
SÉTÁLJANAK VELÜNK A TISZTVISELŐTELEPEN!
Ismerjék meg a „legintelligensebb falu” történetét!

Tisztviselőtelepi séták: 2020. 10.02. (péntek) 17.00 óra
     2020. 10.09. (péntek) 17.00 óra
     2020. 10.17. (szombat) 14.00 óra
     2020. 10.31. (szombat) 14.00 óra

A XIX. század végén, messze a városközponttól, megkezdték a tisztviselőknek 
szánt villanegyed kiépítését. Felépültek a házak, az elemi iskola, megindult 
a lóvasút, megépült a Főgimnázium azóta is „Tündérkastélynak” nevezett 
épülete. Az itt élők történetét ismerhetik meg a séta során.

Neményi Ambrus városi tanácsnok és országgyűlési képviselő 1883-ban úgy vélte: 
„Ha létesíthetnénk egy oly városrészt, melyben a hivatalnokok nagy száma 
telepednék le állandóan, ez igen rövid idő alatt egyike lehetne Budapest legelőkelőbb 
városrészeinek, mely bizonyára nagy vonzerőt gyakorolna számos más, nem 
hivatalnok, a középosztályhoz tartozó családra is.”  

A Házépítő Tisztviselők Egyesületének kezdeményezésére kezdődött meg  
az „Üllői úti vámsorompón túl” a telep építése. Sétánk kiindulópontja 
a „Tündérkastély”, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum székhelye. 

Utunk során megismerkedünk a Tisztviselőtelep templomainak 
építéstörténetével, megtudhatják, hogy kinek a tiszteletére akarták jubileuminak 
elnevezni a katolikus templomot, és hogy ki is volt az a Rezső, aki a telep 
terének nevét adta a közelmúltig. Megpróbáljuk megfejteni Budapest egyik leg-
nagyobb felületű domborművét is. Megnézzük, hol élt a gimnáziumban tanító 
Babits Mihály, valamint a feleségével, Valériával itt lakó Dienes Pál és az első 
diplomás magyar orvosnő, Hugonnai Vilma. Felkeressük a telep iskoláit és 
az egykori Egyesületi Házat. Szó lesz Jókai Mór második feleségéről, néhány 
postagalambról, a „Tizenegyek bandájáról” is.

A programot mindenki számára ajánljuk, aki érdeklődik a Tisztviselőtelepen 
élők múltbeli mindennapjai iránt, szereti a hangulatos, informatív sétákat,
melyek irodalmi emlékeket idéznek.

Találkozási pont a Tündérkastély bejáratánál (Könyves Kálmán krt. 40.). 
Minden séta regisztrációhoz kötött. Az induló csoportok létszáma maximum 15 fő.

A 120 perces séta a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt ingyenes. 

Regisztráció e-mailben: banyai.tamas@opkm.hu címen.

Kérjük, hogy a séta során legyenek tekintettel egymásra, főként az idősebbekre, 
ezért viseljenek maszkot, és tartsanak egymástól kellő távolságot!


