
 

 XI. ker. GÁRDONYI TÉR 
 
SZOMBAT 10:00-20:00 
kulturális, szakmai, családi 
 
SZ 10:00-18:00 Karburátorok Napja – a Csavarlazítók autókat és motorokat állítanak ki a 
téren Csonka János 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 tematikájához kapcsolódva a B32 Galéria 
és Kultúrtér közreműködésével 
SZ 14:00-15:00 Boogie – akusztikus duó koncertje, a B32 Galéria és Kultúrtér 
közreműködésével 
SZ 15:00-16:00 Háznéző túra indul a közeli házakat érintve a B32-ből, a BP100 Pop-Up 
fotókiállítás helyszínéről. A sétát Csillag Péter, a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum vezetője 
tartja. A séta során a tér és a környező házak város- és művészettörténeti vonatkozási 
válnak ismertté.  
SZ 16:00-17:00 Budapest Jazz Orchestra: Aki autón járni óhajt – koncert a B32 Galéria és 
Kultúrtér szervezésében 
SZ 19:00-20:00 Meglepetés-koncert a Hadik Kávéház teraszán 
 
 

1. XI. ker. Bartók Béla út 29. 
 
  
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 
 
 
 
 

2. XI. ker. Bartók Béla út 30. - Bertalan Lajos utca 21. 
 
 
SZOMBAT-VASÁRNAP 10:00-15:00 
szakmai, kulturális, nemzetközi, családi 
 
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) 
SZ-V 14:00-15:00 Padlásbejárás a Citadella és a Gárdonyi tér kilátásával. Bejárás érkezési 
sorrendben (25 fő/15perc) 
 
 

3. XI. ker. Bartók Béla út 31. 
 
 



 

SZOMBAT-VASÁRNAP 10:00-13:00 
kulturális 
  
SZ-V 10:00-13:00 Csonka János életéről és a ház történetéről szóló kiállítás a múzeumban 
SZ-V 10:00 Csonka János nyomában – séta a múzeumban és az épületben, Csonka János 
dédunokájának vezetésével 
Regisztráció: csonka.budapest100@gmail.com (max. 20 fő/séta, 2 fő/email) 
 
 
 

4. XI. ker. Bartók Béla út 32. 
 
 
SZOMBAT-VASÁRNAP 10:00-17:00 
szakmai, családi 
 
SZ-V 10:00-17:00 
Háztörténeti kiállítás 
Gyerekeknek színező a ház eredeti terveiből 
Pereszlényi Erika „Budapesten hallottam” című kiállítása 
 
SZ 11:00, 15:00, V 11:00, 15:00 Háztörténeti előadás  
  
 

5. XI. ker. Bartók Béla út 36-38. 
 
 
SZOMBAT-VASÁRNAP 10:00-21:30 
kulturális, szakmai, nemzetközi, családi 
 
SZ-V 10:00-18:00 Kiállítás a Hadik-ház 107 éves történetéből az épület előterében  
SZ 10:00-11:00 Közös reggeli az udvaron 
SZ 10:00-12:00 Csontváry kifestő gyerekeknek 
SZ 13:00-13:30 Versvadászat – a gyerekek az épületben elrejtett verseket, 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 
 
 
 

6. XI. ker. KÁROLI GÁSPÁR TÉR 
 
 
SZOMBAT-VASÁRNAP 10:00-18:00 
kulturális, családi, közösségi 
 
SZ-V 10:00-18:00 Az újbudai „grund” – tértörténeti kiállítás  
SZ-V 10:00-18:00 Gyerekasztal – térfelfedező játékok  
SZ-V 11:00-12:00, 17:00-18:00 Vezetett tértörténeti séta 
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SZ 11:00-18:00 Könyvcsere – Hozd el megunt könyvedet, és keresd meg 
legújabb kedvencedet! 
SZ 18:00-19:00 Szabadtéri 4 akkordos performansz – akusztikus koncert 
V 13:00-15:00 Limonádé-délutánnal egybekötött beszélgetés egykori és jelenlegi lakókkal a 
személyes emlékektől a civil kurázsiig 
 
 
 

7. XI. ker. Károli Gáspár tér 5. 
Bét Sálom Zsinagóga  

 
 
Az egyemeletes, zártsorú beépítésű, múlt század eleji, elő- és hátsó kertes, magastetős villa 
1952 óta működik 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.  
 
VASÁRNAP 10:00, 11:00 
Az épület kizárólag a megjelölt időpontokban, regisztrációval látogatható! 
kulturális, szakmai, családi 
 
V 10:00, 11:00 Zsinagógatúra 
A zsinagógatúra során kiderül, hogy mitől lesz egy épület zsinagógává, milyen jelképek, 
szimbólumok, építészeti elemek a fontosak és hogyan lehet összekapcsolni építészetileg 
egy 1936-ban, 500 méterrel arrébb található, zsinagógának tervezett épületet egy 
lakóháznak szánt épülettel. 
Regisztráció (a kiválasztott időpont megjelölésével): budapest100@zsinagoga.net (max. 15 
fő/séta, 2 fő/e-mail) 
 
 
 

8. XI. ker. BERCSÉNYI UTCA 
 
SZOMBAT 10:00-18:00 VASÁRNAP 10:00-15:00 
szakmai, családi, kulturális, nemzetközi, közösségi 
 
 
Mi lehetett az Allee helyén? BEAC Az elsők - életre kel a történelem – kiállítás  
Milyen volt a kollégista lét a múlt évszázadban? – 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 Dr. Szikora Katalin, a Testnevelési Egyetem docensének tárlatvezetése a BEAC Az 
elsők című kiállításon. Időtartam 1 óra. Max 30 fő részére, érkezési sorrendben.  
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 Zsófi  
V 14:00-14:30 A12K táncfellépése Erdélyi Katával és csapatával 
V 14:00 Minek nevezzelek? – a program lezárásaként kikerülnek a táblákra a megszavazott 
nevek 
 
 
 

9. XI. ker. Bercsényi utca 28-30. 
 
 
SZOMBAT-VASÁRNAP eső esetén 10:00-14:00, különben csak a séta idejére 
kulturális, családi, nemzetközi  
 
V 11:00-12:00 Emlékek a Bercsényi kollégiumból – Séta Ódry Emese vezetésével 
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.  
 
 


