
Szocreál városi séta

Dr. Dzseki és Mr. Háj Só

Közösségi brunch a Vasmű úton

• Játéktér
• Muki-túra indulópont
• És neked mit jelent Dunaújváros? 
   - városi játékok a KÉK és a Valyo 
  repertoárjából

Sugárúti lapozó - Könyvtár-terasz

Almasi Music

Vasmű úti retro program - veterán 
autóval rekonstruált korhű utcakép

Fotófal - Örökítsd meg magad 
az egykori Vasmű úti korzón sétálva!

DunaKosár és termelői piac

Öltözz ki, öltözz be! - Felvonulás a 
Hungarian Marching Dixiland Jazz Banddel

Gondolkodjunk együtt, Dunaújváros! - 
Elhagyatott városi tereink felélesztése

Vasmű úti programok

Strandkönyvtár
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DANUrB+

GASZTRO AJÁNLÁS:

Mivel a Vasmű út rengeteg étteremmel, kávézóval, 
fagyizóval rendelkezik, ha megéheztek, javasoljuk, hogy 
látogassatok el az alábbi vendéglátóhelyek egyikébe, 
ahol finomabbnál finomabb falatokkal várnak minden 
látogatót! A teljes listáért figyeld a Fesztivál Facebook 
eseményét!

Ikon Lounge & Cafe - Városháza tér 2.
Jakó Cukrászda - Vasmű út 5.
Azzuro Pizzéria és Fagyizó - Vasmű út 21.
Corner Hotel és Kávéház - Dózsa György tér 2.
Café Gourmand - Korányi Sándor út 1.
Star Bisztró - Dózsa György út 8.

IMPRESSZUM:

A projekt a DANUrB + Program támogatásával valósulhat 
meg, melynek célja, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon 
ki a Duna-menti közösségek között, és felfedje a régió 
egyedülálló szépségét, kulturális- és épített örökségét. 
A Sugárúti Fesztivált a helyi kulturális szervezetek és 
a Kortárs Építészeti Központ közösen szervezték meg. 
Célunk, hogy hagyományt teremtsünk és a következő 
években egyre többen és többen csatlakozzanak a 
kezdeményezéshez. A Vasmű úti programok a Future 
Perfect - Építészfesztivál részeként kerülnek megren-
dezésre, melynek központi helyszíne a Szalki-sziget. 

Az Építészfesztivál programját az alábbi  
QR kód beolvasásával, vagy a  
www.facebook.com/epiteszfesztival  
oldalon érhetik el. 

SZERVEZŐK:
Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Dunaújváros Mesél blog
Intercisa Múzeum Dunaújváros
Kortárs Építészeti Központ - KÉK
Város és Folyó Egyesület - Valyo
DANUrB+ Program



SZOCREÁL VÁROSI SÉTA 
Irodaház, Vasmű út és Dózsa György út 
kereszteződése 
SZ 15:00 

Dunaújvárosban van egy út, melyen végigsétálva vissza- 
mehetünk az időben, egészen az 1950-es évekig, a város- 
építés korai időszakáig. Az akkor uralkodó szocreál stílus, 
mely a képzőművészeteken át az építészetig mindent át- 
hatott Dunaújvárosban különösen nagy szerepet kapott. 
Akit érdekel, mi a különbség a modern és a szocreál között, 
egyáltalán mi is az a szocreál és a városban hol találhatók 
ilyen jellegű épületek, az tartson velünk egy sétára, baran- 
goljuk be az utcákat, tereket, nézzünk szét alaposan. A sétát 
Nagyné Hodik Mónika, az Intercisa Múzeum történész- 
muzeológusa vezeti.

