Moravetz József
Építő: Moravetz József
Építés éve: 1885-1890

A téren elhelyezkedő egyemeletes 
lakóház bájos, érdekes látványt nyújt 
a belváros közepén. 1885-ben még 
csak egy földszintes ház állt itt, az 
emelet ráépítéskor folytatták a föld-
szint addigi díszes homlokzatát. Az 
eredeti tervrajzok is megőrződtek.  

Programszervező: Debreceni Luca,
Surányi Sára
Kutató: Farkas Edit
Fotó: Vörös Nikolett

SZOMBAT 14:00-17:00

SZ 14:00-17:00 Kiállítás az épület 
tervrajzaiból

SZ 14:00, 15:00, 16:00 Koncert a 
gangon –  zenetörténeti barangolás 
a Trio Bohemiával 

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével:
almassyhaz@gmail.com 
(25 fő/koncert, 2 fő/email)
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20.
VII. KER. BETHLEN GÁBOR TÉR

A Bethlen Gábor tér végleges formáját 
1889-ben nyerte el. Nevét 1931-ben az 
erdélyi fejedelem után Bethlen Gábor 
térre módosították. A rombusz alakú 
tér képét erősen meghatározzák a 
körülötte álló épületek: a volt Izraelita 
Siketnémák Budapesti Országos Inté-
zete, valamint Budapest legnagyobb, 
a II. világháború előtt épült bérháza, 
amelyet Reiner Dezső tervezett.    

Programszervező: Kapros Dóra, Marton 
Ildikó, Meszes Tímea, Pálmai Orsolya
Kutató: Marton Ildikó, Tóth Krisztina

VASÁRNAP 10:00-18:00

V 10:00-18:00 Kultúrpiknik – kéz-
műves program, játék, felolvasás és 
zene a Bethlen Téri Színházban fellé-
pő művészek közreműködésével

V 12:00-17:00 Improvizáció a Spirita 
Társulattal – a Bethlen Téri Színház 
prózai társulatának tagjai kötetlen 
improvizációs játékra invitálnak min-
den színházkedvelőt

István utca
Bethlen Gábor tér
Bethlen G

ábor utca

20.
21.

22.
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21.
VII. KER. BETHLEN GÁBOR TÉR 3.
Lakóház és a Bethlen Téri Színház

Építész: Reiner Dezső
Építtető: Rákosi Jakab és neje szül. 
Weiller Berta
Építő: Wellisch Tibor
Építés éve: 1929

A Rákosi-udvar néven ismert száz-
lakásos bérpalota a Csikágó leg-
impozánsabb épülete volt, ahol or-
vosok, gyárigazgatók, tisztviselők, 
színészek laktak. A ház földszintjét 
eredetileg mozinak tervezték, az év-
tizedek során hol színházként, hol 
moziként működött. A II. világháború 
alatt az épület tetejére lőállást épí-
tettek, ahonnan az egész környéket 
tűz alatt tudták tartani. A ház Móricz 
Zsigmond és Békés Pál regényeit, va-
lamint több filmet is inspirált.

Programszervező: Kapros Dóra, Marton 
Ildikó, Meszes Tímea, Pálmai Orsolya
Kutató: Marton Ildikó
Fotó: Erdős Dénes

VASÁRNAP 10:00-18:00

V 10:00-18:00 Épülettörténeti és 
 természetfotó kiállítás a Színházban

V 11:00, 14:30, 16:30 Épületbejárás 
két felvonásban: Társasház – pincétől 
a padlásig Ráday Mihály művészet-
történész vezetésével, majd kulissza-
járás a Színházban

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
bethlenter.bp100@gmail.com 
(max. 15 fő/séta, 2 fő/email)

V 13:30 Belső udvar Gang Színház 
– Békés Pál: Egy kis térzene /részlet/    
a Pulzus Társulás és a Bethlen Téri 
Színház produkciója
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22.
VII. KER. ISTVÁN UTCA 15.
Bethlen téri zsinagóga

Építész: Baumhorn Lipót és 
Somogyi György
Építtető: Magyarországi Status
quo Ante Hitközségek Országos 
Szövetsége
Építő: nem ismert
Építés éve: 1932

A Bethlen téri zsinagóga az egykori Iz-
raelita Siketnémák Budapesti Országos 
Intézete (ma: McDaniel College Buda-
pest) bal oldalán található. Eredetileg 
egy kis imaterem volt itt, amelyet 1932-
ben bővítettek ki a legendás zsinagóga-
építő, Baumhorn Lipót vezetésével.

Programszervező: Kapitány-Horváth 
Zsuzsa, Csányi Balázs
Kutató: Vass Krisztina
Fotó: Erdős Dénes

VASÁRNAP 10:00-12:00

Az épület kizárólag a megjelölt idő-
pontokban látogatható!

A nyitva tartás ideje alatt a Bethlen 
téri zsinagóga várja az érdeklődőket. 

Regisztráció: 
bethlenterizsinagoga@gmail.com
(max. 20 fő, 2 fő/email). Regisztrált 
látógatók számára 10:00-12:00 között 
látogatható
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23.
VIII. KER. MIKSZÁTH KÁLMÁN TÉR

A terület először 1900-ban kapott 
nevet, Reviczky Gyula, a fiatalon 
elhunyt költő után Reviczky térnek 
nevezték el. 1840-ben az 1. számú 
házban  alapította meg Irinyi János 
első gyufagyárát, később az ennek a 
helyére épült házban lakott Mikszáth 
Kálmán élete utolsó éveiben. Halála 
után, 1911-ben nevezték el róla a te-
ret. Az itt álló szobor Kocsis András 
alkotása,1961-ben készült, az író ha-
lálának 50. évfordulójára.

Programszervező: Andó Júlia, Lumen, 
Mindspace, CaPE, Zappa
Kutató: Riethmüller Borbála

SZOMBAT-VASÁRNAP 
13:00-22:00

Mi történt a téren? – beszélgetések    
a közterek szerepéről

V 14:00-15:00 NUBLAO – zenekar 
tagjai hangszereiket cserélgetve te-
remtenek különleges atmoszférát az 
érdeklődőknek ambient chill és egy 
csipet rock&roll

V 16:00 A Pomázi Tűzoltózenekar fel-
vonulása a Gutenberg tér – Mikszáth 
tér – Lőrinc Pap tér útvonalon

Szentkirályi utca

Revicky utca

Krúdy Gyula utca

23.

24.
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24.

VIII. KER. MIKSZÁTH TÉR 2. 

Építész: Schweiger Gyula
Építtető: Schweiger Gyula
Építő: nem ismert
Építés éve: 1891

Az épület első tulajdonosa az  Almássy 
család volt, majd az I. világháború 
után bérház lett, a II. világháborút kö -
vetően pedig társasházzá alakult. 
Egyedül a Bakony étterem volt állami 
tulajdon, ami az 1990-es évekig üze-
melt a földszinten. A rendszerváltás 
után itt nyílt meg a Tilos az Á, ahol fel-
lépett többek között a Kispál és a Borz, 
a Korai Öröm, a Másfél, Dj Palotai és a 
Quimby. Ma ez a Zappa bisztró, ahol 
Magyarország egyetlen vendéglátó-
helyen látható védett falfestménye van.

Programszervező: Lumen, Mindspace, 
Zappa
Kutató: Riethmüller Borbála
Fotós: Kovács Katalin

SZOMBAT-VASÁRNAP  
11:00-13:00 

SZ-V 11:00-13:00 Akusztikus koncertek 
az udvarban

32



25.
VIII. KER. LŐRINC PAP TÉR

a teret határoló házak pincéinek és 
rejtett kertjeinek titkait. 

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
gorbemark@freemail.hu 
(max. 20 fő/séta, 2 fő/email) A találko-
zópontot a válaszemailben írjuk meg

A tér 1900-ban kapta nevét Scitovszky 
bíboros, hercegprímás, esztergomi 
érsekről, és 1951-ben nevezték át 
Lőrinc pap térre. Mészáros Nagybotú 
Lőrinc ceglédi pap a Dózsa-féle pa-
rasztháború alvezére volt. A téren 
álló templom gróf Zichy Nándor or-
szággyűlési képviselő támogatását 
élvezte. A család 1930-ban szobrot 
állíttatott neki, amit 1949-ben Sülysáp-
ra vittek a “politikailag kifogásolható” 
művek közé, végül 1993-ban vissza-
került eredeti helyére.

Programszervező: Görbe Márk
Kutató: Görbe Márk

SZOMBAT-VASÁRNAP 
13:00-17:00

SZ-V 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
A Zichyk birodalma: a Lőrinc pap tér 
titkai – A séta során bejárjuk a Zichy 
Nándor egykori "birodalmát" és meg-
tekintjük ma luxusszállóként üzemelő 
palotáját is. Görbe Márk művészet-
történész segítségével szóra bírjuk a 
teret őrző oroszlánt és sárkányt, hogy 
megismerjük a hely történelmét, így    

M
ária utca

Krúdy Gyula utca

25.

26.
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26.

VIII. KER. LŐRINC PAP TÉR 3.

Építész: Staerk Sándor
Építtető:  Liebner Józsefné
Építő: nem ismert
Építés éve: 1894 

Az egykori Scitovszky téren álló 
négyszintes, neobarokk bérház 
építtetőjének férje, kakucsi Liebner 
József császári és királyi asztalnok 
volt. Méhészként a mézraktár mellett 
kocsmát is üzemeltetett a házban, 
borzolva ezzel a szemben lévő jezsui-
ta templom híveinek és a mellette 
álló leányotthon lakóinak kedélyét. A 
kapu fölött az ő monogramja látható. 
A Darányi-palotaként is ismert ház az 
1933-tól ott lakó Darányi István befo-
lyásos italkereskedőről kapta a nevét.

Programszervező: Tihanyi Dominika, 
Szohr Gábor, Kovács Árpád (Újirány 
Tájépítész Kft.), Perényi László (CaPE), 
Vass Lili
Kutató: Győrfi Dániel, Gácsi Zsuzsanna
Fotó: Szokodi Bea

SZOMBAT 10:00-22:00 
VASÁRNAP 10:00-18:00

SZ-V 10:00-16:00 Háztörténeti kiál-
lítás – régi képek és érdekességek a 
ház múltjáról, lakóiról. Megfogható 
 töredékek – a házban őrzött címeres 
tégla gyűjtemény bemutatása. A CaPE 
Palota negyed kiadványának bemu-
tatója

SZ 10:00-22:00, V 10:00-18:00
Budapesti terek titkai – Szoboszlay 
András rajzai

SZ 14:00-17:00 Ping-pong bajnokság 
– a Lőrinc pap tériek kihívják a környe-
ző terek lakóit és az arra járókat

SZ 17:00 Egy jó példa – a ház közös-
ségi udvarának története Szohr Gábor 
(Újirány ) és Perényi László (CaPE) 

SZ 17:30 Piknik a ház lakóival

SZ 20:00 Filmvetítés a nemrég el-
hunyt producer, Kun Roman emlékére
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27.
VIII. KER. GUTENBERG TÉR

Programszervező: Bálint Réka, Bozóky 
Ildikó, Márkus Kata, CaPE
Kutató: Bozóky Ildikó

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 A Gutenberg – 
Mikszáth – Lőrinc pap terekről szóló 
műveltségi kvíz

A több mint 150 éves múltra vissza-
tekintő terecske először a Főherceg 
Sándor nevet kapta, de a 20. század      
első felében számos vita folyt  a 
nyomdászok és az orvosok közt, 
hogy Gutenberg tér legyen a neve 
a nyomdászok és betűszedők se-
gélyező egyletének otthona után 
vagy Fodor József tér a Józsefvárosi 
 Orvostársaság javaslatára – végül 
1946-tól viseli a nyomtatás feltaláló-
jának nevét. Egyes források szerint a 
tér a rajta álló fáknak köszönhetően 
nem lett közlekedési csomópont.

M
ár

ia
 u

tc
a

Kőfaragó utca

Békési utca

Scheiber Sándor utca

27.
28.

→
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SZ-V 11:00-14:00 Rendőrségi kitele-
pülés: rendőrautó kipróbálása, rend     - 
őr segédeszközök megtekintése, kér-
dezz-felelek a VIII. Kerületi Rendőrka-
pitányság közreműködésével

SZ-V 10:00-17:00 Tesz-vesz olva-
sókuckó-sarok – könyvcsere. Írjunk 
együtt egy történetet mesekockák 
segítségével, és olvassuk el egymás 
történeteit!

