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Büszke vagy?
Idén már tizenegyedik alkalommal rendezzük meg az LMBT Történeti Hónapot. Célunk 
továbbra is az, hogy felhívjuk a figyelmet az LMBTQI+ emberek történelmi, kulturális 
jelenlétére és jelentőségére – mindezt egy teljes hónapon át. Partnerszervezeteinkkel 
együttműködve közel ötven programot szervezünk: beszélgetéseket, előadásokat, 
filmvetítéseket, workshopokat, történelmi sétákat és egyéb rendezvényeket, 
Budapesten, Debrecenben és Szegeden, valamint online egyaránt.

Idén emlékezünk meg az ún. 28-as szakasz eltörléséről az Egyesült Királyságban. Ez az 
1988-as törvénymódosítás megtiltotta a helyi hatóságok számára a „homoszexualitás 
népszerűsítését”. Margaret Thatcher konzervatív kormánya vezette be, és Skóciában 
2000-ig, Angliában és Walesben egészen 2003-ig volt érvényben. Ennek eltörlésére 
emlékezve rendezték meg 2004-ben a szigetország területén az első LMBT Történeti 
Hónapot, és tartják meg azóta is minden évben februárban. 2012-ben Magyarország is 
ehhez kapcsolódóan, a skót szervezők felhívására csatlakozott a ma már világméretű 
programsorozathoz, amely az Egyesült Államoktól Angliáig, Észak-Európától Olaszor-
szágig, Berlintől Romániáig, Kelet-Ázsiától Ausztráliáig az év különböző hónapjaiban 
idézi meg az LMBTQI+ emberek gazdag történeti örökségét.

Épp ezért külön öröm számunkra, hogy idén a brit LMBT+ Történeti Hónap egyik alapí-
tója, Sue Sanders nyitja meg a programsorozatot, akit az LMBTQ+ Történeti Hónapok 
Nemzetközi Bizottságában végzett közös munka révén személyesen is megismer-
hettünk. Megnyitó személyünk másnap a Közép-európai Egyetemen tart előadást. A 
megnyitó után pedig levetítjük a Büszke vagy? című dokumentumfilmet, amely a brit 
LMBTQ+-mozgalom történetét mutatja be. A hónap során további programok kapcso-
lódnak a brit LMBTQ+-közösség történetéhez, így például Debrecenben egy előadás 
mutatja be a homoszexualitás jogi szabályozását a György-kori Angliában, a GBME 
filmklubjában pedig egy Peter Tatchell brit aktivista életét és munkásságát bemuta-
tó dokumentumfilmet láthatunk. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az Egyesült Ki-
rályság budapesti nagykövetségének a programok megvalósításához nyújtott anyagi 
támogatásért.  

Az LMBT Történeti Hónap során különféle kerek évfordulókról is megemlékezünk: a 
homoszexualitás depatologizálásának 50. évfordulójáról, a HÍD, vagyis a Homoszexu-
ális Információs, Dokumentációs és Kutató Műhely 30 évvel ezelőtti megalakulásáról 
vagy arról, hogy húsz évvel ezelőtt lépett életbe az egyenlő bánásmódról szóló törvény. 
Március hónapban 25 szervezet, csoport és magánszemély közel 50 programot ajánl 
szinte minden napra. Előadásokat hallgathattok meg Gobbi Hilda és Tar Sándor életé-
ről, a homoszexualitással kapcsolatos első magyarországi orvosi forrásokról, a magyar 
LMBTQ+ jogok fejlődéstörténetéről a törvényhozásban, a leszbikus nők részvételéről 
a feminista megmozdulásokban, régi és mai HIV-szóróanyagokról vagy a transznemű-
ség megjelenéséről a Bibliában. Lesznek beszélgetések többek között a Meleg Budapest 
című könyvről, a Heartstopper – Fülig beléd zúgtam című képregénysorozatról, nyíltan 
meleg magyar rádiósokról vagy a kelet-európai melegpornó árnyoldalairól. Találkoz-
hatunk egymással társastánc bálon, kipróbálhatjátok tudásotokat a Háttér Archívum 
kvízjáték-estjén, felfedezhetitek Ferencváros LMBTQI történeti vonatkozású helyszíne-
it, és természetesen egy fergeteges nyitóbulin is részt vehettek az Alteregóban.

