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Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 

1092 Budapest, Ráday u. 18. 
 

 
 

Ferencváros i  sé ták  
 

H e l y t ö r t é n e t i  n a p  2 0 1 8  

 a  I X .  k e r ü l e t b e n  

 

2018. június 23., szombat, 

a Múzeumok Éjszakája napján 
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A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 2018-ban is meghirdeti 

a Helytörténeti nap című programját Budapest IX. kerületében. 
 

A rendezvény időpontja: 2018. június 23., szombat, 

a Múzeumok Éjszakája  2018 kulturális program napján. 

 
 

* 
 

 

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület és a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

programjai 

a Múzeumok Éjszakája 2018 rendezvényen 

 

 

o Tematikus helytörténeti-helyismereti séták 3 különböző útvonalon. (Min. 70, 

 max. 90 percesek.) 

o Az egyes sétákhoz kapcsolódó programok:  

 irodalmi vetélkedő;  

 beszélgetés Ráday Mihály városvédővel; 

 a József Attila Emlékhely programjai. 

o Filmvetítések. 
 

Részt vehet felnőtt, gyerek. A Helytörténeti nap célja – ráhangolódásként a környező múzeumok 

esti programjaira – betekinteni Ferencváros rendkívül színes helytörténetébe. 
 

* 
I. Irodalmi séta és a tematikához kapcsolódó rövid vetélkedő 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. séta:  9.00 –10.30  

Tudja, uram, miért nem lehet a múltakat megidézni? 

Azért, mert nem múlnak el... – Irodalmi séta. Szemelvények Ferencváros irodalmi  

vonatkozásaiból. Középpontban a 2018-as év irodalmi évfordulói: 150 éve született Cholnoky Viktor. 

140 éve született Krúdy Gyula, Molnár Ferenc. 155 éve született Gárdonyi Géza. 230 éve született  

Kisfaludy Károly, 160 éve hunyt el Bártfay László ... 
Időtartama kb. 90  perc. Vezeti Lukács Emília. 

Találkozó 8.45 órakor a Bakáts téri templom előtt. 
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Tervezett útvonal: Bakáts tér – Ráday u. 54. – Ferenc krt. 8.  – Ferenc krt. 10. (a Bakáts tér,  

a Ráday utca, a Ferenc körút és a közeli Mester utca irodalmi vonatkozásaiból:  Vajda János,  

Krúdy Gyula, Cholnoky Viktor, Cholnoky László,  a Pápa irodalmi tejivó...) – Tompa u. – Knézich u. – 

 Hőgyes Endre utca 3. (a regénybeli Nemecsek Ernő lakóháza  és  a Bartók Béla nevét viselő Unitárius 

Egyházközség temploma)  – Kinizsi u. – Ráday utca 28. (a Pál utcai fiúk útvonala; a Ráday-könyvtár) 

– Köztelek u. –  Üllői út 23. (Táncsics Mihály) – Üllői út 21. (Kosztolányi Dezső) – Üllői út 17.  

(az Aurora irodalmi kör) – Arany János IX. kerületi lakásai: Erkel u. 20., Üllői út 7.  

– Kálvin tér (a Kálvin téri templom kriptája: Fáy András, a nemzet mindenese, Wesselényi Miklós,  

az árvízi hajós; Orbán Balázs emléke; a református gimnázium híres tanulói: Gárdonyi Géza,  

Molnár Ferenc; könyvgyűjtő mecénások: Ráday Pál, Ráday Gedeon; Török Pál, a Ráday-könyvtár  

megmentője) – Lónyay u. 4–6. (az egykori református főgimnázium épülete) – Lónyay u. 13. 

(Mikszáth-emléktábla). 
 

A séta után lehetőség van csatlakozni a közelből induló 2. sétához, vagy betérni a szintén kö-

zeli Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménybe, ahol frissítő várja az érkezőket. Ezt követően 

pedig a séta tematikájához kapcsolódó rövid helytörténeti vetélkedőre nevezhetnek be:  
 

1. sétához kapcsolódó program: 11.00 – 11.30 

Irodalmi vetélkedő: Helyszín: Erkel u. 15. Feladattípusok: irodalmi  totó, rejtvény. 

 

 

* 
 

II.  Belső-Ferencváros épített öröksége – séta,  utána kötetlen beszélgetés  

Ráday Mihály városvédővel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. séta: 11.00 –12.30  
 

Belső-Ferencváros épített öröksége 

 A séta épített örökségünket állítja középpontba, Belső-Ferencváros  impozáns  épületeinek megtekintésé-

vel. Időtartama kb. 90 perc. Vezeti dr. Gönczi Ambrus.  

Találkozó 10.45 órakor  a Fővám téren, a Corvinus Egyetem főépülete előtt. 
 