SZ 10:00-13:00  Kauker Szilvi (MOZA 
cementlap manufaktúra) segítsé-
gével aszfaltrajzok, lábbal rajzolt 
burkolatok, cementlap-nyomda és 
 kaleidoszkóp-kukucskálás

SZ 14:00-17:00 Könyvecske készí-
tő foglalkozás a Gutenberg téren és 
környékén valaha élt jeles írók idé-
zeteinek felhasználásával. Somogyi 
Márk vándor-könyvkötő vezetésével 

SZ 16:00 CaPE szervezésében, a 
François Fiedler Gyermekrajz Ver-
seny eredményhirdetése

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
budapest100konyvecske@gmail.com 
(max. 30 fő; 6 fő/félórás turnus, 
2 fő/email)

V 10:00-16:00 Nyomdafestéket tűr-
ve – nyomtatás Gutenberg-elvű prés-
sel a Kiscelli Múzeum vendégprog-
ramján Novokrescsenszkov Tamás 
vándornyomdásszal (Letterpress)

V 16:00 Pomázi Tűzoltózenekar felvo-
nulása a Gutenberg tér – Mikszáth tér 

– Lőrinc pap tér útvonalon
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28.
VIII. KER. GUTENBERG TÉR 4.

Építész: Vágó József és Vágó László
Építtető: Magyarországi 
Könyvnyomdászok és Betűöntők 
Segélyező Egyesülete
Építő: Schamann Antal
Építés éve: 1905-1907

A Gutenberg-otthon Budapest leg-
szebb szecessziós épületei közé tar-
tozik, Lechner-tanítványok álmodták 
meg a nyomdászok szakszervezeté-
nek. Impozáns homlokzata mögött 
több mint 110 éve várnak felfedezés-
re pazar látnivalói. A ház falai között 
élt és dolgozott sok közismert alkotó, 
többek közt Lechner Ödön építész és 
Mándy Iván író.

Programszervező: Bálint Réka, 
Márkus Kata
Kutató: Bozóky Ildikó
Fotó: Zbik Dorina

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 11:00, 12:00 Szecessziós épü-
lettörténeti séta Kégl Jánossal,   a 
Gutenberg otthon lakójának veze-
tésével

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
budapest100gutenberg4@gmail.com 
(max. 20 fő/ séta, 2 fő/email)
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29.
VIII. KER. RÁKÓCZI TÉR

a tér életében a 4-es metró építése 
volt. A lejárati épület, a játszótér és a 
vízfelület megjelenése jelentős átala-
kulást hozott a környéken.

Programszervező: Mindspace
Kutató: Rieger Emese

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

A tér a mai formáját az 1838-as nagy 
pesti árvíz után nyerte el, miután a 
víz az itt található vályogházak nagy 
részét elmosta, és megkezdődött a 
városrendezés. 

A tér domináns épülete a Vásárcsar-
nok, amely a Budapestet elárasztó 
kétes hírű piacok helyett kínált alter-
natívát. A  Rákóczi téri a Fővám téri 
után a második számú csarnok lett, 
amely a nyugat-európai mintát követte 
vasszerkezetével és homlokzati tég-
lafalával. A legutóbbi beavatkozás 

29.
Békési utca

József körút

Vásár utca

Rákóczi tér

30.

32. 31.

33.
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SZ 10:00, 14:00, V 10:00 miTér? – 
terek az ingatlantanácsadó szemével 

– kvízzel egybekötött interaktív séta a 
KPMG szakértőinek vezetésével
Mi a tér? – a tér pusztán egy urba-
nisztikai elem vagy több annál? Mi 
vagyunk a tér! – milyen hatással va-
gyunk a térre? Mit ér? – milyen értéket 
hordoz magában egy tér ingatlanpi-
aci szemszögből?

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
miter@kpmg.hu 
(max. 30 fő/séta, 2 fő/email)

V 14:00 Square Up! – squares 
through the eyes of real estate 
advisors: an interactive walk and 
quiz led by experts from KPMG.

Registration: 
miter@kpmg.hu (max. 30 people/
walk and 2 person/email)

Programok a Vásárcsarnok előtt: 

SZ 11:00-12:30 Gyere velem a Nyolc-
kerbe! – alternatív és interaktív séta 
roma fiatalokkal a kerületben az Uccu 
Alapítvány közreműködésével 

Regisztráció: 
budapest100uccu@gmail.com 
(max. 20 fő, 2 fő/email) 

SZ-V 16:00-16:30 Divat FlashMob a 
Jelky András Iparművészeti Szakgim-
názium szervezésében

SZ 17:00-18:00 Újhold zenekar 

SZ 15:00 Víg utca 20. – BR*K galéria 
– fotókiállítás megnyitó 

SZ 11:00 Vásár utca 4. – Verkstaden 
és Mindspace  workshopok

V 14:00-15:30 4-es metrótúra – a Rá-
kóczi tértől a Móricz Zsigmond kör-
térig Grosschmid Péter sétavezetővel. 
BKK-bérlet vagy jegy szükséges

Regisztráció: 
budapest100metro@gmail.com 
(max. 20 fő, 2 fő/email)

Programok a Vásárcsarnokban:

SZ 9:30-12:30 Rákóczi reggeli – kö-
zösségi reggelizés a Mindspace szer-
vezésében az Eldorádóval együttmű-
ködve

SZ 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 
Vezetett túrák  a CSAPI szervezésében 

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
pota.dorina@csapi.hu 
(max. 20 fő/séta, 2 fő/email)
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30.
VIII. KER. RÁKÓCZI TÉR 4-5. 
Jelky András Iparművészeti 
Szak gimnázium

Építész: Pártos Gyula
Építtető: Vallási és Közoktatásügyi 
Minisztérium 
Építő: Schusbeck Pál
Építés éve: 1909-1911

A historizáló épület különlegessé-
ge, hogy a tér felőli homlokzatát 
 Zsolnay-féle színes pirogránit és 
 vörös színű, szárazon sajtolt idomtég-
lák burkolják. Pártos Gyula 1896-ig 
 Lechner Ödönnel közös irodában 
dolgozott, együttműködésük éveiből 
sok stílusjegyet megőrzött, és vitt át 
erre az épületre is. A  Magyar Királyi 
Állami Nőipariskola 1911-ben költözött 
a  Rákóczi tér 4-be. 

Programszervező: Zala-Szabó Diana
Kutató: Bozóky Ildikó
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 145 év – épület-, 
iskola- és divattörténeti kiállítás, 
 alkotósarok gyerekeknek

SZ-V 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Épülettörténeti séta

SZ-V 16:00 Divat FlashMob

SZ-V 11:00 Az 1870-es évek művésze-
ti élete – Zala-Szabó Diana előadása

40



31.

VIII. KER. RÁKÓCZI TÉR 10.

Építész: nem ismert
Építtető: Botfai Hűvös József
Építő: Sivirsky Antal
Építés éve: 1897

Hűvös József (1848-1914, eredeti néven 
Hirschel Salamon) Nagykanizsa zsidó 
számazású szülötte. Nagy tisztelet-
nek örvendő és számos  elismeréssel 
jutalmazott ügyvéd, köz gazdász volt, 
később királyi tanácsosi címmel is 
kitüntették. Budapest képviselőtestü-
letének is tevékeny tagja volt, főként 
a közlekedésüggyel, az infrastruktúra 
fejlesztésével foglalkozott. A ház 1897-
ben épült fel, 1943-ban alakították    
át, de 1966-tól kezdődő lakásfelosz-
tási munkálatok, a tágas otthonokat 
kisebbekre osztották és bérlőknek 
utalták ki.

Programszervező: Moharos Éva
Kutató: Kún Emese
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

SZOMBAT-VASÁRNAP 
15:00-17:00

SZ 15:00 Múltidéző beszélgetés egy 
lakóval, érdekességek Józsefváros 
történetéből
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32.

VIII. KER. RÁKÓCZI TÉR 11.

Építész: Schusbeck Pál
Építtető: Zimmermann Gyula
Építő: nem ismert
Építés éve: 1895 körül

A házat a historizáló téglaburkolaton 
kígyózó virágos vakolatdíszek teszik 
különlegessé. Itt lakott Goldfinger 
Jakab, a Műszaki Irodalmi és Nyom-
dai Rt. képviselője, aki többek között 
olyan köteteket adott ki, mint Balog 
Emil Huszonöt év az elektromos vasu-
tak történetéből című műve.

Programszervező: Kispéter Adél,
Moharos Éva
Kutató: Kún Emese és Bozóky Ildikó
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

SZOMBAT-VASÁRNAP 
14:00-18:00

SZ-V 14:00-18:00 Ház- és tértörté-
neti kiállítás

SZ 14:00-18:00 FISZ pop-up felolva-
sás, avagy gyertek és hallgassatok 
egy kis irodalmat! – Elő a fiókokban 

pihenő versekkel, novellákkal! Hoz-
zátok el, olvassátok ti is! Felolvasás 
és open mic a Fiatal Írók Szövetsége 
közreműködésével, a szünetekben 
tábortüzes gitármuzsikával

V 14:00-17:00 Könyvecske készítő 
foglalkozás Somogyi Márk vándor- 
könyvkötő vezetésével. A látogatók 
a Rákóczi térrel kapcsolatos szépiro-
dalmi idézetekből készíthetnek deko-
ratív köteteket 

Regisztráció: 
budapest.rakoczi.ter@gmail.com
(max. 6 fő/félórás turnus)

V 17:00-18:00 Anna & Márton S. 
koncert – art-pop, sanzon és tangó. 
Történetek énekhangra, gitárra és 
zongorára
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33.

VIII. KER. VÁSÁR UTCA 2.

Építész: Scwarcz Jenő (?)
Építtető: Grünwald Sámuel és neje
Építő: Makovszky Mátyás
Építés éve: 1898

A Rákóczi tér és a mai Vásár utca 
 találkozásánál álló, négyemeletes neo-
barokk sarokház homlokzata pazar 
stukkókkal díszített, a lépcsőházban 
ólomüveges  ablakok találhatók. 

Programszervező: Gasparikné Jóna 
Katalin
Kutató: Csatáry Orsolya és Páger Anikó
Fotó: Hauenstein Mátyás
Lakók: Bartos Irén, Nagy Károly, 
Becsei Áron

SZOMBAT 10:00-19:00

SZ 10:00-19:00 Tértörténeti kiállítás

SZ 11:00-11:30, 14:00-14:30 Épület-
történeti séta Bartus Irén vezetésével

SZ 11:30-12:30, 14:30-15:30 Műte-
remlátogatás Becsei Áron festőművész 
Molnár Ferenc téren lévő műtermében

SZ 18:00-19:00 Szakmai és épület-
történeti séta Nagy Károly vezetésével
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34.
VIII. KER. MÁTYÁS TÉR

Programszervező: Balogh Steffl István, 
Hegyi Nóra, Murvay Rebeka, Szalona 
Réka, Komor Emese, Chapó Ibolya, 
Kaposvári Regina, Csicsics Anna
Kutató: Lelkes Szilvia, Balogh Steffl 
István

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

Rókatündérek, szívmuzsikusok, Mándyk 
és József Attilák, édes Emmák, drága 
Böbék, Sakálok és piti tolvajok, lecsú-
szottak és régi-új dzsentrik… Lehetne 
a világ közepe is, mégis valahogy 
igaz, amit Granasztói Pál írt róla: 

“…a Mátyás tér csakugyan olyannak 
látszott, mintha álmomban látnám, 
vagy már láttam volna, és azon sem 
csodálkoznék, ha újból meg sem 
 találnám.”

34.

39.

36.

37.

38.

35.

Bauer Sándor utca

M
átyás tér

Tavaszmező u.
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SZ-V 10:00-18:00 Ebben a házban la-
kott, készült, halt meg, forgatták, gyár-
tották, találták fel, nyitották meg, lopták 
el, hamisították meg… Keresd a táblákat 
a házak kapuján, és tudd meg, mi min-
dennek voltak tanúi a tér épületei! 

SZ-V 10:00-18:00 Mistory – Töltsd le 
a Mistory applikáció Elveszve a sötét-
ben – Józsefváros rejtett arca című 
történetét, és fedezd fel a nyolcadik 
kerület megnyíló házait és tereit egy 
izgalmas mobilappos kaland során! 

