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Kertvárosi Helytörténeti és
Emlékezet Központ

Kedves Kertvárosiak!
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet
Központ nem a szokványos palettán kínálja kulturális programjait a szabad idő hasznos és kellemes eltöltéséhez. Igyekszünk
többfajta igényt, érdeklődési területet is kielégíteni eltérő helyszíneinkkel és sokszínű
műsorainkkal.
A Mátyásföldön található Helytörténeti
Gyűjtemény épülete az idei évben, a koronavírus járvány ellenére, a XVI. kerületi
Önkormányzat bőkezű támogatásának köszönhetően megújult. Sikerült végrehajtani
a tetőcserét, amely nem csupán az elöregedett tetőcserepek teljes cseréjéből állt,
hanem magában foglalta az új lécezést is.
A Helytörténeti Gyűjteményben komolyzenei hangversenyek mellett
honismereti, helytörténeti előadásokat tartunk. Újjárendezett helytörténeti gyűjteményünk eddig nem látott dokumentumok és tárgyak segítségével mutatja be az öt elődtelepülés történetét.
A Tóth Ilonka Emlékház, amely Tóth Ilonka élettörténetének bemutatásán kívül szorosan kötődik az 1956-os forradalom eseményeihez, a
2020-as évben nagyarányú önkormányzati beruházás eredményeképpen jelentős fejlesztésen esik át, több meghatározó elemmel bővül. Sokakat vonz majd a kertbe tervezett óriási 1956 számsor, amely meghatározó pontja lesz majd az Emlékháznak. Ezenkívül az önkormányzati
támogatás lehetőséget teremt arra is, hogy eredeti, korhű fegyverek
sorozata segítségével idézhessük fel az 1956-os forradalmat.
Október hónap folyamán történelmi, ismeretterjesztő filmek bemutatásával és Oláh Károly fotóművész 1956-ban készült fényképfelvételeinek kiállításával elevenítjük fel az 1956-os forradalmat és szabadságharcot.
A Cinkotai Tájház az idén tavasszal újult meg az Önkormányzat
jelentős anyagi támogatásának eredményeképpen. Így megoldódott
a vízszigetelés súlyos gondja és a csapadékvíz elvezetésének kérdése.
A Tájház az egykori szlovák község hagyományos lakáskultúráját és
népviseletét bemutató állandó kiállításunk mellett közösségi rendezvények lebonyolítására is teret biztosít. Lehetőséget kapunk itt az elmélkedésre, lelki elmélyedésre, de emellett a felhőtlen szórakozásra is. Remélem, sikerült kedvet ébreszteni műsorainkhoz. Kérem, tallózzanak a
lehetőségek között!
Budapest, 2020. szeptembere

Villányi Péter
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intézményvezető

Központi iroda elérhetőségek:
 1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
 +36-1-604-83-42
 szervezo@helytortenet16.hu
 www.helytortenet16.hu
 Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és
Emlékezet Központ
Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 — 18:00 óráig
Kedd-csütörtök: 8:00 — 16:00 óráig
Péntek: 8:00 — 14:00 óráig
Helytörténeti GyűjteményKutatóterem elérhetőségek:
 +36-1-604-83-91
 kutato@helytortenet16.hu
 kutato.gm@helytortenet16.hu
A kutatómunkához előzetes bejelentkezés szükséges!
A rendelkezésre álló anyagok listáját a honlapon
találja, illetve érdeklődhet a megadott elérhetőségeken.

Nyitvatartás:
Hétfő - csütörtök: 9:00 — 16:00 óráig
Péntek: 9:00 — 13:00 óráig

Programjainkra a belépés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvényekről kép- és hangfelvétel készülhet, melyek megjelenhetnek
a világhálón és a nyomtatott sajtóban is.
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Programok a Helytörténeti Gyűjteményben

