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HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ NEM CSAK FIATALOKNAK  

 

 
 

 

 

IDŐPONT, HELYSZÍN  

• Idősebbeknek  2023. március1., szerda 12.00 órától 

a  Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény kiállíótermeiben 

• Diákoknak online 2023. február 27-28., egy választott időpontban  

 

A FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET A teljesség felé idősügyi koncepció keretében 

2023-ban is meghirdeti a több, mint tízéves múltra visszatekintő Helytörténeti vetélkedő nem 

csak fiataloknak című rendezvényét, amelynek célja, hogy az idősebb generáció érdeklődői egy 

játékos délután folyamán a versenyben résztvevő diákokkal együtt mérjék fel, mennyire 

ismerik szűkebb környezetüket, kerületüket, Ferencvárost. 
 

A tízéves vetélkedő az idén a következőképp kerül megrendezésre: 

 március 1-jén az idősebb versenyzők valós térben, 

 a diákok február 27-én 8.00 óra és február 28-án 16.00 óra között egy választott időpontban 

online térben versenyeznek, és végül együtt érnek el közös eredményeket.  

A felnőttek és diákok csapatai véletlenszerű sorsolás eredményeképpen állnak össze.  

 

Az idősebb résztvevők versenyére március 1-jén, szerdán a felkészülésüket segítő 

helytörténeti séta után, 12.00 órától kerül sor a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  

kiállítótermeiben. 

 



Tematika:  

• Belső-Ferencváros épített öröksége és híres lakói, alkotói 

Részletezve: 

Fővámpalota 

Központi Vásárcsarnok 

Horváth Mihály 

Mikszáth Kálmán 

Vidats Istvánról és Vidats János 

Nyugat (Lónyay 18) 

Gregersen Gudbrand 

Lónyay utcai református gimnázium 

Bakáts téri templom 

Ferencvárosi Dohánygyár 

Ráday Gyűjteményről (Ráday 28.) 

Krúdy Gyula 

Ybl Miklós 
 

A felkészüléshez segítség:  
 

Idősebbeknek 

• Könyv:  

Mesélnek a ferencvárosi utcák. Budapest, Ferencvárosi Önkormányzat, 2001.  

• A versenyt egy előkészítő helytörténeti séta előzi meg az alábbi 

útvonalon: 

Fővám tér - Csarnok tér - Mátyás utca - Lónyay utca - Bakáts utca - Bakáts tér - Ráday 

utca – Erkel utca 15. 
 

Találkozó március 1-jén, szerdán 10.00 órakor a Corvinus Egyetem főépülete előtt  

(Fővám tér 8., a Dunára néző főbejáratnál) 

A sétát vezeti dr. Gönczi Ambrus.  

Regisztrálni a ferencvarosiseta@gmail.com ímél címen 

vagy a 218-74-20-as telefonszámon lehet. 

 

Diákoknak 

• Könyv:  

o Mesélnek a ferencvárosi utcák. Budapest, Ferencvárosi Önkormányzat, 2001.  

 

A diákoknak a verseny egy Redmenta-online teszt kitöltésével valósul meg 2023. február 27-én 

8.00 óra és február 28-án 16.00 óra között egy választott időpontban.  

 

Információk: 

http://egyesulet.ferencvaroskalauz.hu/pedagogia/helytorteneti-neveles/ 

 

A versenyzők oklevelet és jutalmakat kapnak.  

 

 

 

Budapest, 2023. február 1. 
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