Részletek: 
www.mistorygame.com/elveszveaso-
tetben

V 11:00-12:00 A tér történetét be-
mutató séta Balogh Steffl István 
 lakóval, aki mesél király választásról, 
elfeledett Duna ágról, tavaszmezőről, 

 lányokról és pléh Krisztusról, kocs-
mákról, művégtag-gyárról és még sok 
más Mátyás tér vonatkozású érdekes-
ségről. Találka: a Mátyás tér 12-es 
 lakóházzal szemben

V 13:00-14:00 Egykor és most, filmes 
jelenetek és valós helyszínek – Mátyás 
téren játszódó filmrészletek vetítése 
után felfedező sétára indulunk. Talál-
ka és vetítés a Műterem Kávézóban

V 14:00, 16:00, 18:00 A kriminális 
cselekmények dinamikája a 20. század 
során a Középső-Józsefvárosban: 
Mátyás tér, mint kriminális kanális – 
Bezsenyi Tamás sétája
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35.
VIII. KER. MÁTYÁS TÉR 3.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
MNM-SOM Ernyey József 
Gyógyszerészettörténeti Könyvtár

Építész: Pfaff Ferenc
Építtető: Filó János
Építő: Márkutz József
Építés éve: 1889-1890

Az épületet Filó János gyógysze-
rész kifejezetten a Szent Keresztély 
gyógyszertár és az azt kiszolgáló 
helyiségek számára építtette, így a 
házban iroda, laboratórium, raktár, 
valamint a patikus és segédje számá-
ra kialakított lakás is helyet kapott. A 
gyógyszertárat 1950-ben államosí-
tották, maga a patika 1978-ban szün-
tette be működését, ekkor került a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
kezelésébe. A házzal egyidős, védett 
neoreneszánsz tölgyfa bútorzat is 
látható, és a polcokon ott van a gyö-
nyörű korabeli patikaedényzet. 

Programszervező: Kolocz Dóra,
Marton Ildikó, Ráczkevy Edit
Kutató: Marton Ildikó
Fotó: Kolocz Dóra, Marton Ildikó

SZOMBAT 10:00-18:00

SZ 10:00-18:00 A történelem sodrá-
ban. Szent Keresztélyből 0/237. – 
Épülettörténeti kiállítás

SZ 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 
Intézménytörténeti séta 

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
sajto.semmelweis@gmail.com 
(max.15 fő/séta, 2 fő/email)

SZ 13:30 Guided tour [EN]
Registration:
sajto.semmelweis@gmail.com 

SZ 17:30 Visita guiada [ESP] 
Inscripción:
sajto.semmelweis@gmail.com 
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36.
VIII. KER. MÁTYÁS TÉR 4.

Magda udvar
Építész: Löffler Béla és 
Löffler Samu Sándor
Építtető: dr. Vágó Lajos ügyvéd,
Balassa Zsigmond 
Építő: nincs adat
Építés éve: 1912
 
Megépültét követően az 1920-as éve-
kig itt működött a Mátyás mozi, avagy 

„Griffatong János mozgófényképes 
helyisége”. A „Magda udvar” felirat 
valószínűleg később kerülhetett a 
homlokzatra. Az alagsorban hatal-
mas raktárat alakítottak ki, a földszin-
ten tágas boltok működtek. Az erede-
tileg öt-, majd 1961-ben hatemeletesre 
bővített épületben szűkös lakásokat 
hoztak létre, a szoba-konyhás föld-
szintiekhez közös WC tartozott. 

Programszervező: Kemény Tamás, 
Bódis Lajos, Hegyi Nóra
Kutató:  Ast Hajnalka, Tolnai-Pálóczy 
Enikő
Fotó: Klaniczay János

SZOMBAT 11:30, 13:30, 15:30
VASÁRNAP 12:00, 13:00, 15:00

Az épület kizárólag a megjelölt időpon-
tokban regisztrációval látogatható!

SZ 12:00, 13:30, 15:30; V 11:00, 
13:00, 15:00 Vezetett építészettörté-
neti séta a házhoz kapcsolódó legen-
dákkal és érdekességekkel. A bejárás 
az ikonikus Mátyás téri épület gazda-
gon díszített homlokzatának bemu-
tatása után a kapun belül folytatódik

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével:  
bp100matyaster4@gmail.com 
(max. 25 fő/ séta, 2 fő/email)

47



37.
VIII. KER. MÁTYÁS TÉR 15.
Kesztyűgyár Közösségi Ház 

Építész: Alföldi György DLA; 
Építész tervező: Sárkány Csilla, 
Kolossa József DLA
Építtető: nagyságos Horváth János 
és neje Bogdány Katalin 
Építő: Illés Gyula
Építés éve: 1914
 
Hajnal János 1889-ben földszintes 
kovácsműhelyt építtetett a mostani 
épület helyén, és egészen 2008-ig 
kovács-, bognár-, bádogos- és aszta-
losműhelyek, raktárak működtek itt.    A 
tér északi oldala igen változatos képet 
mutat: háromemeletes bérházak és a 
Kesztyűgyárhoz hasonló kisebb épü-
letek állnak egymás mellett. A házat  a 
Magdolna Negyed Program keretében, 
közösségi tervezéssel alakították át.

Programszervező: Bálint Sugárka,
Var  ga Zita
Kutató: Németh Nóra és Szij Barbara
Fotó: Klaniczay János

SZOMBAT 10:00-18:00

SZ 10:00-14:00 Megtekinthető a 
Kesztyűgyár Közösségi Ház. A jelzett 
idősávban az épület és udvara bárki 
számára szabadon látogatható

SZ 11:00 A Kesztyűgyár dolgozói kör-
bevezetést tartanak az épületben

Regisztráció:
bp100matyaster15@gmail.com 
(max 30 fő/bejárás, max 2 fő/e-mail)

SZ 14:00-18:00 Nyitott Ház – prog-
ram gyermekeknek. Társasjáték, sport. 
Anyák napi rajzolás és festés Csámpai 
Rozi festőművésszel. Bemutatkozik   
a Fókusz Női Közösségi Központ és az 
Énidő-projekt
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38.
VIII. KER. MÁTYÁS TÉR 17.

Építész: Weinréb Fülöp és Spiegel 
Frigyes
Építtető: Robitsek Salamon Bernát 
és neje
Építő: nem ismert
Építés éve: 1894-1895

Az első korabeli lakcímjegyzékek 
szerint 1895 körül lakott itt ékszerész, 
 pálinkamérő, erdőellenőr, kovácsmes-
ter, bognár, zsibárus, valamint Hügl 
György, a VIII. kerületi fiúgimnázium 
tanára, aki a szomszédban lakó MTA 
rendes tag, irodalomkutató, Kéky Lajos 
kollégája volt pár évig. Ami a fiktív 
személyeket illeti, itt lakott János, az 
utolsó konfliskocsis, aki az Egy ember 
álma című Mándy Iván műben szerepel. 

Programszervező: Hegyi Nóra 
Kutató: Béres-Deák Krisztina
Fotó: Klaniczay János

SZOMBAT-VASÁRNAP 
SZ 12:30, V 14:00

Az épület kizárólag a megjelölt idő-
pontokban látogatható!

Városi növényhatározó – Hogy került 
a muskátli Fokföldről a gangokra?  
Mit tegyek a balkonra, dézsába, fal-
ra, árnyékba, napra? – gyorstalpaló 
városi kiskertészeknek
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39.

VIII. KER. TAVASZMEZŐ UTCA 19.
Műterem kávézó

Építész: nem ismert
Építtető: Rózsa Mihály
Építő: nem ismert
Építés éve: 1893-1894 körül

A házban 1909-től huzamosabb ideig 
kávémérés működött, de Friedmann 
és társa ingatlanközvetítő irodát is 
üzemeltetett itt a húszas években. 
 Aztán már a 20. század második felé-
ben a ház földszintjén éltek egymást 
követően Icuka néni és Editke néni, 
akik évtizedeken át rendszeresen 
friss virágot vittek a Mátyás tér és a 
 Koszorú utca sarkát őrző pléhkrisztus 
lábához és ezzel a gesztussal apró 
örömöt szereztek a hajdanán még   
a téren álló lányoknak is.

Programszervező: Hegyi Nóra, Murvay 
Rebeka, Szalona Réka, Komor Emese
Kutató: Balogh Steffl István, Hegyi 
Nóra, Murvay Rebeka, Szalona Réka, 
Komor Emese
Kutató: Hauenstein Mátyás
Fotó: Klaniczay János

SZOMBAT-VASÁRNAP
9:00-17:00

SZ-V 9:00-17:00 Kávéházak, kocs-
mák és vendéglátósok a Mátyás téren 
és a városban – kiállítás: szemelvé-
nyek a Vendéglátósok lapjából a szá-
zadfordulótól 1940-ig

SZ-V 10:00-11:00 Napindító a Műte-
rem kávézóban egy rövid előadással 
egybekötve, a téren egykor volt kávé-
házak és kocsmák történetéről

SZ 12:30-14:30 Túlélési tanácsok  
 Sanyi bától, aki 74 éve él a környéken. 
Gyerekkorban ellógott misék, józsef-
városi alagutak, tankok, DJ fellépé-
sek, jugoszláv bakelitek és bármi, 
amiről kérdezitek…
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40.
VIII. KER. HORVÁTH MIHÁLY TÉR

Rezső tervezte impozáns és megújuló 
palota körül Galambos Zsuzsanna mű-
vészettörténész vezetésével. Lakóházak 
és sztorik a telefonközpont közelében 

–  vezeti Szabó Magdolna muzeológus

SZ 18:00-19:00 Házak – sztorik – bor 
–  Intenzív helytörténet asztal körül 
a Zsiga Bár előtt (VIII. ker. Horváth 
 Mihály tér 14.) 

Regisztráció: 
hmter.budapest100@gmail.com
(max. 13 fő, 2 fő/email)  

SZ 20:00-22:00 Pulius Tomi koncert-
je a Zsiga Bár előtt 

V 15:00 A Tuti Cantabile énekegyüt-
tes koncertje

Az 1730-as években Katsberger 
 József városi tanácsnok szántóföld-
jén épültek fel a Horváth Mihály tér 
első házai. Az itt kialakuló Lerchenfeld 
Pest külvárosának számított, ame-
lyen áthaladt a város első rendsze-
res villamosjárata. Az itt álló József 
Távbeszélő központ volt Magyaror-
szágon az első állami rendelésre 
készült, vasbeton szerkezetű épület.   
A 19. század végén az iskola helyén   
a Watzula-féle vendéglő működött.

Programszervező: Szabó Magdolna,
Szabó Ágnes, Virág Katalin, Csatáry 
Orsolya
Kutató: Szabó Ágnes

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 Fedezd fel a teret! – 
izgalmas egyéni séta során ismerked-
hetsz meg a tér történetével. A hozzá 
tartozó feladatlapokat majd neked 
kell a téren felkutatnod, de elérheted 
online is (részletek a honlapon)

SZ-V 11:00 Séták a tér templomos 
oldalán – épülettörténeti séta a Ray 

40.
41.

42.

Tavaszmező u.

Baross u.

Horváth Mihály tér
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41.
VIII. KER. HORVÁTH MIHÁLY TÉRI
SZENT JÓZSEF-TEMPLOM

Építész: Tallher József, Hild József, 
Barcza Elek
Építtető: nem ismert
Építő: Kundt Ignác
Építés éve: 1863-1865

A tér délkeleti részén az 1780-as évek 
elején katolikus fatemplom és harang-
láb épült. A hívők 1786-ban engedélyt 
kaptak egy nagyobb, díszesebb temp-
lom építésére – a munkák 1797-ben 
kezdődtek meg. A homlokzat 1814-ben 
készült el Kasselik Fidél építőmester 
tervei alapján. Az 1838-as árvíz jelen-
tős károkat okozott, a helyreállításra 
Hild József vezetésével került sor. A 
századfordulón a templomot Barcza 
Elek historizáló stílusban átalakította át.