Programok a Helytörténeti Gyűjteményben

A Helytörténetei Gyűjtemény megújult állandó kiállítással
várja a látogatókat. Kerületünk elődtelepüléseinek történetén,
az oktatástörténeten, a régészeti emlékeken és a sajtótörténeten kívül a látogatók megismerhetik kerületünk épített örökségét, vallástörténetét, fotó-, sport- és kultúrtörténetét és a
vendéglátással kapcsolatos tárgyi emlékeket is.
A gyűjtemény kutatótermében lehetőséget biztosítunk
digitalizált és archivált anyagaink tanulmányozására.
Az anyagokról bővebb információ
a www.helytortenet16.hu oldalon található.
Előzetes bejelentkezés szükséges:  +36-1-604-8391
 kutato@helytortenet16.hu
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Programok a Helytörténeti Gyűjteményben

Programok a Helytörténeti Gyűjteményben

Komolyzene könnyedén a Kertvárosban

Megújul a Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása, valamint a kutatóterem falain is megtekinthetik látogatóink a gyűjtemény néhány értékes dokumentumát.

Szeptember 19-én, október 17-én, november 21-én, szombatonként
15:00 és 17:00 óra között komolyzenei előadás és
közönségtalálkozó a művészekkel.
Az előadás alatt a gyermekeknek interaktív,
zenével kapcsolatos foglalkoztatást biztosítunk.
Közreműködnek:

Az archívumban található eredeti térképek eddig dobozokban
szundítottak, most remélhetőleg a látogatók örömére, a polcról
a falakra kerülnek. Közöttük az 1913-ban készült, Rákosszentmihályt ábrázoló korai, Laquer Sándor jegyző rajzolta térkép is.

LUKÁCS PÉTER BRÁCSAMŰVÉSZ ÉS BARÁTAI

RÉSZLETES ZENEI PROGRAM:
— Szeptember 19. – Kulturális Örökség Napja —
Schumann és Bruch évforduló 2020-ban
Mozart: Kegelstatt-trió, Max Bruch: 8 Darab Op. 83.
Schumann: Meseelbeszélések Op.132 Klarinétra, brácsára, zongorára
— Október 17. —
Beethoven évforduló 2020-ban
Beethoven: C-moll vonóstrió Op.9 No.3,
Dvořák: Miniatűrök Op. 75a
— November 21. —
Mozart: Egy kis éji zene, K. 525,
Dvořák: F-Dúr „Amerikai” Vonósnégyes Op. 96 No.12
A részvételhez regisztráció szükséges:
szervezo@helytortenet16.hu
Az előadás a „Köszönjük Magyarország!” program keretében
valósul meg.

Szlavkovszky Sándor a húszas évektől dokumentálta Rákosszentmihály
műkedvelő életét. Fényképalbuma ma a gyűjtemény büszkesége.
Felújítva kerül a látogatók elé, érdekesebb képeinek felnagyított változatával.

Kulturális
Örökség Napjai
szeptember 19-én

10:00—14:00 óriáig tárlatvezetés – kezdés minden egész
órában az állandó kiállítás bemutatásával, melyben történeti
dokumentumok, fotók, tárgyi emlékek által ismerhető meg a
Kertváros egykori településinek múltja.
15:00—17:00 óráig „Komolyzene könnyedén a kertvárosban”
programsorozat első előadása
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Programok a Helytörténeti Gyűjteményben

Programok a Helytörténeti Gyűjteményben

ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG
kiállítás matyó lakodalmas életképekből

November 11-26-ig

Dorogi Ferencné árpádföldi babagyűjtő és
babakészítő gyűjteményéből
—Megnyitó—

november 11-én 18:00 órakor

KARÁCSONY A VILLÁBAN
Milyen lehetett egy igazi polgári karácsony?

November 29-én 14:00-17:00 óráig
szaloncukor csomagolás
régimódi karácsonyfadíszek készítése
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Programok a Helytörténeti Gyűjteményben

Könyvbemutató
Széman Richárd:

Műkedvelők vademecuma, avagy játék és jótékonyság
című könyv bemutatója december 2-án 18:00 órakor
Miért lett színész, aki nem volt az?
Mit tett a XX. század elején élő, önmagát és hasonló életvitelű
környezetét szórakoztatni vágyó polgár?
Gazdagon illusztrált képeskönyv eleink játékos 50 évéről.