DR. DZSEKI ÉS MR. HÁJ SÓ 
Art Cafe
SZ 19:00 

“Kapcsolják be öveiket, hörpintsék fel söreiket, indulunk!” 
Évekkel ezelőtt futott az ICA-D sorozataként a Dr. Dzseki  
& Mr. Háj Show, amely keretében két újságíró, Boda András 
és Nyulasi Zsolt Öcaline faggatott hétről hétre dunaúj- 
városi vagy a városhoz ezer és egy szállal kötődő ven- 
dégeket az Uitz Teremben. A show egyetlen alkalomra, 
kifejezetten a fesztiválra hangolva újra várja az érdeklő-
dőket. Két vendég érkezik: Almási Zsolt, Dunaújváros első 
szabadon választott polgármestere, valamint dr. Tóth István 
nyugalmazott címzetes főjegyző vesz részt a zabolázatlan 
beszélgetésben. 

ÉS NEKED MIT JELENT DUNAÚJVÁROS?  
- VÁROSI JÁTÉKOK A KÉK ÉS A VALYO  
REPERTOÁRJÁBÓL 

Muki gőzmozdony emlékpark 
SZ 10:00-18:00

Mind a Kortárs Építészeti Központ (KÉK), mind a Város és 
Folyó Egyesület (Valyo) munkásságában központi szerepet 
tölt be az a cél, hogy közelebb hozzák a városlakókat a sa-
ját környezetük formálásához. Ezért most Dunaújvárosba is 
elhozzák azokat azokat a játékaikat - nem csak kicsiknek! - 
amiknek segítségével felfedezhetjük Dunaújváros elfele- 
dett értékeit és beszélgethetünk arról, vajon milyen  
városban szeretnénk 10-20 év múlva élni.

SUGÁRÚTI LAPOZÓ - KÖNYVTÁR-TERASZ
Vasmű út 29. 
SZ 10:00-18:00 

”Dunaújváros, Vasmű utca 29. I. emelet 2: nem Kovácsék 
vagy Nagyék laknak itt hanem Dosztojevszkij, Balzac, 
Thomas Mann és halhatatlan társaik, több mint harminc- 
ezren. Itt létesült ugyanis hosszú évekkel ezelőtt, 1954 
májusában a Dunai Vasmű hatalmas könyvtára, a Dunai 
Vasmű Vörösmarty Mihály Szakszervezeti Könyvtár.”
A Dunaújvárosi József Attila Könyvtár könyvbörzével, 
várostörténeti kiállítással és társasjátékkal, diafilm-
vetítéssel a DTV archívumából, hagyományos kézműves 
foglalkozásokkal és játékokkal várja ezen az ikonikus 
helyszínen az érdeklődőket.

FOTÓFAL - ÖRÖKÍTSD MEG MAGAD AZ  
EGYKORI VASMŰ ÚTI KORZÓN SÉTÁLVA!

Vasmű út és József Attila utca kereszteződése 
SZ 10:00-18:00 

Szeretnéd magad újra a régi csillogó Vasmű útra képzel-
ni és ezt az élményt megörökíteni? Itt a helyed! Remek 
élménysarokkal, egy greenboxszal repítünk vissza az 
időbe. A korábban csak a  hollywoodi filmprodukciókban 
látható technológiát hozzuk el, hogy egy általad kiválasz-
tott Vasmű úti helyszínen lefényképezhessünk.

DUNAKOSÁR ÉS TERMELŐI PIAC 
Vasmű út 7-15. 
SZ 10:00-18:00 

A DunaKosár, azaz a Dunaújvárosi Kosárközösség egy 
civil kezdeményezés, melynek célja, hogy segítse a helyi 
termelők és fogyasztók közötti kapcsolatot, ezáltal növelje 
a helyben előállított élelmiszerek fogyasztását. A Sugárúti 
Fesztivál termelői piacán a DunaKosár termelőivel talál- 
kozhattok és vásárolhattok tőlük, valamint a DunaKosár 
információs pultjánál többet is megtudhattok a közösségi 
kezdeményezésről.