Programszervező: Szabó Magdolna
Kutató: Szabó Ágnes
Fotó: Ruzsa Nóra

SZOMBAT 14:00-15:00

SZ 14:00-15:00 Épülettörténeti séta 
a Szent József-plébániatamplomban 
Jankovics Norbert művészettörténész 
vezetésével
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42.
VIII. KER. ŐR UTCA 9.
Harmadik Világ Szegényeinek Szol-
gái Mozgalom Közhasznú Alapítvány

Építész: Gottgeb Antal
Építtető: Dobroviczky Márton
Építő: nem ismert
Építés éve: 1871

Dobroviczky Márton 1871-ben építtet-
te fel egyszintes házát, majd ugyanab-
ban az évben még egy emeletet húz-
tak a neoklasszicista épületre. A ház 
neves lakói között találjuk Dietl  Fedor 
Leó “globe-trotter” író-műfordítót, 
többek között a Világjáró művészek, 
a Hetedhétország – hetedhétember c. 
könyvek szerzőjét, valamint Pexa Lajos 
királyi főkertészt is, akinek a Rudas 
fürdő építését is köszönhetjük.

Programszervező: Budapest100
Kutató: Szij Barbara
Fotó: Ruzsa Nóra

SZOMBAT 15:30

SZ 15:30 Misszionáriusok a téren –  
bemutatkozik a Harmadik Világ 
Szegényeinek Szolgái mozgalom 
 Horváth Mihály téri, közép-európai 
missziós központja (max. 20 fő érke-
zési sorrendben)
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43.
VIII. KER. KÁLVÁRIA TÉR

nevét viselte a tér, melyet a Magdolna 
Negyed Program keretében 2014-
ben újított fel az önkormányzat.

Programszervező: Andó Juli, Fehér 
Barbara, Kiss Eszter, Kónya Sára, 
Lelkes Szilvia, Tanászi Lilla
Kutató: Kiss Eszter

SZOMBAT-VASÁRNAP 
14:00-18:00

A 18. század végi térképeken látható, 
hogy a Kálvária tér (Kalvarien Platz) 
és környéke külteleknek számított. Az 
1870-es évek elejére kialakult a kör-
nyék nagyjából maihoz hasonlatos 
képe, de a teret akkor még nem hatá-
rolta összefüggő házsor. Stróbl Alajos 
kezdeményezésére 1893-ban szállí-
tott ák át a szobrászilag értékes és 
érdekes alkotást, a tér nevét adó jó-
zsefvárosi kálváriát az epreskerti mű-
vésztelepre. A sétatérré lett  Kálvária 
térre 1941-ben került ismét egy kál-
vária, melyet 1971-ben helyeztek át 
a Rezső térre. 1991-ig Kulich Gyula 

43.

44.

Baross utca

Baross utca

Kálvária tér

Kálvária tér
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SZ-V 14:00-17:00 Emlékgyűjtőpont: 
Mi  lyen volt az élet a Kálvária téren? – 
Hozzon fotót és meséljen egy történetet!

SZ-V 14:00-17:00 Gombfocizzon 
világ bajnokkal! – A Kálvária téri  srácok 
bőrlabdája kiszorult a térről, de azért 
a foci él!

SZ-V 14:00-17:00 A Józsefvárosi 
Tanoda gyöngyfüzéssel, arcfestéssel 
és fejlesztő táblás játékkal vár min-
denkit a téren

SZ: 14:00, 16:00, 18:00 A kriminális 
cselekmények dinamikája a 20. szá-
zad során a Középső-Józsefváros-
ban. A 8. stáció: Kriminális kerengés 
a Kálvária téren – Magánlakások 

fel   törésének devianciája és nyilvá-
nos terek használatának deviációja 

–  Bezsenyi Tamás vezetésével

SZ 16:00-17:00 Fellép a NUBLAO 
zenekar: ambient chill és egy csipet 
rock&roll – a zenekar tagjai hangsze-
reiket cserélgetve teremtenek külön-
leges atmoszférát 

V 17:00-18:00 Ria, Ria, Kálvária! –   
Rejtő Gábor, Józsefváros civil életé-
nek meghatározó alakja, a kerület 
utcai krónikás-énekese ad koncertet
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44.

VIII. KER. KÁLVÁRIA TÉR 22.

Építész: Román Ernő
Építtető: Stanzel Ferenc
Építő: nem ismert
Építés éve: 1927

A telek nyugati felére 1886-ban Kaiser 
József építtetett földszintes házat ven-
déglátó- és lakóhelyiségekkel, mely-
nek tervezője Hosztalek Károly volt. Az 
épület 1927-ben nyerte el mai formáját. 
Földszinti része mindvégig közösségi 
tereknek adott otthont. A házban egy-
kor működött vendéglő, polgári kör, 
több ipartársulat és a fogyasztási szö-
vetkezet is itt tartotta gyűléseit. Udva-
rában a kápolnában 1940 óta működik 
a Jó Pásztor lelkészség.

Programszervező: Khirer Imre, 
Szabó Ágnes
Kutató: Szabó Ágnes
Fotó: Tóvári László

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 Épülettörténeti 
 kiállítás a kápolnáról és a házról

SZ 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 A Jó-
pásztor Kápolna és a Kálvária tér 
 története – körbevezetés a kápolná-
ban Khirer Imre lelkész vezetésével. 
Gyülekező a főbejárat előtt
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45.
IX. KER. MARKUSOVSZKY TÉR

A szokatlan alakú tér a Ferencvárosi 
Dohánygyár épületeinek bontását 
követően, illetve a II. világháborúban 
romba dőlt épületek helyén alakult ki. 
Nevét az Országos Közegészségügyi 
Egyesület alapítójáról, Markusovszky 
Lajos orvosprofesszorról kapta.

Programszervező: Horváth Edina,
Kardos Tünde (Stúdió K Színház), 
Kosztya Csilla, Kovács Zoltán, Klucsik 
Andrea, Német Szilvia (KIBU), 
Kutató-programszervező: Kolocz
Dóra, Róka Zsuzsa

SZOMBAT 10:00-22:00 
VASÁRNAP 10:00-16:00

A téren a BACHL Kft. ideiglenes utca-
bútorait díszíthetjük együtt és pihen-
hetünk meg rajtuk a hétvége során.

SZ-V 10:00-16:00 Könyvek, növé-
nyek, zenék csereberéje a téren

Ráday utca

Biblia
 utca

Kinizsi u
tca

Köztelek utca

Üllői út
45.

46.
48.

47.

→
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SZ 10:00 Maratoni felolvasás Molnár 
Ferenc: A Pál utcai fiúk című könyvé-
ből. Kezdi Fodor Tamás, a Stúdió K 
Színház alapító főrendezője. A felol-
vasásba bárki bekapcsolódhat

SZ 11:00-12:00 Téralakítás első kézből –    
Mit mond a tájépítész, a játszótérterve-
ző, a városblogger? – beszélgetés

SZ 14:00-15:00, V 11:00-12:00 Teret 
nekünk! – felfedező séta időben és 
térben a Markusovszky téren, Róka 
Zsuzsa vezetésével

SZ 15:00 Volt/nincs – Élménytörté-
neti séta a DemNettel – idézzük fel 
együtt a legendás Kultiplex és a Blue 
Box mozi legérdekesebb sztorijait.   
A séta közben pedig megismerkedünk 
a Budapest Hangtérképe projekttel is

SZ 16:00-22:00 Házfal-vetítés – meg-
lepetés (kis)filmek, valamint fényké-
pek a Fortepan és lakók gyűjtéséből

V 15:00-15:30 Fellép az Osztrák Inté-
zet kórusa, karvezető: Christiane Müller
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46.
IX. KER. KINIZSI UTCA 29. − KNÉZICH 
UTCA 2.

Építész: Hosztalek Károly 
Építtető: Bayer Antal / Tirmayer
Já nos
Építő: Darmstädter Gyula építőmes-
ter, Magyar Vasbeton Építési Vállalat
Építés éve: 1872 (földszint) / 1882 
(emelet)

Az épület adott otthont valaha a 
Bethlen Gábor Körnek. Az egyesület 
a protestáns értelmiségieknek, első-
sorban diákoknak szervezett prog-
ramokat. Sajnos az eredeti építészeti 
részletek, amit már csak az idősebb 
lakók elmondásaiból ismerünk – a 
freskó a falon, kút az udvaron, a kocsi-
behajtó a ház végénél – a ’90-es évek 
felújításai során megsemmisültek, de 
a ráérős kártyapartik még felidézik 
az egykori hangulatot.

Programszervező: Kecskés Dalma, 
Klucsik Andrea, Kovács Zoltán, Róka 
Zsuzsa
Kutató: Kecskés Dalma
Fotó: Spanyár Judit

SZOMBAT 10:00-17:00
VASÁRNAP 10:00-15:00

SZ 10:00-17:00, V 10:00-15:00 Mi-
lyen is lehetett a „Hírhedt” környék 
szomszédságában élni: Fekete Macs-
ka bár, Kultiplex mozi, Dohánygyár 

– kiállítás a ház történetéről és a kör-
nyék régi arculatáról

SZ 10:00-17:00, V 10:00-15:00 Felül-
nézetből a Markusovszky tér – a séta 
igény szerint indul

SZ-V 15:00-16:00 Visszaemlékezé-
sek és érdekességek a ház és a kör-
nyék történetéről, a legidősebb lakó 
jóvoltából (előadás anyagából kiállí-
tás a lépcsőházban)

59



47.

IX. KER. RÁDAY UTCA 28.

Építész: Berczik Gyula
Építtető: Ferencvárosi Dohánygyár 
Építő: nem ismert
Építés éve: 1884-1885
 
A Pál utcai fiúk iskolából hazafelé át-
szelték a Soroksári (ma Ráday) utcát. 
A Köztelek utcával határos telken állt 
a regényből is ismert egykori Ferenc-
városi Dohánygyár, ahol Csónakos és 
Nemecsek a pinceablakból szippan-
tották a dohányport. Az épület erede-
tileg kaszárnya volt az 1800-as évek-
ben, a Dohánygyár 1850-től működött 
itt. 1885-ben leégett, ekkor alakították 
át jelentősen, 1909-től bérli a Refor-
mátus Egyház, ma a Dunamelléki 
Egyházkerület székházának ad helyet. 
Historizáló, átalakított homlokzata 
helyi védettséget élvez. Itt található a 
Ráday Gyűjtemény, benne a Könyvtár, 
a Levéltár és Bibliamúzeum is.

Programszervező: Molnár Zsuzsanna 
(Bibliamúzeum)
Kutató: Kovácsné Pázmándi Ágnes 
Fotó: Klaniczay János

SZOMBAT 10:00-17:00

SZ 10:00-17:00 Megtekinthetők az 
épületben található Bibliamúzeum 
állandó kiállításai

SZ 15:00 Kaszárnya, gyár, könyvtár 
– Egy 150 éves épület sorsának be-
mutatása egy órában, Kovácsné Páz-
mándi Ágnes vezetésével

Regisztráció: 
bibliamuzeum@bibliamuzeum.com
(max. 25 fő, 2 fő/email)
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48.

IX. KER. KINIZSI UTCA 31.

Építész: Szeleczky E. Lajos
Építtető: Szeleczky E. Lajos
Építők: Szeleczky N. János, Franken-
dorfer Gusztáv, Szeleczky M. Nándor
Építés éve: 1898-1899
 
A századforduló Budapestjének jel-
legzetes historizáló bérházai közül 
többet kivitelezett és néhányat terve-
zett is Szeleczky E. Lajos. Ezt az épü-
letet népes családja otthonául szánta, 
sőt  építészirodáját is itt működtette. A 
neves szak- és iparostársakkal igénye-
sen, névjegy-szerű személyességgel 
kialakított házba utóbb beköltözött 
Magyarország első olimpiai aranyér-
mese, Hajós Alfréd, sőt lakói között szí-
nésznőt, festőt, szobrászt, költőt és lel-
kes helytörténészt is számon tartottak.

Programszervező: Szeleczky Aurél, 
Róka Zsuzsa
Kutató: Szeleczky Aurél, Róka Zsuzsa
Fotó: Spanyár Judit

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-16:00

SZ-V 10:00-16:00 Házízlelgetés – 
rész letek és összkép, múlt és jelen 
fényképek, dokumentumok, emlékek

Az épületet mindkét napon az épít-
tető-építész dédunokája, Szeleczky 
Aurél mutatja be.
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49.
IX. KER. BAKÁTS TÉR

A tér mindig Belső-Ferencváros köz-
pontja volt, közigazgatási, egyházi, ok-
tatási és egészségügyi intézményekkel. 
A ma látható 3-5 emeletes épületeket 
1900 és 1930 között emelték. A tér 
 középpontjában a neoromán stílusú 
Assisi Szent Ferenc-templom áll, terve-
zője Ybl Miklós. A templom helyreállí-
tása már elkezdődött, amelyet majd   a 
közterület fejlesztése követ.