Karácsonyi kedvezményes könyvvásár
december 7-8-9–én 9:00-16:00 óráig
az Írás – Kép Galéria teremben!

TÓTH ILONKA EMLÉKHÁZ
 1162 Budapest, Állás utca 57.

Központi iroda : +36 1 604 83 42
 szervezo@helytortenet16.hu
 www.helytortenet16.hu
 Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és Emlékezet Központ

Nyitvatartás:
SZEPTEMBER 3-30-ig és DECEMBER 1-12-ig:
		
Csütörtök: 13:00—17:00 óráig
		
Péntek: 10:00—14:00 óráig
		
Szombat: 9:00—13:00 óráig
OKTÓBER 1-től NOVEMBER 30-ig kiemelt időszak
hosszabb nyitvatartással:
		
Kedd és csütörtök: 13:00—17:00 óráig
		
Szerda és péntek: 10:00—14:00 óráig
		
Szombat: 9:00—13:00 óráig
Csoportokat, diákokat előzetes bejelentkezés alapján
fogadunk, a nyitvatartástól eltérő időpontokban is.

HÁZHOZ VISSZÜK KIADVÁNYAINKAT

— DÍJMENTESEN —
— SZEMÉLYESEN ÖNNEK A XVI. KERÜLETBEN—

Rendelés leadása:  +36-1-604-83-42
			  ugyintezo@helytortenet16.hu
A kiadványokról bővebb információ:
 www.helytortenet16.hu
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Programok a Tóth Ilonka Emlékházban
(Tóth Ilona: Ébresztő)

A látogatók a felújított szülőházban a mártír fiatal lány
életével kapcsolatos dokumentumokat tekinthetik meg, például
a konfirmációjára kapott Bibliáját, az orvostanhallgatói leckekönyvét, a kivégzés jegyzőkönyvét. Az ötvenes évek hangulatát
idéző szoba – konyha ad helyszínt Tóth Ilonka életének részletes
bemutatására.

Dorogi Ferenc Miklós:
Árpádföld területének története könyvbemutató

Szeptember 10-én 18:00 órától
— Megnyitja —
Kovács Péter - polgármester
— A könyvet bemutatja —
Antalóczy Csaba - önkormányzati képviselő

Az Emlékház udvarán kialakított 1956-os emlékhely és
oktatóközpont része az a tárgyalóterem-másolat, melyben Tóth
Ilonka és vádlott-társainak, Gyöngyösi Miklósnak és Gönczi
Ferencnek pere zajlott.
Az oktatóteremben interaktív kiállítás tekinthető meg, melyben rendhagyó történelemórák is tarthatók. A kivetítő mellett
olyan interaktív installációk állnak rendelkezésre, melyek
bemutatják pl. a forradalomban használt fegyvertípusokat, a
szovjet megszálló csapatok útvonalait és azok szovjet vezetőit, a vidéki
forradalom képeit és az akkori sajtó anyagokat, a hétköznapok
hőseit, az áldozatok és hírhedt vérbírók névsorait.
Várjuk a diákokat, pedagógusokat az állandó kiállításra!
Ezen felül várjuk az érdeklődőket az időszakos kiállításokra,
programokra, megemlékezésekre, melyek a korszak és a hely
szelleméhez kapcsolódnak.
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Programok a Tóth Ilonka Emlékházban

Programok a Tóth Ilonka Emlékházban
OLÁH KÁROLY FOTÓRIPORTER KIÁLLÍTÁSA
OKTÓBER 12-től NOVEMBER 28–ig
Oláh Károly (1908-2007) a Földművelésügyi Minisztériumnak és utódszervezeteinek fotóriportere
volt 1936-1969-ig. Hagyatéka a Helytörténeti Gyűjtemény tulajdonába került, életrajza a Kertvárosi
Helytörténeti Füzetek 30. számában olvasható.
(Széman Richárd: Képeskönyv. Fényképészek Budapest
peremén)
— Megnyitó —
október 12-én 18:00 órakor

Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából
Nagy György:
Magyarország története
című sorozat 41. és 42.
részének vetítése
középiskolás és felső tagozatos
diákok részére.
1956: a forradalom
október 6 - 16-ig
1956: a szabadságharc
október 19 - 30–ig
Előzetes bejelentkezés szükséges:
 szervezo@helytortenet16.hu
+ 36-1-604-83-42
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CINKOTAI TÁJHÁZ

Programok a Cinkotai Tájházban

 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.