Tervezett útvonal: IX. ker. Fővám tér 8. Fővámpalota (Corvinus Egyetem főépülete) – 

Vámház körút 1–3.  Központi Vásárcsarnok – Pipa utca 6. (Horváth Mihály lakóháza) –  

Erkel utca 3. (halász domborművek) – Ráday utca 13. (Hild József – klasszicista stílus) –  

https://maps.google.com/?q=IX.+ker.+F%C5%91v%C3%A1m+t%C3%A9r+8&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=V%C3%A1mh%C3%A1z+k%C3%B6r%C3%BAt+1-3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pipa+utca+6.+(Horv%C3%A1th+Mih%C3%A1ly&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Erkel+utca+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R%C3%A1day+utca+13&entry=gmail&source=g
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Ráday utca 15. (eklektikus stílus) – Ráday utca 26. (magyaros szecessziós stílus) – Ráday utca 28. 

(klasszicista stílus – egykori Dohánygyár épülete) – Kinizsi utca 22. (Ifj. Francsek Imre - eklektikus stí-

lus, festett üvegablakok) – Hőgyes Endre utca 3. (unitárius templom) – Hőgyes Endre utca 7.  

(eklektikus stílus, egykori Pasteur Intézet épülete) – Üllői út 33–37. (Lechner Ödön – magyaros  

szecessziós stílus  – Iparművészeti Múzeum) – Üllői út 23. (klasszicista stílus –Táncsics Mihály egyko-

ri lakóhelye) – Üllői út 21. (magyaros szecessziós stílus) – Üllői út 17. (Ybl Miklós – neoreneszánsz stí-

lus) – Erkel utca 15. (Ybl Miklós – neoreneszánsz stílus).   
 

A séta végén frissítő várja az érkezőket a helytörténeti gyűjteményben (Erkel u. 15.).  Rövid 

szünet  után  Ráday Mihállyal beszélgethetnek a főváros épített örökségéről: 
 

2. sétához kapcsolódó program: 13.15 –14.00 

Kötetlen beszélgetés Ráday Mihály városvédővel – a program méltó lezárása  

a Belső-Ferencváros épített örökségei témának.  

 

* 
 

III.  József Attila nyomában  – angol és magyar nyelvű séta, utána  

a József Attila Emlékhely programjai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. séta: 15.00– 16.30 
 

 József Attila nyomában.  József Attila gyermekkorának legfontosabb ferencvárosi helyszínei –  

angol és magyar nyelvű séta Középső-Ferencvárosban.  

A séta időtartama max. 90  perc. Vezeti dr. Gönczi Ambrus. 

    Találkozó 14.45  órakor a  Ferenc tér –Tompa utca sarkánál, a szálloda előtt. 
          

A séta tervezett útvonala: Ferenc tér – Berzenczey utca – Bokréta utca – Mester utca –  

Márton utca –Gát utca.  A séta végállomása a József Attila Emlékhely (IX., Gát u. 3.). 

16.30– 17.00: a József Attila Emlékhely kiállításának megtekintése.  
 

3. sétához kapcsolódó program: 17.00 – 

Bekapcsolódás a József Attila Emlékhely programjába (Budapest IX., Gát u. 3.)  

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=R%C3%A1day+utca+15&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R%C3%A1day+utca+26&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R%C3%A1day+utca+28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Kinizsi+utca+22&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=H%C5%91gyes+Endre+utca+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=H%C5%91gyes+Endre+utca+7&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+33&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+23&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+21&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+17&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Erkel+utca+15&entry=gmail&source=g
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Filmvetítések 

Korabeli filmhíradókból összeállított 45 perces filmvetítések három témakörben.  

 Helyszín: Budapest IX. ker., Erkel u. 15.,  Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény. 
 

Időpontok: 

 10.00-10.45 óra: Ferencváros mindennapjai   

 11.45-12.30 óra: Ferencváros és a sport 
 

 14.45-15.30 óra: Ferencváros – a kultúra kerülete 

 15.45-16.30  óra: Ferencváros mindennapjai  (ismétlés) 

 16.45-17.30 óra: Ferencváros és a sport (ismétlés) 

 
 

Utána mindenkit vár a környező múzeumok éjszakája! 

 

* 
 

A Helytörténeti nap programjain való részvétel feltétele  a jelentkezés  

 a  ferencvarosiseta@gmail.com  e-mail címen! Kérjük, hogy „postafordultával”, de leg-

később június 20-ig (szerda) jelezze, melyik sétán és melyik programon kíván részt venni, 

és hány fővel.  
 

Természetesen minden programunk ingyenes, de a helytörténeti sétákon az idegenvezetés 

élvezhetőbbé tételéhez lehetőség van fülhallgató igénylésére, ez pedig: 450 Ft/fő/alkalom. 

Kérjük, a jelentkezéskor ezt az igényét is jelezze! 

 

További információ: 

 36 20 913-67-17 

 36 20 475-70-53 

 

 

 

mailto:ferencvarosiseta@gmail.com