Programszervező: Horváth Edina 
Kutató: Vass Krisztina 

VASÁRNAP 11:00

V 11:00-12:00 Séta N. Kósa Judit 
 újságíró-várostörténésszel. Találkozó: 
Bakáts tér 14. A séta ideje alatt archív 
képekből készült google album megte-
kinthető tableten vagy okostelefonon.

Regisztráció: 
nkosa.seta@gmail.com 
(max. 40 fő,   2 fő/e-mail)

Ráday utca

Bakáts tér

Knézich u.

49.

50.
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50.

IX. KER. BAKÁTS TÉR 2.

Építész: Báthory István és
Klenovits Pál 
Építtető: Szabó Antal 
Építő: nem ismert
Építés éve: 1909

A négyemeletes szecessziós lakó-
ház a tér védett épületegyüttesének 
része. Homlokzatán megjelennek a 
szecesszióra jellemző finom részle-
tek. Híres lakója volt Utry Anna (1907-
1968) magyar nóta- és népdalénekes. 
Az  Orfeusz söröző belső tereit Mikó 
Sándor Munkácsy-díjas belsőépítész 
tervezte 1985-ben. Munkáját Magyar 
Mihály folytatta. Az enteriőrt Szatmáry 
Zsolt festőművész képei és Fülöp János 
ólombetétes üvegkompozíciója díszítik.

Programszervező: Berzsák Barna
Kutató: Vit Eszter
Fotó: Ruzsa Nóra

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-17:00

SZ-V 10:00-17:00 Kiállítás az épület 
terveiből és archív képekből, gyere-
keknek színező az épület motívumaiból

SZ-V 10:00-17:00 Kricska Nóra fotó-
kiállítása

SZ 10:30, V 14:30 Épülettörténeti séta

V 16:00-16:30 Koncertet ad az Osztrák 
Intézet kórusa, karvezető: Christiane 
Müller
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51.
IX. KER. FERENC TÉR

A tér, ami az 1838-as jeges árvíznek 
köszönheti létrejöttét, ma a főváros 
egyik legkedveltebb közterülete. A 
gyer mek József Attila itt sétáltatott 
tyúkot, szedett mozibelépőt, segéd-
kezett a kuruzsló Mészárosné vajá-
kos szertartásainál. Itt kerestek békés 
megoldást az ’56-os forradalmárok 
a BM női rendőrszállásának lakóival, 
de ahogy a legtöbb zöldterületre, ide 
is temettek azokban az időkben áldo-
zatokat. A közelmúltban újították fel. 

Kutató: Vass Krisztina
Programszervező: Nagy Gergely, Luis 
G. Prado

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

Tompa utca

Ferenc tér

Balázs Béla utca

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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SZ-V 10:00-18:00 Kiállítás a környék 
múltjáról az utcanevek tükrében. 
Emlékezés József Attilára és   N. Horváth 
Péterre, a Ferenc téren élt költőkre

SZ-V 10:00-18:00 Összeállítás a 
főváros nyilvános illemhelyeinek tör-
ténetéről

SZ 10:00, 14:00 Térben kis, időben 
nagy kiterjedésű várostörténeti séta 
Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Hely-
történeti Gyűjtemény munkatársának 
vezetésével. Mindkét séta a Ferenc 
térről indul és ott is ér véget; a 10 órás 
a Kerekerdő parkhoz, a 14 órás az 
Ipar utcához visz 

Regisztráció (a kiválasztott időpont 
megjelölésével): 
ferencvarosiseta@gmail.com 
(2fő/e-mail)

SZ 13:00 Garzon Acoustic – Kulik Krisz-
tián és Grósinger Olivér koncertje. Sa-
ját dalok és (ismeretlen) világslágerek 
akusztikus gitáron a pavilon alatt

SZ 14:00-15:30 Szomszéd tréning a 
Miutcánkkal – Vegyél részt a közös-
ségi játékokban a Ferenc téren, ahol 
felfedezheted a szomszédságban rej-
lő lehetőségeket! Ki a jó szomszéd? 
Hogyan dobd fel az utca életét? Meg-
osztás, kölcsönadás, segítségnyújtás, 
szórakozás, kreativitás, közösségépí-
tés. Barátok 10 percre

V 11:00 Aczél Gábor, Budapest koráb-
bi főépítészének előadása a ferenc-
városi városrehabilitációs prog ramról, 
ami az ő irányításával valósult meg
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52.

IX. KER. FERENC TÉR 4.

Építész: Bach János
Építtető: Bertók Mihály és neje
Építő: Horváth Sándor és Schubert 
Frigyes
Építés éve: 1911-1912

1912-ben a Ferenc tér második legma-
gasabb épületeként emelkedett ki a 
körülette lévő falusias környezetből ez 
a négyemeletes szecessziós lakóház. 
Valószínűleg az egykori háztulajdo-
nos, Bertók Mihály kovácsmester keze 
munkáját dicsérik a finom-vonalú ko-
vácsoltvas rácsok a lépcsőházban és 
a gangokon. Az ő Ferike (Fanni) nevű 
operaénekes lányát vette feleségül 
később a házban lakó Bor Dezső híres 
karmester, a Székesfőváros Zenekar 
alapítója. Itt működött 1912-32 között 
a Ferencz Mozgó.

Programszervező: Anek Rebeka
Kutató: Nagy Nikoletta
Fotó: Moraru Beatrice

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-17:00

SZ-V 10:00-17:00 Keresd a választ! 
– interaktív háztörténeti játék épület-
bejárás közben. S. Polgár Mária épü-
letrészletek és tájképek témájú olaj-
festményeiből kiállítás a ház udvarán. 
Régi filmek vetítése az „anno moziban” 
az egykori Ferencz Mozgót idézve

SZ 11:00, 12:00, V 15:00 Összművész-
tér – festmények, selymek, versek. 
Be tekintés Polgári Györgyi nyitott mű-
vészlakásába 6-8 fős csoportokban

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
gyorgyipolgari@gmail.com 
(2fő/email)

SZ-V 10:00-12:00, 15:00-17:00
Színes, kreatív gyermekprogramok 
kicsiknek és nagyoknak a házban 
működő Liliput Családi Bölcsőde 
szervezésében az udvaron
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V 11:00, 12:00, 13:00 Ismerd meg a 
házat pincétől padlásig! – épületbejá-
ró séta Kovács Zoltán Ferenczy Noémi 
díjas építész, belsőépítész vezetésével

V 14:00 Bódi Zsófia klasszikus ének-
művész és Rieger Attila jazzgitár mű-
vész – visszatérő lakók – a saját mű-
fajaik kombinációjával teremtenek 
érdekes, új hangzásvilágot a délutáni 
zenés találkozón

V 16:00 Vasárnapi zenés piknik Polgári 
Györgyi és Bódi Zsófia lakókkal a ház 
előtti füves téren. Hangok és versek 
összefonódása, egzotikus hangszer-
kóstoló és finom falatkák egy laza 
együttlét keretében 
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53.
IX. KER. FERENC TÉR 2-3.

Építész: Archimat Stúdió Kft. 
Révi Zsolt
Beruházó: Ferenc tér Kft.
Építtető: PestiHázak Rt.
Építő: Lindner Rt.
Építés éve:  2003–2006

A Ferenc téri társasház 2006-ban 
készült el. A 20. század végére kor-
szerűtlenné vált földszintes, illetve 
egyemeletes házak helyén jelenleg 
egy modern stílusú, 67 lakásból álló 
épület áll. 

Programszervező: Budapest100
Kutató: Csicsics Anna
Fotó: Moraru Beatrice

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-17:00

SZ-V 10:00-17:00 Milyen titkokat rejt 
a környék? – A mai modern társasház 
helyén egykor varrónők, bérkocsisok, 
asztalosok élték mindennapjaikat. 
Milyen bűntettekért kerültek lakat alá 
a házak lakói, vagy épp kik voltak, 
akik a legtöbbet tették a fejlődésért? 
Kiderül a ház előtti átjáróban meg-
rendezett interaktív kiállításból
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54.

IX. KER. FERENC TÉR 5.

Építész: Tuskó Tibor − Egalyt 
Tervező és Szolgáltató Kft.
Építtető: Mezőholding Kft.
Építő: BAUCOOP Kft.
Építés éve: 2000-2002
 
A Ferenc tér és a Bokréta utca sarkán 
2002 óta egy modern, 59 lakásos tár-
sasház található. A rehabilitáció előtt 
fűszerboltnak épített földszintes ház 
állt a helyén, szűk udvarral és sötét, 
egyszobás, komfort nélküli lakások-
kal, melyet 1887-ben Moravetz József 
épített. Gyerekkorában néhány hó-
napig József Attila is itt élt nővérével 
és édesanyjával. A Mészárosné nevű 
vajákos asszony konyhájában szer-
zett  lázálomszerű élmények később 
a verseiben is megjelentek.
 
Programszervező: Cseke Balázs, Tarik 
Demirkán, Kertész Zsófia, Szűts Péter
Kutató: Cseke Balázs
Fotó: Moraru Beatrice

VASÁRNAP 10:00-18:00

V 10:00-18:00 Lépcsőházi kiállítás 
– Háztörténeti fotókiállítás vezet az 
udvarra, ahol a fügefa árnyékában 
megpihenve nehéz elképzelni, mi-
lyen lehetett az élet a zsúfolt föld-
szintes épületben

V 11:00 Piknik a kertben – A ház lakói 
ezen a napon rendezik meg a hagyo-
mányos éves közös kerti pikniket, me-
lyen most minden jelen lévőt szívesen 
látnak!

V 14:00 Jelen, múlt, jövő – Kárász 
Eszter és a ház lakói közösen, zenével 
és verssel idézik fel a zaklatott gyer-
mekkorában egy ideig az itt álló ház-
ban cseperedő József Attila emlékét
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55.

IX. KER. BOKRÉTA UTCA 15.

Építész: Wieser Ferenc
Építtető: Heigl Ferenc
Építő: nem ismert 
Építés éve: 1867

Az épületet sokan Sonnenschein- 
házként ismerik, hiszen ez az épület 
szolgált Szabó István A napfény   
íze c. filmjében a család otthonaként. 
A homlokzaton megtartották a film 
számára elkészített díszeket. A több, 
mint 150 éves, egyemeletes ház min-
dig különleges épülete volt a térnek. 
Impozáns külseje egykor a gazdag-
ságot jelentette, ma a régi Ferenc-
város hangulatát idézi bájos belső 
udvarával.

Kutató: Vass Krisztina
Programszervező: Nagy Gergely
Fotó: Moraru Beatrice

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 Áttekintő kiállítás 
a ház történetéről

SZ 16:00 Dina Buneeva szláv népda-
lokat énekel Csetverikov Iván gitárkí-
séretével

V 14:00 Németh Viktor (Wyq-Thor) dal-
szerző-előadóművész a Ferenc térhez 
kötődő költők (József Attila, N. Horváth 
Péter) megzenésített verseit adja elő

V 17:00 Mexikói és spanyol dalok gi-
táron/ukulelén és énekszóval az Ellas 
duó előadásában
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56.

IX. KER. FERENC TÉR 12.

Építész: Reisenleitner Lajos és 
Lukoviczky Emil
Építtető: Reisenleitner Jakab
Építő: Mann József és fia
Építés éve: 1912

A négyemeletes, kétlépcsőházas bér-
ház építőinek nevéhez több jeles buda-
pesti épület is fűződik. A 106 éves házon 
a késői szecesszió jegyeit mutató hom-
lokzati kialakítás, a kazettás ereszcsat-
lakozások, a terek kreatív kialakítása és 
a különleges lépcsőház együtt  az épü-
let esztétikai és építészeti értékét emelik.

Kutató: Tompa Éva
Programszervező: Nagy Gergely
Fotó: Moraru Beatrice

SZOMBAT 13:00-17:00
VASÁRNAP 14:00-17:00

SZ 13:00-17:00, V 14:00-17:00
Rövid áttekintés a ház történetéről, 
fotókiállítás a környékről, összeállítás 
a házban korábban működött műhe-
lyekről, mesterekről
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57.
IX. KER. KEREKERDŐ PARK

SZ 15:00-16:00 Olvasódélután Dániel 
András író-illusztrátorral – felolvasó 
délután a parkban kicsiknek és na-
gyoknak. A Lázár Ervin-féle hagyo-
mányt folytatja a Kuflikról szóló 
könyvsorozatával. Hozd magaddal 
saját kedvenc könyved!

