Városismereti séták
Jelentkezés a tematikus sétákra a 24.-én vagy 25.-én 9-17h-ig a regisztrációs pultnál!
A kulturális programjaink keretei között a résztvevők tematikus városismereti sétákon
barangolhatják be a VII. kerület múlt és jelenkori történeti emlékeit, kávéházakat látogathatnak
régi és új tradíciók tükrében, megcsodálhatják a klasszikus és modern építészet stílusjegyeit. A
sétákat az ELTE PPK Andragógia BA szakos hallgatói szervezik és vezetik, a csoportok a
Kazinczy utcai épület elől indulnak 2019. április 25.-én 16h vagy 17h-kor, és ide érkeznek
vissza 18h-kor vagy 19h-kor. A sétákon végig gyalogosan közlekedünk, ezért BKV jegy nem
szükséges hozzá. (Részletek és témák alább...)
Grande Budapest (Szatmári Alexandra) 2019. április 25.-én 17h-tól
Nagyszerű fővárosunk központi részét Starbucks kávéházak hálózzák be. Ha téged is vonz
Budapest fotogén orcája és izgat a kétfarkú szirén kapcsolata a kávéhoz, akkor jelentkezz most
és illatoljuk meg közösen a belvárosi Starbucks élményt!

Tűzfalrehab (Mikli Hanna) 2019. április 25.-én 16h-tól
A tűzfalak óriási falfelületek, ebből eredeztethető az, hogy amikor azt mondom tűzfal a
legtöbben kopár, szürke, ronda házfalakra gondolnak. De az utóbbi pár évben Budapesten is
egyre inkább terjednek az egész házfalakat beborító streetartok és ezeknek köszönhetően sok
tűzfalról már meg se tudnátok mondani, hogy az. Tartsatok velem és fedezzük fel együtt ezeket
az alkotásokat!

A 7. kerület mint lakóhely (Hernádi Anna) 2019. április 25.-én 16h-tól
A partynegyed, a legény-, és leánybúcsúk célpontja, ahol azonban laknak is. Hogyan néz ez ki
a valóságban?
Sétáljuk be a kerületet, nézzük meg a jelentősebb városrészeket és egy kicsit értsük jobban,
milyen lehet itt élni.

ההיסטוריה של הרובע היהודי

A zsidónegyed története (Doszpoth Rebeka) 2019. április 25.-én 17h-tól
Mire asszociálsz ha meghallod azt a szót, hogy 7. kerület? Nekem a bulinegyed, romkocsma,
egyetem szavak jutnak először eszembe, pedig van egy nagyon más, érdekes oldala is ennek a
kerületnek. Ha Te is szeretnéd megismerni a 7. kerület másik arcát, akkor tarts velem!

Nézzünk fel! - „Rejtett” épületek a 7. kerületben (Polgár Emese) 2019. április 25.-én 16htól
Ismerős, hogy csak az orrod elé nézve mész az utcán és nem nézed meg, hogy igazából mi is
vesz körül téged? Érdekelnek Budapest olyan épületei, amik mellett alapból csak elsétálnál,
pedig akár „kincset” is rejthetnek magukban? Gyere el április 25-én a tematikus sétámra!

TudaPest (Süle Tamara) 2019. április 25.-én 17h-tól
Lehet a városi élet fenntartható? Fedezzük fel! Tudatos vásárlás, környezetbarát életmód,
minden egy pesti sétában.
Mi vagyunk a Happier Earth Project, célunk a minél fenntarthatóbb életmód, és egy olyan
közösség alakítása, ahol tapasztalatokat és tippeket lehet cserélni, ahol bármilyen kérdést
feltehetünk, és ahol tudatosan élünk. Gyere, légy részese bemutató sétánknak!
Kövesd mindennapjaink nagy kalandjait Facebookon, Instagramon.

Kávéházak akkor és most (Lévai Blanka) 2019. április 25.-én 16h-tól
A túra során betekintést nyerhetsz a múlt és a jövő kávéházaiba. A túra során négy különböző
kávézóba látogatunk el, ahol megismerkedhetsz történetükkel. Az állomás egyikénél még
kávézni is fogunk.