Szeretettel várunk mindenkit az LMBT Történeti Hónap programjaira!
 

Háttér Társaság – Labrisz Leszbikus Egyesület – Szimpozion Egyesület
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Az LMBT Történeti Hónap 
nyitóbulija

Gyere, bulizz velünk, indítsuk el együtt vidáman a 11. LMBT Történeti Hó-
napot! A jó hangulatot a legjobb zenék, valamint Lady Dömper és az Al-
terego társulata biztosítja. A belépővel és a tombola vásárlással az LMBT 
Történeti Hónapot is támogatod. Pénteken Retro Party, a kisteremben 
karaoke, éjfélkor Transzvarieté.

Belépő: éjfélig 2000 Ft / éjfél után 2500 Ft

2023. MÁRCIUS 3. PÉNTEK 22:00

ALTEREGO CLUB (BUDAPEST, DESSEWFFY U. 33.)

HÁTTÉR TÁRSASÁG – LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET – SZIMPOZION 
EGYESÜLET – ALTEREGO

Opening event of the 11th LGBT History Month

2023 marks the eleventh edition of LGBT History Month. This year, we will 
commemorate twenty years since the UK abolished the homophobic Sec-
tion 28. This led to the first ever British LGBTQ+ History Month, and one 
of its founders, British activist Sue Sanders, will be our keynote speaker. 
The opening will feature a performance by Giorgio Fekete, lead singer of 
Carson Coma. The opening will be followed by a screening of the docu-
mentary Are you proud?
Please register for this event on lmbttortenetihonap.hu

A 11. LMBT Történeti Hónap megnyitója

2023-ban immár tizenegyedik alkalommal rendezzük meg az LMBT Törté-
neti Hónapot. Idén emlékezünk meg arról, hogy az Egyesült Királyságban 
húsz évvel ezelőtt törölték el a homofób 28. szakaszt. Erre való tekintettel 
rendezték meg annak idején az első brit történeti hónapot, melynek egyik 
alapítója, Sue Sanders brit aktivista lesz a megnyitó vendégünk. A meg-
nyitón fellép: Fekete Giorgio, a Carson Coma énekese. A megnyitó után 
levetítjük a Büszke vagy? című dokumentumfilmet. 
Az eseményre regisztrálni az LMBT Történeti Hónap honlapján keresztül 
lehet.

2023. MÁRCIUS 4. SZOMBAT 18:00

OSA CENTRÁLIS GALÉRIA (BUDAPEST, ARANY JÁNOS U. 32.)

HÁTTÉR TÁRSASÁG – LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET – SZIMPOZION 
EGYESÜLET

4 MARCH 2023 SATURDAY 6:00 PM

OSA CENTRAL GALLERY (BUDAPEST, ARANY JÁNOS U. 32.)

HÁTTÉR TÁRSASÁG – LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET – SZIMPOZION 
EGYESÜLET

PROGRAMOK
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Büszke vagy? 
Are you Proud? 

Brit dokumentumfilm, feliratos, 2019, 100 perc
British documentary, subtitled, 2019, 100 min

Az LMBTQ+ mozgalom az Egyesült Ki-
rályságban heves csatákat vívott az 
egyenlőségért. Ez a film ritka archív fel-
vételeken és interjúkon keresztül mutat-
ja be a történelmi kampányokat a világ 
minden részén és a mérföldkövet jelentő 
eredményeknek állít méltó emléket. Vé-
gigkövethetjük az LMBTQ+ személyek 
jogainak hetvenévnyi fejlődéstörténetét. 
A film a fáradhatatlan egyének által elért 
áttöréseket ünnepli, de arra is emlékez-
tet bennünket, hogy milyen messzire 
szeretnénk még eljutni.

The LGBTQ+ movement in the United King-
dom has fought bruising battles for equality. 
This movie brings together rare archive foo-
tage and interviews from across a spectrum 
of historical campaigns to celebrate the mo-
vement’s landmark achievements. Are you 
Proud? is a candid and moving investigation 
into seventy years of progress in the LGB-
TQ+rights movement. It celebrates the many 
breakthroughs made by tireless individuals 
and it reminds us how far we have yet to go.