A Kerekerdő park mai formájában 
2008-ban jött létre, amikor a kerületi 
rehabilitáció folyamán lebontottak egy 
tömbnyi házat, és a beépítés helyett 
ezt a parkot létesítették. A 80-as évek 
végén elindított program Budapesten 
akkoriban egészen egyedülálló volt.

Programszervező: Horváth Edina,
Látos Márk 
Kutató: Kovács Ildikó

SZOMBAT 10:00-16:00

SZ 10:00-12:00 Séta Cséry Ágnessel, 
a kerület főépítészi munkatársával, 
aki elmeséli, hogy milyen bonyolult 
a meglévő városi szövetben egy új 
tér kialakítása. A séta a Tűzoltó  utca 

– Lenhossék utca sarkáról indul, érinti 
a Remeteparkot és egy másik kis zöld 
foltot a tér közelében

SZ 14:00-15:00 Lázár Ervin kvíz játék 
– A játékban részt vevő gyerekek 
egy rövid kvízt tölthetnek ki, amelyek 
 Lázár Ervin meséihez kapcsolódnak. 
A helyes válaszokért ajándék jár. Ne 
felejtsétek otthon a színes ceruzát, 
mert lesz színező is! 

Tűzoltó utca

Vendel utca
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58.
XI. KER. GÁRDONYI TÉR

Kellemes kis piazza lett a néhány éve 
megújult Gárdonyi tér. Középen a név - 
adó szobra áll, padok, virágágyá-
sok és a nyári melegben enyhet adó 
szökőkút is helyet kapott a Gellért és 
a Móricz Zsigmond körtér között talál-
ható kis téren. A teret környező galé-
riák, múzeumok, antikváriumok, kávé-
házak egy új kulturális körút állomásai.

Programszervező: Monostori Fanni, 
Makki Boglárka
Kutató: Kővári Mariann

SZOMBAT 10:00-20:00

SZ 10:00-18:00 Karburátorok Napja 
– a Csavarlazítók autókat és motoro-
kat állítanak ki a téren Csonka János 
feltaláló tiszteletére. Közreműködők: 
Borbély Péter, Gulyás Gyula

SZ 14:00-17:00 Közösségi piknik 
hozd és oszd meg alapon. Interaktív 
Budapest térkép, kreatív workshopok 
gyerekeknek a Budapest100 temati-
kájához kapcsolódva a B32 Galéria 
és Kultúrtér közreműködésével

SZ 14:00-15:00 Boggie – akusztikus 
duó koncertje, a B32 Galéria és Kul-
túrtér közreműködésével

SZ 15:00-16:00 Háznéző túra a B32-
ből - Csillag Péter, a Molnár-C. Pál 
Műterem-Múzeum vezetőjével

SZ 16:00-17:00 Budapest Jazz 
 Orchestra: Aki autón járni óhajt – kon-
cert a B32 Galéria és Kultúrtér szerve-
zésében

SZ 16:00 Képben vagyunk – fényké-
pes múltidézés a Bartók Béla Boulevard 
szervezésében

SZ 19:00-20:00 Meglepetés-koncert 
a Hadik Kávéház teraszán
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59.

XI. KER. BARTÓK BÉLA ÚT 29.

Építész: Jónás Dávid és Jónás 
Zsigmond
Építtető: Jónás Dávid és neje
Építő: nem ismert
Építés éve: 1907-1908

A lágymányosi térség fejlődésével 
egy idejűleg, Jónás Dávid fivérével 
együtt tervezte saját maga és felesége 
számára a premodern stílusjegyeket 
viselő bérházat. A környék életében 
fontos szerepet játszott az itt működő 
pékség és a presszó, ahol zenei és 
kulturális események kaptak helyet, és 
ahol jelenleg a Kelet Kávézó és Galéria 
található. A ház jeles lakója volt Almásy 
László Afrika-kutató, akinek lakása je-
lenleg mecsetként funkcionál.

Programszervező: Kővári Mariann,
Siska Enikő
Kutató: Siska Enikő
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-18:00

SZ-V 10:00-23:00 Hegy mögöttünk, 
víz előttünk – tértörténeti képsor a 
 Kelet Kávézó galériájában

SZ-V 10:00-18:00 Meglepetés kiállítás
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60.

XI. KER. BARTÓK BÉLA ÚT 30. — 
BERTALAN LAJOS UTCA 21.

Építész: Martonosi Baráth Lajos
Építtető: Bertalan-udvar társasház
Építő: Fejér Lajos és Dános László
Építés éve: 1930-31
 
Tudni szeretné, hol fordult meg gyak-
ran Hofi Géza? Akkor semmiképp ne 
hagyja ki a Bartók Béla út 30. alatti 
Bertalan udvarházat! Az impozáns 
épület az Art Deco különleges stílus-
jegyeit hordozza magán, annak is a 
'Streamline' vonulatát, amely szívesen 
használja az erőteljes, horizontális vo-
nalakat, és a dinamikus, íves formákat.  

Programszervező: Ruzsa Nóra,
Zbik Dorina
Kutató: Kővári Mariann
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-15:00

SZ-V 10:00-15:00 Fotókiállítás és 
sztorik a ház múltjáról, neves lakóiról 
[HU, EN]
Gyerekeknek színező a házról, kvíz 
nyereményjátékokkal

SZ-V 13:00-14:00 A magyar art deco 
építészet c. könyv szerzője, Bolla 
 Zoltán előadása az épületről és annak 
tervezőjéről

Regisztráció az előadásra: 
bp100.bartok30@gmail.com 
(max. 25 fő, 2 fő/email)
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61.

XI. KER. BARTÓK BÉLA ÚT 31.

Építész: Schwarcz Jenő és 
Horváth Antal
Építtető: Szirch Antal és neje
Építő: nem ismert
Építés éve: 1909-1910

Eklektikus ház finom díszítésekkel 
és tagolásokkal. A főkapuzat felett 
 Maróti Géza domborműve látható, 
amelyen két, növényi díszítményekkel 
körbefont gyermekalak öleli egymást. 
Az épület története erősen kapcsoló-
dik Csonka János feltaláló és család-
ja történetéhez. A földszinten működő 
múzeum annak az autóműhelynek a 
helyén áll, mely a Csonka Gépgyár 
alapját is képezte.

Programszervező: Siska Enikő,
Kővári Mariann
Kutató: Kővári Mariann, Siska Enikő
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-13:00

SZ-V 10:00-13:00 Csonka János éle-
téről és a ház történetéről szóló kiállí-
tás a múzeumban

SZ-V 10:00 Csonka János nyomában 
– séta a múzeumban és az épületben, 
a feltaláló dédunokájának vezetésével

Regisztráció: 
csonka.budapest100@gmail.com
(max. 20 fő/séta, 2 fő/email)
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62.

XI. KER. BARTÓK BÉLA ÚT 32.

Építész: Messinger Alajos 
Építtető: Koroknay Gyuláné 
Építő: nem ismert
Építés éve: 1909-1911

A többször átalakított  épületben műkö-
dött  a húszas években a Nap Mozgó. 
Itt volt irodája a tízes években Jánszky 
Béla és Szívessy Tibor építészeknek, 
és itt működött Róka Gyula tánc- és 
vívóiskolája is. Mások mellett Simay 
 Lajos iparművész, Pécsi-Pilch Dezső 
és Vaszary János festők is az épület 
lakói voltak hosszabb-rövidebb ideig.

Programszervező: Kis Szabolcs
Kutató: Kis Szabolcs
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-17:00

SZ-V 10:00-17:00 Háztörténeti ki-
állítás; Gyerekeknek színező a ház 
eredeti terveiből; Pereszlényi Erika 

 „Budapesten hallottam” című kiállítása

SZ 11:00, 15:00, V 11:00, 15:00
Háztörténeti előadás
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63.

XI. KER. BARTÓK BÉLA ÚT 36-38.

Tervező: Scwarcz Jenő
Építés éve: 1911
Építtető: Dr. Palócz Ignác és neje 
Építő: Mann József

Az épület a földszintjén 1911-ben meg-
nyitott kávéházról Hadik-ház néven 
vált ismertté. A homlokzat szecessziós-  
eklektikus, néhol orientalizáló jegye-
ket mutat. A benne lévő műtermet 
egykor Csontváry Kosztka Tivadar 
bérelte. A kávéház a húszas években 
a környéken lakó Karinthy Frigyesék-
nek köszönhetően lett igazán felkapott 
hely: a magyar irodalom jelesei és a 
hozzájuk tartozó hölgyek is mind itt 
múlatták az időt.

Programszervező: Gugi Anna,
Moraru Beatrice, Tábori Regina
Kutató: Szij Barbara
Fotó: Gyulai Szilvia

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-21:30

SZ-V 10:00-18:00 Kiállítás a Hadik- 
ház 107 éves történetéből az előtérben

SZ 10:00-11:00 Közös reggeli az udvaron

SZ 10:00-12:00 Csontváry kifestő gye-
rekeknek

SZ 13:00-13:30 Versvadászat – a 
gye rekek az épületben elrejtett ver-
seket, idézetek kutathatják, cserébe 
 Csontváry kifestő lesz a győztesek 
jutalma

SZ 16:00-18:00 Felolvasóest a 
 Hadik-kávézó alkotóinak műveiből 
Halmosi Sándor íróval

SZ 20:30-21:30 Budapest arcai – 
 Hangulatok és életképek az elmúlt 
100 évből, zenés képmontázsok a 
ház udvarán

V 13:30-16:00 Kosztolányi Dezső 
„Akarsz-e játszani” – társasjáték a 
belső udvaron
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64.
XI. KER. KÁROLI GÁSPÁR TÉR

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1931-
ben nevezte el a Lenke út, Fadrusz 
utca és Fehérvári út közötti névtelen 
teret Károli Gáspár térnek. A Buda-
pesti Izraelita Hitközség 1962-ben vá-
sárolta meg az 5. szám alatt álló villa-
épületet (ma: Bét Sálom Zsinagóga), 
mert a közeli Bocskai úti zsinagógát 
1950-ben államosították. A süllyesz-
tett terepű tér tervezője Osváth Judit, 
akinek a nevéhez a Mechwart téri ját-
szóterek kialakítása is fűződik.

Programszervezők: Bozóky Ildikó, Cha-
pó Ibolya, Dancs Márta, Dimitrisz Kapo-
disztriász, Kőszeghy Lea, Lelkes Szilvia, 
Varga Ágnes, Horváth Henrietta
Kutató: Bede-Fazekas Janka

SZOMBAT-VASÁRNAP
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 Az újbudai „grund” 
– tértörténeti kiállítás 

SZ-V 10:00-18:00 Gyerekasztal
– tér felfedező játékok 

SZ-V 11:00-12:00, 17:00-18:00 
Vezetett tértörténeti séta

SZ 11:00-18:00 Könyvcsere – Hozd 
el megunt könyvedet, és keresd meg 
legújabb kedvencedet!

SZ 18:00-19:00 Szabadtéri 4 akkor-
dos performansz – akusztikus koncert

V 13:00-15:00 Limonádé-délutánnal 
egybekötött beszélgetés egykori és 
jelenlegi lakókkal a személyes emlé-
kektől a civil kurázsiig

Bocskai út
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65.
XI. KER. KÁROLI GÁSPÁR TÉR 5.
Bét Sálom Zsinagóga 

Építész: eredeti ismeretlen,
Dévényi Tamás (2011)
Építtető: eredeti ismeretlen,
Budapesti Zsidó Hitközség (2011)
Építő: eredeti ismeretlen, Nagy és 
Társai Kft. (2011)
Építés éve: eredeti 20. sz. eleje, 
átépítés 2011

Az egyemeletes, zártsorú beépítésű, 
múlt század eleji, elő- és hátsó ker-
tes, magastetős villa 1952 óta mű-
ködik zsinagógaként. Az idők során 
az L alakú, függőfolyosós épületet 
átalakították, majd egy javarészben 
faszerkezetű teremmel bővítették. 
2011-ben a korábbi hozzáépítések 
elbontása után területét duplájára 
növelve jött létre a jelenlegi épület. 

Programszervező: Horváth József,
Lelkes Szilvia
Kutató: Mészáros Dóra
Fotó: Perdy-Fazakas Brigitte

VASÁRNAP 10:00, 11:00
Az épület kizárólag a megjelölt időpon-
tokban, regisztrációval látogatható!