ÖLTÖZZ KI, ÖLTÖZZ BE! - FELVONULÁS A 
HUNGARIAN MARCHING DIXILAND JAZZ 
BANDDEL 

Vasmű út - indulás a Kohász utcától 
SZ 18:30 

Öltözz ki, öltözz be! - Felvonulás a Hungarian Marching 

ZENELÁNC
5 terasz: Városháza tér, Ikon kávézó | Gourmand
Kávéház |  Mozi tér, Corner Kávézó és Boro fagyizó  |
Azzuro fagyizó | Jako cukrászda 
SZ 16:00-18:30 

A Vasmű úton számos vendéglátóipari egység, terasz 
működik napjainkban is, ezek  bevonásával valósítunk 
meg egy vándorló zenei programláncot, melyet Szmodics 
László vezet, s melynek lényege, hogy flashmob-szerűen, 
kisebb lélegzetvételű, változatos zenei produkciók köré 
szervezzük a közönséget, más-más teraszon a Vasmű 
úton. Közreműködik: Szmodics Emese - Vári Hédi, Mosoly 
Hangok, Tükör Balász-Szabó Péter-Orgovány Zoltán,  
Semegi Zoltán, Akusztikum 

GEOLÁDÁK - KINCSKERESŐ JÁTÉK A VASMŰ 
ÚTON 

Vasmű út 
SZ 10:00-18:00 

Hiszünk abban, hogy valamennyiünkben él a kincskeresők 
ősi szenvedélye és valóságos izgalmat jelenthet egy 
ilyen játékban részt venni. A ládák keresése nemcsak a 
nyomozás izgalmát adja, hanem olyan ismereteket nyújt, 
melyek közelebbről megismertetik a Vasmű út történetét, 
hagyományait a városlakókkal.

ALMASI MUSIC 
A Vasmű út és Babits Mihály utca kereszteződése 
SZ 20:00 

Milyen az, amikor egy zenész otthon érzi magát szülő-
városában, milyen az amikor a zenekar nem színpadról szól 
le a hallgatóságnak, hanem egy sugárút kellős közepén 
játszik és körbejárható,hallgatható a produktuma? Milyen 
az, amikor mindenki ugyanabban a zenei térben/akusz-
tikában vehet részt? Az Almasi Music ezúttal lehetőséget 
biztosít arra, hogy a publikum benne legyen a zene 
agyában, szívében.

VASMŰ ÚTI RETRO PROGRAM - VETERÁN 
AUTÓVAL REKONSTRUÁLT KORHŰ UTCAKÉP

Vasmű út út és József Attila utca kereszteződése
SZ 11:00-19:00

Borsos József, a program szervezője, beszélgetésre, 
emlékezésre hív mindenkit, aki eredetiben szeretné látni, 
hogy milyen autók is közlekedtek a régi Vasmű úton.
Látható lesz, hogy a 60-as, 70-es években milyen ruhákat 
is viselhettek azok, akik “korzóztak” a város sugárútján, 
kirakatokat nézegettek, esetleg a náluk lévő SOKOL  
rádión táncdalfesztivált, focimeccs közvetítést hallgattak. 
Este pedig, a Zenelánc részeként rock and roll flashmob- 
ra is számíthatnak az erre látogatók.

VASMŰ ÚTI PILLANATOK - MÚLTIDÉZŐ 
KIÁLLÍTÁS

Vasmű út
SZ 10:00-22:00, V 10:00-20:00

A Vasmű út Dunaújváros emblematikus sétálóutcája; az 
elegáns sugárút letűnt hétköznapjait, különleges hely- 
színeit, magával ragadó hangulatát mutatja be a Kortárs 
Művészeti Intézet által rendezett kiállítás, mely archív 
fotókból és Takácsné Lőwinger Klára kutatásából (A Vas- 
mű úti üzletek története) merít. A régi képek számos ma 
már elfeledett kincset idéznek fel a múltból: fényűző 
jeleneteket az Arany Csillag Szálloda életéből, az üzletek 
hívogató kirakatait, a vígan csobogó szökőkutakat, a pado- 
kon kártyázó férfiakat…  

STRANDKÖNYVTÁR 
Szalki Szigeti Strand 
V 10:00-18:00 

A Strandkönyvtár bútorai a BME Építész Szakkollégiuma 
által szervezett Future Perfect - Alkotótábor során kerül-
nek megépítésre a DANUrB+ Program támogatásával. A 
bútorok a téli szezon során könnyedén szétszerelhetőek, 
majd nyáron ismét összerakhatóak, így hosszú ideig 
szolgálhatják majd a kikapcsolódni vágyó dunaújvárosi 
strandolókat. A Strandkönyvtárat a Dunaújvárosi József  
Attila Könyvtár fogja birtokba venni, így vasárnap, az át-
adás napjára 15:00 órától különféle gyermek- és családi 
programokkal is készülnek majd, amellett, hogy izgal-
masabbnál izgalmasabb könyvekkel fogják feltölteni az 
újonnan épülő ”kulturális-szigetet”.