Az esemény regisztrációhoz kötött. 
Registration is required.



2022 őszén jelent meg a Meleg Budapest című könyv. Milyen volt a meleg 
szubkultúra szempontjából a „Duna gyöngyszeme”? Hogyan értelmezték, 
szabályozták a homoszexualitást 1873-tól egészen büntethetőségének 
megszűnéséig? Mit mondanak a témával kapcsolatos kulturális, orvosi és 
rendőrségi források? Erről beszélgetünk a szerzővel, Kurimay Anitával és 
a fordítóval, Béres-Deák Ritával. 

Moderál: Kanicsár Ádám András

Filmklub: 1985

Amerikai játékfilm, feliratos, 2018, 85 perc 
Rendező: Yen Tan, főszereplők: Cory 
Michael Smith, Virginia Madsen, Michael 
Chiklis

A vetítést beszélgetés követi, ahol a résztvevők megoszthatják véleménye-
iket, benyomásaikat a filmmel és a témával kapcsolatban.

Leírás:
Adrian, a New Yorkban élő hirdetési szakember karácsonykor visszatér 
családjához texasi szülővárosába. A nyolcvanas évek közepén járunk, az 
AIDS első nagy hulláma idején. A kimondhatatlan tragédiától megviselt 

2023. MÁRCIUS 6. HÉTFŐ 18:00

MEGÁLLÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ (SZEGED, BUDAPESTI KRT. 23.)

PARTISCUM EGYESÜLET A SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT

The Power of  
Language: Visibilising and 
Usualising Discriminate 
Groups 

Lecture by Sue Sanders

Kurimay Anita:  
Meleg Budapest 
könyvbemutató

Language has power. The way we frame things has a powerful unconscious effect 
on how we see the world. What we say and what we don’t say have power. The 
words we use are important. They can bring joy, cause offense, raise disputes or 
bring peace. The way we use words requires consideration now more than ever 
when hate crime is on the increase. 

This presentation is intended to help us think about how and why our language 
changes and how it affects our thinking and actions. Sue will explain the concept 
of ‘usualising’, and the need for it. She will also visit the crucial theory of the social 
model of disability and explore its relevance to all the protected strands.

5 MARCH 2023 SUNDAY 3:00 PM

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, ROOM 103 (BUDAPEST, NÁDOR U. 15.)

HÁTTÉR TÁRSASÁG – LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET  – SZIMPOZION 
EGYESÜLET

2023. MÁRCIUS 6. HÉTFŐ 18:00

ONLINE

HÁTTÉR ARCHÍVUM – PARK KIADÓ
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Testi munka – avagy hova 
tűntek a fiúk a Nyugati 
pályaudvarról? 
 
Magyar dokumentumfilm, 1993, 30 perc 
Rendező: Lázs Sándor, riporter: Pálfi Balázs, 
vágó: Dipl Jolanda, operatőr: N. Forgács 
Gábor

30 éve készült el a Testi munka – Fiúk a „Hotel Nyugatiból” című félórás 
dokumentumfilm azokról a pénzért, vagy egyéb értékekért (akár csak 
szállásért) szexuális szolgáltatást nyújtó fiúkról, akik Romániából érkez-
ve heteket, hónapokat töltöttek Budapesten. Mi hozta őket ide? Hogyan 
gondolkodtak arról, hogy nem egészen szabad akaratukból élik a melegek 
akkoriban még eléggé zűrös életét? Bujkálás rendőrök, nyomozók és ön-
maguk elől! És mi lesz, ha hazamennek? Vagy ha itt maradnak? A kérdések 
egy részére nincs válasz, de az biztos, hogy a meleg rendszerváltás egy 
fontos részletéről kaptunk képet.

2023. MÁRCIUS 7. KEDD 18:00

BÁLINT HÁZ, MACESZGOMBÓC TEREM (BUDAPEST, RÉVAY U. 16.)

HÁTTÉR ARCHÍVUM

Adrian újra találkozik a konzervatív, vallásos szüleivel és testvérével. A 
gyerekkori barátjával, Carlyval kapcsolatos megválaszolatlan kérdések 
arra kényszerítik, hogy szembenézzen a bizonytalan jövővel, ami alapve-
tően megváltoztatja a körülötte élők életét.