V 10:00, 11:00 Zsinagógatúra

A zsinagógatúra során kiderül, hogy 
mitől lesz egy épület zsinagógává, 
milyen jelképek, szimbólumok, építé-
szeti elemek a fontosak és hogyan le-
het összekapcsolni építészetileg egy 
1936-ban, 500 méterrel arrébb talál-
ható, zsinagógának tervezett épüle-
tet egy lakóháznak szánt épülettel.

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
budapest100@zsinagoga.net 
(max. 15 fő/séta, 2 fő/e-mail)
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66.
XI. KER. BERCSÉNYI UTCA

A Lágymányos városrész a 20. század 
elejéig ritkán lakott terület volt, majd 
az 1910-es években megkezdődött az 
utak és a csatornahálózat kiépítése, 
amelynek köszönhetően számos lakó-
ház épült itt, főként a harmincas évek 
modern stílusában. A 40 évig műkö-
dő BEAC futballpálya helyére kerülő 
Skála áruház lendítette fel a környéket. 
Helyén ma az Allee bevásárlóközpont 
áll, amelynek megépülésével alakult 
ki a mai tér.

Programszervező: Bauer Dóra,
Horváth Edina, Mircsev Anna
Kutató: Ruzsa Nóra

SZOMBAT 10:00-18:00
VASÁRNAP 10:00-15:00
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Mi lehetett az Allee helyén? BEAC – Az 
 elsők – kiállítás az egyetemi sporto-
lókról 

Milyen volt a kollégista lét a múlt év-
században? – kiállítás

SZ 10:00-18:00 Minek nevezzelek? – 
kvíz a térről, névadás a térnek!

SZ 10:30-11:00 BEAC Cheerleader 
fellépés

SZ 11:00-11:30 Egy negyven évvel 
ezelőtti bercsényis emlékei – Szabó 
Ottó okl. építészmérnök előadása a 
téren, vetítés a kollégiumban

SZ 12:00-13:00 Ismerd meg az Allee 
melletti teret Varga Imre építésszel

SZ 13:00-14:00 Mozdulj meg! – zumba 
a téren Koronczai Zsófival

V 10:00-11:00 Dr. Szikora Katalin, a 
Testnevelési Egyetem docensének tár-
latvezetése a BEAC – Az elsők című 
kiállításon (max. 30 fő, érkezési sor-
rendben) 

V 11:00-15:00 Minek nevezzelek? – 
kvíz a térről, szavazás a névről!

V 12:00-13:00 A Váli utca 10-12. 
számú ház sgrafittóinak történetét 
bemutatja Antal Balázs és Hatházi 
László képzőművészek

V 13:00-14:00 Mozdulj meg! – zumba 
a téren Koronczai Zsófival 
V 14:00-14:30 A12K táncfellépése 
 Erdélyi Kata vezetésével

V 14:00 Minek nevezzelek? 
–   a program lezárásaként kikerülnek 
a táblákra a megszavazott nevek
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67.

XI. KER. BERCSÉNYI UTCA 28-30.

Tervező: Boross Zoltán, Biczó 
Katalin
Építtető: BME
Építő: nem ismert
Építés éve: 1955

A Bercsényi utca 28-30. alatt álló 
épületben ma a BME Építész Kollégi-
uma működik. A rendszerváltás előtti 
Bercsényi Kollégium ismert volt pezs-
gő kulturális életéről és a Bercsényi 
28-30 folyóiratról, ami meghatározó 
művészeti-építészeti platformmá vált. 
Az 1996-tól újraszervezett Építész 
Szakkollégium ma is aktív részese a 
kollégium szellemi életének, ápolja 
annak örökségét.

Programszervező: Bauer Dóra,
Mircsev Anna
Kutató: Ódry Emese 
Fotó: Klaniczay János

VASÁRNAP 11:00-12:00 

V 11:00-12:00 Emlékek a Bercsényi 
kollégiumból – séta Ódry Emese veze-
tésével

Rossz idő esetén a nyitva tartás a 
tér nyitva tartásával egyezik meg és 
a kiállításokat a kollégium folyosóin 
és nagytermében lehet megtekinteni.   
A programok is ide kerülnek be. 

83



68.
XIII. KER. RUTTKAI ÉVA PARK

2012 előtt még garázssor állt a 
 Wahrman Mór köznél, amiből azóta 
Budapest egyik egyedi atmoszférájú 
kis zöld szigete lett. Az elegáns lakó-
házak között megbújó park Ruttkai 
Éva (1927-1986), a közeli Vígszínház 
legendás színésznőjének nevét viseli.

Programszervező: Béres Adrienn,
Gulyás Barna, Mészáros Dóra
Kutató: Szenes Anna

SZOMBAT-VASÁRNAP 
10:00-18:00

SZ-V 10:00-18:00 XIII. kerület Érték-
védelmi Pályázat kiállítása

SZ-V Emlékezés Ruttkai Éva szobrá-
nál, felolvasás a Parancsolj velem, 
Tündérkirálynő! című életrajzból (to-
vábbi részletek a honlapon)

68.

Victory Hugo u.

Ipoly utca

Po
zs

on
yi

 ú
t

Ká
rp

át
 u

tc
a

84



SZ 14:30 Tértörténeti séta Mészáros 
Dóra építész hallgatóval

SZ 16:00-18:00 Újlipótvárosi zene-
karok fellépése a parkban

SZ 16:00 Syconor – a beat zenét ját-
szó együttes 1962-ben alakult a Szent 
István Parkban

SZ 17:30 Stikli – dalcentrikus, stílusok 
között kalandozó, 2017-ben alakult 
zenekar

V 13:00 Tértörténeti séta Mészáros 
Dóra építészhallgatóval

V 14:00 Piknik a parkban a Keep 
Swinging Egyesülettel – Hozd amid van 
és töltsük együtt zenével a délutánt!

V 15:00 Keep Swinging Egyesület: 
táncbemutató és táncoktatás

V 15:30 Hot Jazz Band és barátai ö röm-
zenélése Bényei Tamás vezetésével

V 16:00 Swing tánc a Keep Swinging 
Egyesülettel
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KÍSÉRŐ PROGRAMOK

1. ISMÉT KAPHATÓ A 
BUDAPEST100 KÖNYV!

A nagy sikerre tekintettel ismét elér-
hető a Budapest100 történetek – 
Huszon négy a háromszázból! 

A könyv szubjektív városkalauz, 
a melyben 24 budapesti ház története 
olvasható. Vannak köztük gyönyörű-
en felújított és romos állapotukban is 
impozáns épületek. A város- és építé-
szettörténeti kiadvány a Budapest100 
első hat évének kedvenceit mutatja 
be. A gazdag fotóanyaggal illusztrált 
kötetben a házleírások művészettör-
téneti és levéltári kutatásokon, a ház 
lakóival készült interjúkon alapulnak: 
közérthetően megfogalmazott épí-
tészeti leírások váltakoznak a privát 
történetekkel, amelyek a lakók egy-
kori életén át egész korszakokat ele-
venítenek fel. Olyan épületek kaptak 
helyet a könyvben, amelyeknek tör-
ténete, lakóinak sorsa izgalmas és 
érdekes a várostörténet, a magántör-
ténelem iránt érdeklődőknek.

A kiadvány megvásárolható a 
Kor társ Építészeti Központban a 
 Budapest100 hétvégéjén 10:00-
18:00 között a készlet erejéig.

2. BLAHA LUJZA TÉR FLASHMOB

„…várom a Nemzetinél
 ott, ahol a 6-os megáll…”

SZ 15:00-16:30 Blaha Lujza tér – Ismer-
jünk meg egy már lebontott épületet! 
A Bajor Gizi Színészmúzeum mun-
katársaival és önkéntesek, diákok, 
lelkes színházszeretők segítségével 
megelevenítjük az egykori Nemzeti 
Színház épületét, amely 1965-ig dí-
szítette a teret. Látványos és hangos 
akció keretében felidézzük a színház 
múltját és a régi társulati tagokat. Az 
események menetébe bárki becsat-
lakozhat! Közreműködik: Kadelka 
Làszló, a Nemzeti Színhàz egykori 
ügyelője. Tegyük közös élménnyé az 
emlékezést!

3. KAPISZTRÁN TÉR − 100 ÉVES A 
HM HAD TÖRTÉNETI INTÉZET ÉS 
MÚZEUM SZERVEZÉSÉBEN

SZ 9:00-17:00 Lengyel Nap a Had-
történeti Múzeumban – A Lengyel In  -
té zettel közösen a lengyel alkotmány 
ünnepe alkalmából szervezett kulturá-
lis programok a múzeum épületében

V 9:00-17:00 Hadtörténeti 100 – az 
intézmény 100. születésnapja alkal-
mából az alábbi programokkal készül 
a múzeum:
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V 10:00-11:30, 14:00-15:30 Múze-
umtörténeti Séta – a séta során kör-
bejárjuk a múzeum épületét, megis-
merhetjük az intézmény és az épület 
keletkezésének történetét. Megtud-
hatjuk, milyen ágyúk és egyéb ha-
ditechnikai eszközök veszik körbe a 
múzeumot.  Téma lesz  a Kapisztrán 
tér, az annak nevet adó szobor és   
a magányosan álló Magdolna-torony 
története is. A sétát a téren elhelye-
zett „Hadtörténeti 100 – A Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum 100 éve 
képekben” című időszaki kiállítás 
megtekintésével zárjuk.

Tárlatvezetések

V 11:00-12:30, 13:00-14:30, 15:00-
16:30 Fegyvertár – 1000 év fegyverei

V 10:00-11:30 „Jelszavaink valának: 
haza és haladás” – Magyarország 
hadtörténete 1815-1866

V 11:30-13:00 Magyarország a Nagy 
Háborúban 1914-1918

V 14:00-15:30 Piavétól a Donig – a 
Dontól a Dunáig. – Magyarország ka-
tonai története 1918-1948
 
A programsorozat keretében a múze-
umba való belépés és a programo-
kon való részvétel díjmentes 

További információ: 
muzeumpedagogia@mail.militaria.hu, 
+361 325 1618

4. HAMUPIPŐKE ŐNAGYSÁGA

A Klauzál tér története a nagy árvíztől 
a pesti bulinegyedig. Előadássorozat 
a Klauzál 13 Könyvesboltban.

V 14:00-17:00 A nagy árvíz utáni ki-
épülés folyamatát Szívós Erika (ELTE, 
tanszékvezető egyetemi docens), míg 
a téren található bérházak építészet-
történetét Fabó Bea (BFL, főlevéltá-
ros)  mutatja be. Lugosi András (BFL, 
főlevéltáros) a soha meg nem épült 
Madách sugárút különböző terveze-
teinek száz éves történetébe tart be-
vezetést. Dombi Gábor (kultúrtörté-
nész) a nagy gettó történetéről, majd 
Pakot Levente (szociológus, Klauzá-
lia) a jelenkori Klauzál tér fejlesztési 
lehetőségeiről beszél. A konferenciát 
Olt Gergelynek a bulinegyed kiala-
kulásáról, valamint a lakóövezet és a 
szórakoztató negyed funkcióinak ösz-
szeütközéséből kibomlott társadalmi 
válságról szóló elemzése zárja.

5. GREENGO

Greengózz a terek között fél áron a 
BP100 kuponkóddal, és fedezd fel   
a várost! 

Budapestet jó bebarangolni, jó felfe-
dezni. A Budapest100 program azért 
is népszerű, mert segít, hogy a város 
egy szerethetőbb hely legyen, ezért 
támogatja a GreenGo az eseményt. 
Budapest első elektromos autómeg-
osztó szolgáltatásával egyszerűen, 
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percdíj alapon bérelhetsz kocsit:  a re-
gisztrációt online, a foglalást mobilon 
intézheted. A Budapest100 alatt az 
app-ban az elérhető autókon kívül az 
esemény helyszíneit is láthatod.

www.greengo.hu

6. HIVATALOS ZÁRÓESEMÉNY

2018.05.11. PÉNTEK 18:00 Kortárs 
Építészeti Központ (1111 Budapest, 
Bartók Béla út 10-12.)

Köszöntőt mond: Szalay-Bobrovnicz  ky 
Alexandra Humán Főpolgármester- 
helyettes és Kádár Bálint a Kortárs 
 Építészeti Központ elnöke

Az eseményre várjuk a Budapest100-ban 
közreműködőket: lakókat, szervezőket, 
támogatókat. Köszönjük az önkéntesek 
munkáját és a városlakók érdeklődését. 

