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Rendhagyó várostörténeti sétán vehetnek részt a kerület múltja iránt érdeklődők: ebben az 

évben Budapest belvárosában, az Urbitális Majális keretében. 

 

Fordulóponthoz ért a várostörténeti séták több éve tartó eseménysorozata. A kezdeményezés 

Kardos Gábor önkormányzati képviselőtől, a Települési Értéktár Bizottság elnökétől és 

Heilauf Zsuzsa történésztől, a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény 

vezetőjétől ered, akik tavasszal az Urbitális majális, ősszel pedig a Kulturális Örökség Napok 

keretében szervezik meg a XVIII. kerület épített és kulturális értékeit bemutató közösségi 

eseményt.  

 

A Pestszentlőrinc felemelkedésében jelentős szerepet vállaló Herrich-Bókay család az 1860-

as évektől használta a mai pestszentlőrinci Bókay-kert területén azt a birtokot, amely a népes 

Bókay család nyaralójából és pihenőkertjéből előbb úttörőközpont lett, majd ebből alakult ki a 

mai Bókay-kert. Erősen kötődik a Bókay családhoz a Semmelweis Egyetem I. sz. (Bókay) 

Gyermekklinikája is, amely idén ünnepli fennállásának 175 éves jubileumát. 

Az intézmény a VIII. kerületi Bókay utcában található, 

Bókay János ugyanis a gyermekgyógyászat, mint önálló tudomány hazai létrehozója és az 

első gyermekkórház igazgatója is volt. Nevét és orvosi tudását fia, Árpád vitte tovább – ő 

volt, aki később birtokot vásárolt a mai Pestszentlőrincen, és így névadója lett a 

Bókaytelepnek. Ez az évforduló alkalmat adott a szokott rendezvény színesítésére. 

 



− Két rendezvénnyel ünnepeltük, ünnepeljük a 175. évfordulót. Bókay 175 címmel április 27-

én jótékonysági kerékpáros megemlékezést szerveztünk az I. sz. Gyermekklinikával közösen. 

Az esemény a 175 éve alapított I. számú Gyermekgyógyászati Klinikát támogatta. Az 

intézmény története szorosan összefügg a magyar gyermekgyógyászat alapjait megteremtő 

Bókay János munkásságával. Az első ízben megrendezett Tour de Bókay jótékonysági 

kerékpártúrára mintegy 800 résztvevő érkezett. Az, hogy most ennyi emberrel meg tudtuk 

ismertetni a kerületet és ezt az egyedülálló kertet, illetve hogy sétáink résztvevői között is 

egyre több a nem helyi lakos, bizonyítja, hogy érdemes tovább dolgozni a helytörténeti 

emlékek felkutatásáért, megőrzéséért– mondta Kardos Gábor  

 

Május 31-én pedig a megszokott várostörténeti sétánkat tesszük meg, de új helyszínen: 

Budapest belvárosában keressük fel azokat a helyszíneket, amelyek a Bókayakhoz köthetők. 

A Semmelweis utcától a Kiskörúton, a Baross és a Mária utcán át a klinikanegyedig sétálunk, 

ahol dr. Tóth-Heyn Péter igazgatóhelyettes (az emléktúra ötletgazdája és egyik szervezője) 

tart majd klinikatörténeti ismertetőt. Reményeink szerint találkozhatunk dr. Bókay Jánossal is. 

Indulás az V. kerület  Semmelweis és Kossuth L. utca sarkától 15. órakor.  

 

Szeretettel várunk mindenkit. 

 