Szegedi LMBT+ Körkép 
kiállításmegnyitó

2023. MÁRCIUS 8. SZERDA 17:00

GRAND CAFÉ (SZEGED, DEÁK FERENC U. 18.)

PARTISCUM EGYESÜLET A SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT

A kiállítás célja, hogy bemutassa a szegedi LMBT élet eddigi meghatározó 
csomópontjait, helyeit, szervezeteit és kampányait. A projekt a Szegedi 
LMBT+ Körkép sorozatának második állomása, amely a vidéki LMBT+ élet 
tágabb történelmét hivatott megismertetni. 

Megnyitó beszéd: Annus Szabolcs

Az egyenlő bánásmód 
törvény húsz éve 

2023. MÁRCIUS 8. SZERDA 17:00

KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM, 106-OS TEREM (BUDAPEST, NÁDOR U. 15.)

HÁTTÉR TÁRSASÁG

Húsz éve fogadta el az Országgyűlés az egyenlő bánásmódról szóló tör-
vényt, ami alapjaiban változtatta meg a törvény által védett csoportok, így 
az LMBTQI közösség diszkriminációval szembeni védelmét is. Szakértők 
bevonásával beszélgetünk a törvény megszületéséről, hatásáról és a ta-
pasztalatokról.
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Sokszínű Ferencváros 
kiállításmegnyitó

A Háttér Archívum és Könyvtár új kiállítása bemutatja azokat a IX. kerületi 
helyszíneket, amelyek az LMBTQI emberek történetéhez kapcsolódnak. 
Képek, újságcikkek és dokumentumok fakszimiléi segítségével tudhatjuk 
meg, hol ismerkedtek régen a férfiakat kereső férfiak, hol voltak az első 
szórakozóhelyek, és milyen LMBTQI-történeti események kötődnek a ke-
rülethez.

2023. MÁRCIUS 9. CSÜTÖRTÖK 17:30

TRAFÓ (BUDAPEST, LILIOM U. 41.)

HÁTTÉR ARCHÍVUM

Lord Wetherby és  
Sir Henry Granville 

A György-kori Nagy-Britannia 
és a homoszexualitás jogi 
szabályozása

2023. MÁRCIUS 9. CSÜTÖRTÖK 18:00

MALTER (DEBRECEN, BAROSS GÁBOR UTCA 16.)

TALABOS DÁVIDNÉ DR. LUKÁCS NIKOLETT - CÍVISCOLORS

Az előadás III. György korának jogi szabályozását mutatja be a Bridgerton 
család című népszerű sorozat és a korszak jogi és társadalomtörténeti for-
rásainak felhasználásával. Megismerkedhetünk a molly házakkal, a Szodo-
miták útjával, valamint Margaret Clap esetével is.

50 éves a  
homoszexualitás 
depatologizálása 
kerekasztal-beszélgetés

A beszélgetés apropója, hogy 50 éve, 1973-ban távolította el az Amerikai 
Pszichiátriai Társaság a homoszexualitást a DSM nemzetközi diagnosztikai 
klasszifikációs rendszerből. Ennek előzményeiről és következményeiről 
beszélgetnek a résztvevő pszichiáterek és pszichológusok az MPT LMBTQ 
Szekciója szervezésében.

Résztvevők: Árkovits Amaryl, Filó Mariann, Hazag Anikó, Ritter Andrea. 
Moderátor: Antoni Rita

2023. MÁRCIUS 9. CSÜTÖRTÖK 19:00

BÁLINT HÁZ, NAGYTEREM (BUDAPEST, RÉVAY U. 16.)

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG LMBTQ SZEKCIÓ

A Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű (LMBT) Történeti Hónapot Rodney 
Wilson középiskolai tanár rendezte meg elsőként 1994-ben, az Egyesült Államokban.

Tudtad?
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Prof. Marston és a két 
Wonder Woman  
film és beszélgetés

Amerikai játékfilm, feliratos, 2017, 108 perc
Rendező: Angela Robinson, főszereplők: 
Luke Evans, Rebecca Hall, JJ Feild, Oliver 
Platt

Dr. Marston, a felesége, Elizabeth és közös kedvesük, Olive Byrne polia-
mor jellegű triádban élt együtt a 20. század első felében – és feltehetően 
ebből született meg Wonder Woman figurája is. A film megnézése után a 
történet valós hátteréről és a múltban és jelenben megjelenő poliamoriá-
ról fogunk beszélgetni.