Központi iroda: +36 1 604 83 42
 szervezo@helytortenet16.hu
 www.helytortenet16.hu
 Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és Emlékezet Központ

Nyitvatartás:
Előzetes bejelentkezés alapján, illetve a programok szerint.
50-100 fős családi rendezvények részére bérelhető a Tájház
kertjének fedett része kemencével és bográcsozási lehetőséggel
4500 Ft/óra díjjal. Kedvezményes napi ár: 27.000 Ft/nap/8 óra
A tulipános tornácos ház, a hozzá tartozó melléképületekkel –
kamrával, pincével és istállóval – a XX. század elején épült.
A konyha – lakószoba – tisztaszoba helyiségekben a régi
cinkotai családokra jellemző hétköznapi tárgyi eszközök találhatók. Megtekinthető például: fürtös guba, középkorú menyecske
fél-ünneplő viselete, jellemzően szlovák állógalléros férfi ing, bekecs,
vajköpülő, ostyasütő, kávépörkölő, mákdaráló, guzaly, kelengyés láda,
sublót, máriagyüdi búcsúskorsó, szlovák nyelvű tranosciusok (énekeskönyvek) és funebrálok (temetési énekek gyűjteményei).
Tárlatvezetés előzetes bejelentkezés alapján.
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Programok a Cinkotai Tájházban

Programok a Cinkotai Tájházban

— Paradicsombefőzés —

— BORKURZUS: BOR és KULTÚRA —

Hagyományos konyhai tevékenységek kipróbálása:

SZŐLŐTERMESZTÉS, SZŐLŐMŰVELÉS
18:00 órától: Folyékony arany
magyar dokumentumfilm vetítése (78 perc, 2019.)
19:30-tól: előadás a szőlőtermesztés történetéről, jelenéről

Szeptember 19-én 10:00 órától

passzírozás, dunsztolás, befőzés
Együttműködő partnerünk:

Cinkotai Gazdakör

Október 9., péntek:

Október 16., péntek:

BORKÓSTOLÓ, BORKULTÚRA

18:00 órától:

borkóstoló elméleti és gyakorlati ismeretekkel

— Magyar népmese napja —
Szeptember 30-án
14:30–15:30-ig
Mátyás király meséje – Az okos leány
zenés, interaktív mesejáték gyerekeknek
18:00–19:00 óráig
„Mesék, énekek a honfoglalástól
napjainkig” címmel mesék felnőtteknek,
esti kikapcsolódás zenei aláfestéssel
Előadó: RÓKA SZABOLCS
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— Márton napi kézműveskedés —
minden korosztálynak
november 7-én 10:00–13:00 óráig
PROGRAM:

• ütőfás mézeskalács készítésének bemutatása
Szent Mártont ábrázoló faragott formával,
mintázás kipróbálása
• kenőtoll készítés libatollból
• mozgatható szárnyú papírlibadísz készítése
• lampionkészítés pauszpapírból
• játék Szent Márton életét bemutató kártyákkal
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1162 Budapest,
Állás utca 57.

1164 Budapest,
Batthyány Ilona utca 16.

1165 Budapest,
Veres Péter út 155-157.

Fenntartó:

 www.helytortenet16.hu
 Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
és Emlékezet Központ
 www.bp16.hu
 fejlodo.kertvaros.bp16
Együttműködő partnerünk:
a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány

 www.tothilonka56.hu
Felelős kiadó: VILLÁNYI PÉTER

a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ intézményvezetője
Összeállította: Kelemen Ibolya
Korrektúra: Gönczi Mónika
Grafikai előkészítés és nyomdai kivitelezés: GrafiComp Kft.

