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A program leírása 

 
 

Jelen Pályázat tárgya: a Hegyvidék (Budapest XII. kerület) példásan felújí-

tott villáinak, és megmentésre érdemes épületeinek bemutatása Vándorkiál-

lítás formájában. 

 

A Vándorkiállítás célja: 

 

 A lehető legszélesebb körben a közösségépítés, a lokálpatriotizmus 

és a kerülethez való kötődés erősítése. 

 Szakmai egyesületek, polgári szervezetek, befektetők, valamint a 

nagyközönség érdeklődésének felkeltése építészeti örökségünk 

iránt pozitív, sikeresen felújított épületek bemutatásával, illetve fi-

gyelemfelhívás megmentésre érdemes értékeinkre, amelyeknél a 

közeljövőben sürgős szakszerű beavatkozás szükséges. 

A Vándorkiállítás háttere:  

 

 A budai Hegyvidék beépülése az 1880-as években indult meg a sző-

lőültetvényeket elpusztító filoxéra járványt követően. A Hegyvidék 

kitűnő klimatikus adottságait a gyógyításban és az üdülésben már 

korán felismerték a főváros polgárai, egyre több villaépület és üdülő 

jelent meg területen. 

 Siklóssy László írta 1929-ben megjelent ”Svábhegy” c. könyvében: 

”Negyedóra a fővárostól és olyan természeti kincset rejteget, ami-
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nővel Európának talán egyetlenegy fővárosa sem dicsekedhetik. A 

pompás villasorok, regényes útkanyarodók és a nagyszerű kilátás…”  

A hegyvidéki villaépítészetben alkalmazott építészeti stílusok:  

 

 A Hegyvidéken neves építészek terveztek villákat: pl. Hild József, Ybl 

Miklós, Pollack Mihály. Kezdetben klasszicista villák épültek, a tégla-

lap alakú épülettömb főhomlokzatát timpanonnal záródó oszlopos 

tornác hangsúlyozta. (pl. Óra villa). 

 A historizáló, úgynevezett „svájci ház” típus faverandás, fűrészelt 

fadíszítéseket alkalmazva már az 1840-es években megjelent a nya-

ralóépítészetben. A villákhoz tartozó angolkert és gyümölcsös is igen 

figyelemreméltó (Pl. Derkovits villa). 

 Romantikus stílus is megtalálható a Hegyvidéken (Pl. a Rózsa villa). 

 A hajdani villa épületek közül néhány példásan helyreállításra került. 

(Barabás villa, Óra villa, Budakeszi úti Hild villa, Laszlovszky major, 

Lóvasút végállomás, folyamatban van a Fácán rekonstrukciója.) 

A Vándorkiállítás tervezett helyszínei: 

 

 Hegyvidéki Önkormányzat Polgári Szalon,  

 MOM Kulturközpont,  

 Hegyvidék Galéria Királyhágó tér,  

 Lóvasút Kulturális Rendezvény Központ,  

 Jókai Klub,  

 Virányosi Művelődési Ház 

Jelen pályázat nagyban hozzájárulhat a szervezet közösségépítő prog-

ramjának kiterjesztéséhez: 

  

 A szervezet tagjai vállalják a felsorolt villák, épületek fotózását, a 

tablók anyagának összeállítását, kutatnak a Levéltárakban az eredeti 

tervek, archív képek, ismertető szöveg összeállításához. 

 Elsődleges cél a közösségszervezés, a lakosság érdeklődésének fel-

keltése, a foglalkoztatás bővítése,  

 Nagyon fontos célunk az ifjúság bevonása, általános és középisko-

lások kötelező közösségi szolgálatának biztosítása. 
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 Célunk ismeretterjesztő előadások tartása, amelyek szorosan kö-

tődnek a kerület értékeihez, épített örökségünkhöz erősítve a kö-

zösségek aktív tevékenységre serkentését. 

A kiállítások megnyitása a helyszíneken ismertető előadások tartásával jár. 

 

 

 

 

          Beöthy Mária                                                             Surányi András        

   XII. ker. csoportvezető                                                            elnök 

 

 

 

Ráday Mihály 

örökös tiszteletbeli elnök 
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