2023. MÁRCIUS 10. PÉNTEK 18:00

AURÓRA, NAGYTEREM (BUDAPEST, AURÓRA U. 11)

POLYLOVE

A magyarországi 
LMBT-aktivizmus 40 
éve: tapasztalatok és 
tanulságok

2023. MÁRCIUS 11. SZOMBAT 10:00

KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM (BUDAPEST, NÁDOR U. 15.)

MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG

1988-ban alakult meg hivatalosan az első magyarországi LMBT-egyesület, 
a Homeros, melynek előzményei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza. 
Mi minden történt ez alatt a közel negyven év alatt? Melyek voltak a hazai 
mozgalom legfontosabb célkitűzései? Sikerült ezeket elérni? Mik voltak a 
legfontosabb eredmények, és vajon milyen hibákat követtek el a korabeli 
LMBT-szervezetek? Erről beszélgetünk aktivistákkal.

Transzneműség és a 
Biblia

A Mozaik Közösség nyílt alkalmának témája a transzneműség megjelené-
se a Bibliában. Ezáltal szeretnénk a Bibliát közelebb hozni az LMBTQIA+, 
illetve kifejezetten a transz, keresztény emberek számára. Az előadás után 
közös beszélgetést tartunk, ahol a Mozaik Közösséget is bemutatjuk.

2023. MÁRCIUS 11. SZOMBAT 16:00

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA (BUDAPEST, DANKÓ U. 11.)

MOZAIK KÖZÖSSÉG

A Háttér Társaság a legrégebbi, jelenleg is működő magyar LMBTQI szervezet. Alapítása, 
1995 óta célja, hogy megvédje az LMBTQI emberek jogait, fellépjen az LMBTQI embere-
ket érintő diszkrimináció ellen, LMBTQI embereket segítő szolgálatokat működtessen, 
felhívja a szakmai és a politikai közvélemény figyelmét az LMBTQI emberek problémái-
ra, oldja a velük kapcsolatos sztereotípiákat és előítéleteket, valamint archívuma révén 
hozzájáruljon az LMBTQI kultúra és történelem ápolásához, megismertetéséhez.

Ismerd meg jobban a Háttér Társaságot!
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Gobbi Hilda Filmklub: Born 
in Flames

Amerikai dokumentumfilm, feliratos, 
1983, 79 perc
Rendező: Lizzie Borden

A disztópikus dokufikció a rasszizmust, szexizmust és heteroszexizmust 
mutatja be egy alternatív szocialista demokratikus Egyesült Államokban. 
Középpontjában két New York-i feminista csoport, különböző háttérből 
érkező nőkkel, akik egy kalózrádióban hallatják a hangjukat. 
Meghívott vendégek a filmklub Facebook eseményében.

A filmklubban 1000 Ft ajánlott adományt elfogadunk, melyet az egyesület 
tevékenységeire fordítunk.

2023. MÁRCIUS 11. SZOMBAT 18:00

KÖZKINCS KÖNYVTÁR (BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 11.)

LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET

Közbuzik a magyar 
éterben, avagy mi a 
helyzet a nyíltan meleg 
magyar rádiósokkal az 
elmúlt 30 év tükrében?

2023. MÁRCIUS 11. SZOMBAT 20:00

BAGÁZS (BUDAPEST, SZENT ISTVÁN PARK 10.)

SZIMPOZION EGYESÜLET

Vendégeink Pálfi Balázs és Szegedi Lacca (Tilos Rádió), a Szappanopera 
helyett című műsor készítői. Történeteiken keresztül elevenítjük fel az 
LMBT+ emberek „láthatóságát” az elmúlt évtizedekben a magyar rádió-
zásban. Pálfi Balázs több melegszervezet munkájában vett részt a ‘90-es 
években, ő mondott beszédet az első budapesti felvonuláson a Vörös-
marty téren. Szegedi Lacca ma is aktívan dolgozik az egyik LMBTQI civil 
szervezetben. 