SÉTÁK

7. FORTEGO

A ForteGo a Fortepan fotóarchívum 
legújabb vállalkozása. Egy ingyenes 
telefonos applikáció, ami megmutat-
ja a pozíciódhoz legközelebb készült 
archív fotókat, segít rátalálni az ere-
deti helyszínre, valamint felkínálja, 
hogy készíts a telefonoddal egy ilyen 
volt - ilyen lett képpárt, amit megoszt-

hatsz a közösségi felületeken. Töltsd 
le és próbáld ki a kísérleti, csak a 
Budapest100-ra fejlesztett változatot

8. TITKOK ÉS TEREK – BUDAPEST 
ALULNÉZETBŐL

A Budapest Alulnézetből saját, 4 teret 
összefogó játéka

A városban sétálva sokszor észre 
sem vesszük, hogy mennyi furcsa 
alak és különleges lény bújik meg 
 a  fejünk felett. Kőfaragó mesterünk  
a Budapest100 témájához kapcso-
lódva három téren, hat ház homlok-
zatán rejtett el különböző díszeket. 
Játssz velünk és találd meg az elrejtett 
állatokat, faunokat és motívumokat a 
falakon! Segítséged nem marad vi-
szonzatlan, mesterünk a hét ház tör-
ténetének érdekes részleteit is meg-
osztja veled utad során! 

További információ: 
www.bpalulnezetbol.hu

Elkezdeni és befejezni a Klauzál tér 5.  
(BGE KVIK könyvtár), Felsőerdő sor   
utca 1. és Hunyadi tér 3. szám alatt lehet.

9. BUDAPEST, AHOGY KÁDÁR ELV-
TÁRS LÁTTA
 
SZ 9:30, 15:00 V 11:00, 16:00 Séta 
egy korszak eltűnőben lévő köztéri 
művészetének nyomában
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Gyere el, ha kíváncsi vagy a '60-
as,  '80-as évek málló mozaikjainak, 
abszt      rakt falburkolatainak vagy fakón 
csillogó krómacél plasztikáinak tör-
ténetére, ha sosem hagyott nyugod-
ni, miért pont így néz ki a Kálvin téri 
aluljáró Kecskeméti Kapuja, vagy egy-
szerűen csak hiányzik a Dózsa-pan-
nó a peronról. Felbontjuk a pályázati 
mappákat, hogy megvizsgáljuk, miért 
nyerte el a művész a megbízást, de 
arról is beszélgetünk, hogyan és hová 
tűnnek el egy korszak városképének 
meghatározó elemei. A nyomozásban 
segítségünkre lesznek az egykori Kép-
ző-és Iparművészeti Lektorátus archí-
vumának dokumentumai…
 
A séta vezetői: Czenki Viven, Lőrinczi 
Dániel, Szőnyeg-Szegvári Eszter, a 
Magyar Nemzeti Galéria munkatársai

Regisztráció (a kiválasztott időpont 
megjelölésével): 
kozterisetak@szepmuveszeti.hu (max. 
30fő/séta, 2 fő/email) BKK-bérlet 
vagy 1db vonaljegy szükséges!

10. PROLETÁRDIKTATÚRA AZ 
ANDRÁSSY ÚTON – KERÉKPÁROS 
TÚRA

SZ 10:00, V 11:00 Az 1919 május else-
jei ünnepségek idejére Budapest óriá-
si színpaddá változott. Monumentális 
díszletek épültek az előző rendszer 
emlékműveire, amelyeket teljesen 
 elfedtek vagy átalakítottak. A felvonu-
lás fő útvonalát követve nézzük meg, 

 hogyan alakult át az Andrássy út az 
ünnepség idejére, és hogyan szer-
veztek meg egy tömegrendezvényt. A 
biciklis túra a Kassák Múzeum Albert 
Ádám: Minden a mienk! című kiállítás 
és a Budapest100 közös eseménye. 

Találkozó: 
Anker-ház bejárata (VII. Anker köz 1-3.)
Kerékpáros túra (MOL BUBI állomás a 
József Attila utca és Bajcsy-Zsilinszky 
út találkozásánál)
Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
bp100.kassak@gmail.com 
(2 fő/email)

11. BUDAPEST OSTROMA 1944-1945 
– VÁLI UTCA ÉS BERCSÉNYI UTCA

SZ 10:00, 14:00 Budapest II. világ-
háborús ostromának mikrotörténeté-
be kaphatnak betekintést a résztve-
vők a Bercsényi és a Váli utca között, 
kiemelve a Váli utcában kialakított 
hadifogoly kórházat.

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: 
info@budapest-ostroma.hu (max. 35 
fő/séta, 2 fő/email) A találkozópontot 
a válaszemailben írjuk meg.

12. KÖRÚTI KALANDOK

SZ 10:30, 15:00 Játékos sétánk so-
rán az első villamos nyomába ere-
dünk. A Nyugati tértől a Kazinczy 
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utcába, az Elektrotechnikai Gyűjte-
ménybe érve izgalmas kalandokba 
keveredünk. A séta során szerzett 
élményeket újra átélhetjük a múze-
umban kihelyezett kreatív alkotómű-
helyünkben. A foglalkozást a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum 
 múzeumpedagógusai tartják.

Találkozó: Nyugati tér
Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével: muzeumpedagogia@
kozlekedesimu zeum.hu (max. 25 fő/
séta, 2 fő/email) A pontos találkozó-
pontot a válaszemailben írjuk meg.

Az Elektrotechnikai Gyűjteménybe ki -
helyezett alkotó műhelyünkbe re  giszt-
ráció nélkül minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

13. VÍZIVÁROS SÉTA

SZ 11:00 Hogyan került a budai lö-
völde az Országútról Marczibányi 
legelőjére és jártak-e vonatok a Kis-
rókus utcában? Hogyan függ össze a 
Ganz Villamossági Művek és a Keleti 
Károly utca Bauhausa, hogyan lett 
a budai hóhér telkén Statisztikai Hi-
vatal? Átmegyünk majd az Országút 
túloldalára, az igazi Vízivárosba is… 
Hogyan függ össze egy mackószobor 
és a kortárs építészet a Medve utcá-
ban, tényleg szupermarket épül-e a 
középkori falu romjain a Csalogány 
utcában és volt-e tó a Moszkva/Széll 
Kálmán tér helyén? Végül kávézha-
tunk is  a Batthyány – Hattyú utca ki-

öblösödésében. A sétát Torma Tamás 
vezeti.

Regisztráció: 
regisztracio.vizivarosi.bp100@gmail.com 
(max. 25 fő, 2 fő/email) A találkozó-
pontot a válasz emailben írjuk meg.

14. JÓZSEFVÁROSI HÁROMSZÖG. 
IRODALMI SÉTA A MAGVETŐ KIADÓ 
SZERVEZÉSÉBEN

SZ 14:00  A Mátyás tér – Teleki László 
tér – II. János Pál pápa tér rendha-
gyó háromszöge a Józsefvárosnak 
és a magyar irodalomnak is. A séta 
során Mándy Iván, Fejes Endre és 
Bereményi Géza szövegein keresztül 
járjuk be ezt a különleges környé-
ket, de szóba kerül Karinthy Frigyes,  
Giorgio  Pressburger és Térey János 
is. A sétát Szegő János, a Magvető 
Kiadó szerkesztője vezeti.

Regisztráció: 
magvetoirodalmi  se  ta@g  mail.com
(max. 30 fő, 2 fő/email) A találkozó-
pontot a válaszemailben írjuk meg.

15. SÉTA A FŐVÁM ÉS A RÁKÓCZI 
TÉR KÖZÖTT

SZ 15:00, V 10:00 Sétánk két pesti 
téren álló, nyilvános, zárt terű épület, 
két vásárcsarnok között zajlik. Indu-
láskor ezeken kívül még átnézünk Bu-
dára, az idén pont százéves Gellért 
fürdőre. A séta érint Pesten belül há-
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rom mesterségesen kialakított városi 
teret, a Mikszáth Kálmán, a Lőrinc 
pap és a Gutenberg teret is. A sétát 
Kőnig Tamás építész vezeti.

Találkozó: A Szabadság híd pesti 
hídfőjének déli oldalán 

16. BUDAPEST OSTROMA 1944-
1945 − GÁRDONYI TÉR ÉS BARTÓK 
BÉLA ÚT

V 10:00, 14:00 Budapest II. világhá-
borús ostromának mikrotörténetébe 
kaphatnak betekintést a résztvevők. 
Az egykori Horthy Miklós út (ma Bar-
tók Béla út) és környékének esemé-
nyeit ismerhetik meg, túlélők vissza-
emlékezéseivel együtt.

Regisztráció a kiválasztott időpont 
megjelölésével:  
info@budapest-ostroma.hu (max. 30 
fő/séta, 2 fő/email) A találkozópontot 
a válaszemailben írjuk meg.

17. LÁGYMÁNYOSI SÉTA

V 11:00 Hogyan lett egy vágányhu-
rokból a Gomba és a Körtér, és tény-
leg tó volt a mai Lágymányos? Fele-
levenítjük a Körtér 56-os barikádját 
a legendás Ruszkik, haza! felirattal 
és kiégett tankkal, a budai Bauhaus 
ikonikus épületét a régi Simplon-há-
zat, majd a régi/új József Attila Gim-
názium mellett átmegyünk megnézni 
az új Simplon-házat is az Allee mellé. 

Apropó Allee, emlékszik még valaki 
az 1976-ban átadott itteni, első Skála 
Áruházra? A sétát Torma Tamás vezeti.

Regisztráció: 
regisztracio.lagymanyosi.bp100@
gmail.com (max. 25 fő, 2 fő/email) A 
találkozópontot a válaszemailben ír-
juk meg.

LAKÓKNAK 
AJÁNLJUK

A Miutcánk.hu egy szomszédság ala-
pú közösségi oldal. Célja, hogy az 
egymás szomszédságban élő vagy 
közös érdeklődésű városlakókat ösz-
szekapcsolja, megismerjük a szom-
szédainkat. Az oldal alapkoncepciója, 
hogy ha elég sok, különböző képes-
ségekkel rendelkező embert kötünk 
össze, jobban kihasználhatjuk erő-
forrásainkat. Helyi megosztással ki-
alakul a bizalom, egy fenntarthatóbb 
világ és közösségi projektek jönnek 
létre. A Miutcánkon beállíthatjuk lak-
címünket, érdeklődési köreinket és 
megosztani kívánt eszközeinket és 
felhívásokat tehetünk közzé az üze-
nőfalon. Így könnyen megtaláljuk a 
közelben a “megfelelő” embert: aki 
kölcsön tud adni egy sátrat, szívesen 
fut velünk,  vagy segít virágot ültetni 
a közeli parkban.
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TERVEZŐ PLANNER

Máj. 5.
5th May

Program
Program

Ház
House

Cím
Address
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Máj. 6.
6th May

Program
Program

Ház
House

Cím
Address
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SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIAPARTNEREK

TÁMOGATÓK

KIEMELT TÁMOGATÓ



CSATLAKOZÓ TEREK

1. I. ker. Hattyú utca és Batthyány utca 
4. II. ker. Mansfeld Péter park
6. V. ker. Károlyi kert
9. VI. ker. Hunyadi tér
13. VII. ker. Klauzál tér
15. VII. ker. Lövölde tér
18. VII. ker. Almássy tér
20. VII. ker. Bethlen Gábor tér
23. VIII. ker. Mikszáth Kálmán tér
15. VIII. ker. Lőrinc pap tér
27. VIII. ker. Gutenberg tér
29. VIII. ker. Rákóczi tér
34. VIII. ker. Mátyás tér
40. VIII. ker. Horváth Mihály tér
43. VIII. ker. Kálvária tér
45. IX. ker. Markusovszky tér
49. IX. ker. Bakáts tér
51. IX. ker. Ferenc tér
57. IX. ker. Kerekerdő park
58. XI. ker. Gárdonyi tér
64. XI. ker. Károli Gáspár tér
66. XI. ker. Bercsényi utca
68. XIII. ker. Ruttkai Éva park

1.

64.

4.



6.

9.

13.

15.

18.

20.

23. 25.

27.
29.

34.

40.
43.

45.

49.

51.

57.58.

66.

68.



budapest100.hu
facebook.com/budapest100

budapest100@kek.org.hu