KÖZÖSSÉGI BRUNCH A VASMŰ ÚTON 
Vasmű út 6-8. 
SZ 10:00 

A Vasmű út megnyitását egy közös reggelivel ünnepeljük 
meg Veletek együtt. Mindenkit arra kérünk, hogy hozzon 
magával egy kis csipegetni valót, innivalót (szendvics, 
pogácsa, sütemény, gyümölcslé, stb...), amit közösen 
fogyasztunk majd el. Várunk mindenkit szeretettel, hogy 
kicsit jobban megismerjük egymást a Sugárúti Fesztivál 
indításaként!

JÁTÉKTÉR  
Muki gőzmozdony emlékpark 
SZ 10:00-16:00 

A fesztivál játékterére várjuk a kicsiket és nagyokat 
különböző retro utcai játékokra,ügyességi feladatokra, 
múltidéző utcai foglalatosságokra. Gólyaláb, fahalacska 
horgászat,lengőteke, gumizás, patkódobás stb, és kéz-
műves foglalkozás - például makramézás- színesíti ezen  
a helyszínen a programkínálatot.

MUKI-TÚRA 
Muki gőzmozdony emlékpark 
SZ 10:00 

Nosztalgikus várostörténeti séta az egykori Vidám Parkba, 
ahol a kisvasút még beazonosítható nyomvonalán haladva 
felfedezhetjük a mára feledésbe merült Duna-parti kilátót. 
A sétát Hováth Tamás, a Dunaújváros Mesél blog  
szerkesztője vezeti. 

Dixiland Jazz Banddel. Nagyszabású, élőzenés kísérettel 
megvalósuló „kiöltözős” sétát teszünk, mellyel a Vasmű úti 
korzózások, felvonulások emlékét elevenítjük fel. Közös 
felvonulásunk élén egy Csepel teherautó platóján zenél 
a Hungarian Marching Dixiland Band. Zenés-kosztümös 
séta-akciónkon a résztvevők az ötvenes, a hatvanas évek 
korhű öltözékeit vagy akár napjaink elegáns viseletét is 
magukra ölthetik. Célunk mindezzel az, hogy egy tisztele-
tadó gesztus keretében felelevenítsünk egy olyan Vasmű 
úti szokást, mely megannyi dunaújvárosi család életében 
jelen volt, s mely a Vasmű utat a város társasági életének 
központi helyszínévé tette.

GONDOLKODJUNK EGYÜTT, DUNAÚJVÁROS! - 
ELHAGYATOTT VÁROSI TEREINK FEL- 
ÉLESZÉSE 

Nővérszálló, Barátság útja 4. 
SZ 10:00-20:00 

A Garzonház és hozzá kapcsolódó épületek zárt városrészt 
alkotnak, háttal Dunaújváros főútjának, a Vasmű útnak. Az 
elszigeteltség feloldására több átjárót alakítottak ki, melyek 
ma már funkcióvesztett, elhagyatott, elhanyagolt, szeméttel 
teli helyekké váltak. Ezek felélesztésére és megoldására 
hívja Sárvári Regina képzőművész a program résztvevőit. 
Javaslataikat, ötleteiket az említett terekben helyezhetik el 
egy felfüggesztett hálón, ahol egymásra reagálhatnak. Ez-
zel az akcióval már használatba kerül a tér. A művész célja a 
lakók figyelmének felhívása és gondolkodásra késztetése, 
hiszen közösségi kommunikáció nélkül pusztulás vár a 
területre. Gondolkodjunk együtt, Dunaújváros! 


