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Összefoglaló az EZÜSTNET Egyesület 2020. évi első 

negyedévben teljesített kulturális programjairól 

 

A 2020. év első félévi programját a tagság javaslatai, valamint az aktuális  

kiállítások, tárlatok figyelembevételével állítottuk össze. 

Egy nagyon kellemes hegyvidéki sétával kezdtük az évet Anna réten 

2020.01.23-án. Szép napsütéses idő volt, az utat, a fákat zúzmarás hó 

borította. A csúnya, szürke városi napok után igazán 

jó érzés volt a friss levegőn sétálni.  Elmentünk a 

libegő János-hegyi felső végállomásáig és vissza. 

Egyesületünkből 11 fő és 3 fő 60+-os tag is részt vett 

a sétán. 

2020.01.30-án MÜPA látogatást szerveztünk tárlatvezetéssel 

„Teremről teremre” címmel.  

Az Újbuda 60 + tagoknak is meghirdetett 

programon 18 fő vett részt (15+3), amely nagyon 

érdekes volt. A vezetővel olyan helyekre is 

bejutottunk ahova egyébként nem lehetett volna. 

Többek között megismerkedtünk a nagy 

hangversenyterem akusztikáját szabályozó érdekes berendezésekkel is . 

Felmentünk a tetőtéri teraszra, ahonnan nagyon szép kilátás nyílt a Budai 

hegyekre, a Dunára, a városra. 

2020.02.05-én összefoglaló előadás volt a 2019.évi túráinkról, 

melyeket a budai hegyekbe szerveztünk, szinte minden alkalommal 

meseszép időben. Célul tűztük ki a kilátók megtekintését. Erre az évre a 

Nagy-Hárs-hegyen lévő Kaán Károly és a Kis-Hárs-hegyen lévő felújított 

Makovecz Imre-kilátó megtekintése volt a fő cél.  További 

programjainkban szerepelt még a Tündér- szikla, Apáthy-szikla, 

Budakeszi Arborétum, a Szécheny-emlékmű és kilátó. Az előadás Újbuda 

Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ épületében került 

megtartásra, /Kérő utca/. Az előadáson – a kellemetlen időjárás miatt - 11 

fő vett részt.  Előadók: Makszin Mátyásné és Csóka István 
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2020.02.13. Rotschild Klára – Divatkirálynő a vasfüggöny mögött  

című kiállítást tekintettük meg a Nemzeti Múzeumban, a felújított 

Gerardine-házban. Személyes tárgyakon, archív fotókon, mozgóképeken 

valamint ruhákon keresztül ismerhettük meg Rotschild Klára (1903–1976) 

magyar divattervező életét és munkásságát. A programon 20 fő vett részt. 

2020.02.14. – Előadás a „Kultúrházak Éjjel Nappal” című 

rendezvénysorozat keretében a Budapesti Művelődési Központban: 

              „ Írtam, mert valamit el akartam mondani” 

       Összeállítás MÁRAI SÁNDOR életéből és műveiből  

               Előadók: Kriszta Edina és Úri Teréz. 

 

 

A színvonalas, igazán tartalmas anyagot ismét e páros tagunk állította 

össze fotókkal, eredeti hangfelvétel bejátszással. A 120 éve született író 

életéről, alkotásairól szóló nyilvános előadás sok érdeklődőt vonzott be a 

BMK Művész termébe. 

2020.02.20.  -- Előadás a BMK-ban: Gül Baba türbéje és a Millennium 

Házában tett látogatásunkról, a programon 17-en vettek részt (15 + 2).   

Gül Baba türbéjéről Tánczos Ferencné tartott nagyon részletes és 

élvezetes előadást, a képeket Iványi Györgyné készítette. A Gül Baba 

türbéje többé már nem titkos, romantikus randihely, hanem 

monumentalitásával Budapest nagyszabású turisztikai 

látványosságai közé emelkedett a második kerületi, 16. században 

épült török sírkápolna. 

A másik színvonalas előadás – előadó: Takács Márta - a Millennium 

Házát mutatta be. A Liget Budapest Projekt keretében megvalósult az 

egykori Olof Palme Ház, a Városliget egyik legrégebbi és legimpozánsabb 

épületének műemléki rekonstrukciója. Az épületben egy, a Városliget 

aranykorát bemutató interaktív kiállítás, valamint egy századfordulós 

hangulatú, Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház várja a látogatókat. A 

több mint 130 éves épület főbejárata elé a park tájépítészeti 

megújításának részeként egy 1500 tőből álló rózsakertet is kialakítottak, 

melynek központi eleme egy új, az épület gazdag homlokzati díszítésével 

harmonizáló Zsolnay szökőkút.   
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2020.02.27.   -  Gödöllői Grassalkovich kastély megtekintése 

tárlatvezetéssel 

 

 

 

 

A kastélyséta során megismerkedtünk a kastély történetével, majd 

végigjártuk a kiállítótermeket, ahol részletes tájékoztatást kaptunk a 

látottakról. A kastély állandó kiállításainak megtekintése után kicsit 

sétáltunk a parkban, megnéztük a Pálmaház Kertészet és Herbárium 

(2015) kiállított növényeit és kézműves termékeit. 

A program Újbuda 60+ tagok részére is meghirdetett kiránduláson 

összesen 18 fő vett részt. 

 

2020.03.03. - kirándulás az Alcsutdobozi Arborétumba. 

A 13 főből (8 + 5) álló kis csoportunk utazási célja látni a tél végének, 

tavasz közeledtének hírnökét, minden év első viruló növényét, a 

HÓVIRÁGOT, az itt látható hóvirágmezőt. Egyedülálló értéket képvisel a 

több mint 2 hektáron elterülő hóvirágmező. A mediterrán virágocska első 

példányát az 1800-as évek végén telepítették a birtok kertészei, és ma 

már 7 hóvirágfaj 24 fajtája virul itt.  
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2020.03.05.  -  Magyar Nemzeti Galériában: „Változatok a realizmusra 

Munkácsytól Mednyánszkyig” című állandó kiállítás megtekintése 

tárlatvezetéssel.  

Az Újbuda 60+ tagok részére is meghirdetetett programon 13-an (6 + 7) 

vettünk részt, az érdeklődésen már érződött a közelgő vírushelyzet. 

A Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című tárlaton 

természetesen továbbra is kiemelt helyet kapnak Munkácsy Mihály fő 

művei (mint a Siralomház vagy a Rőzsehordő nő), csakúgy, mint Paál 

László, Deák Ébner Lajos, Fényes Adolf, Koszta József és Rudnay Gyula 

alkotásai. Az említett alkotók mellett Mednyánszky László művészete is 

kiemelt figyelmet kap. A kiállítás vezérfonala – a címnek megfelelően – a 

realizmus és annak változatai. A kiállítás központi gondolata a valóság 

ábrázolását járja körül Munkácsytól Mednyánszkyig. 

 

 

Az első félévre tervezett programjainkból csak ennyit tudtunk 

megvalósítani a hirtelen kialakult járvány és a bevezetett korlátozó 

intézkedések miatt. 

 

Lejegyezte: Makszin Mátyásné - kultúrfelelős 
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