Adomány alapú költség hozzájárulás: 1000 Ft

Az LMBT Történeti Hónap a magyar és külföldi LMBT múltról és a kisebbség tagjai ál-
tal létrehozott értékekről szól, amelyek jelentős része láthatatlan maradt. A leszbikus, 
meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek mindig is részei voltak az ország és 
a világ történelmének; jelenlétükkel, tevékenységükkel alakították annak sorsát még 
akkor is, ha mindezt valós életük, identitásuk elfedése közben kellett tenniük. A ren-
dezvénysorozat az LMBT emberek történelemben való jelenlétét kívánja megmutatni, 
ugyanakkor fontos szerepe van az LMBT közösség építésében is. 

Kiemelt céljaink:

• rámutatni az LMBT emberek történelmi, kulturális és művészeti jelen-
létére;

• felhívni a figyelmet azokra az értékekre, melyeket az LMBT csoport tag-
jainak köszönhet a társadalom;

• ismeretterjesztést, vitákat és beszélgetéseket folytatni;
• megszólítani azokat, akik érdeklődnek a történelem, a kultúra, a művé-

szetek iránt, és ösztönözni őket arra, hogy mindezeket LMBT kontext-
usban is fedezzék fel.

Az LMBT Történeti Hónap eszmei háttere
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Ha fontosnak tartod az LMBT Történeti Hónapot, 
kérjük, kedved és anyagi lehetőségeid szerint 
adományoddal támogasd munkánkat!

Az LMBT Történeti Hónap megrendezését közvet-
len átutalással is támogathatod! 
Számlaszámunk:  
MagNet Bank, 16200113-18506635

További információk:
http://lmbttortenetihonap.hu/adomany

Támogasd te is az  
LMBT Történeti Hónapot!

A QR-kód segítségével PayPalon 
keresztül is támogathatod a mun-
kánkat egyszeri vagy havi utalással.

Legyen tiéd az egyedi 
ajándékok egyike!

Támogatóink:

Mit kell tenned? Vegyél részt legalább 3 eseményünkön, és kérj pecsétet a 
füzetedbe a helyszínen dolgozó önkéntes kollégánktól!

Ha már van MINIMUM 3 DB PECSÉTED, akkor részt vehetsz a sorsoláson. 
Ehhez le kell adnod a pecsétgyűjtő ívet a helyszínen az önkéntes kol-
légáinknak.

Mindenképpen adj meg elérhetőséget, hogy kapcsolatba tudjunk lépni 
veled, ha kisorsoltunk!

Adataidat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeljük, a nyereményjátékon kívül más 
célra nem használjuk fel, harmadik fél részére nem adjuk ki.

Név:

E-mail cím:

Telefonszám:

Fő támogatóink
és szervezők:

További támogatóink és szervezőink:
Alterego • Auróra • BAGázs Bazár • Bálint Ház • Budapest Bi-tangok • Central European 
University • Charme Hungary Dance Club • Cíviscolors • Embassy of Denmark • 
Embassy of Finland • Embassy of Sweden • Everengine • GBME • Grand Café • HUMEN 
Media Group • KIOSK • Közkincs Könyvtár • Magyar Aszexuális Szövetség • Malter 
• Megálló • Mozaik Közösség • Norwegian Embassy • Blinken OSA • Park kiadó • 
Partiscum Egyesület • Polygon the Club • PolyLove Fókusz • Publicis Groupe Hungary 
• Retropajzs Egyesület • Sokszínű Magyarországért • spiceUP • Szivárványcsaládokért 
Alapítvány • Why Not Cafe and Bar
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03.03. P 22:00 Az LMBT Történeti Hónap nyitóbulija Alterego Club

03.04. SZ 18:00 Az LMBT Történeti Hónap megnyitója OSA 

03.04. SZ 15:00 The Power of Language CEU

03.06. H 18:00 Meleg Budapest Online

03.06. H 18:00 Filmklub: 1985 Megálló, Szeged

03.07. K 18:00 Testi munka Bálint Ház

03.08. SZ 17:00 Szegedi LMBT+ Körkép Grand Café, Szeged

03.08. SZ 17:00 Az egyenlő bánásmód törvény húsz éve CEU

03.09. CS 17:30 Sokszínű Ferencváros Trafó

03.09. CS 18:00 Lord Wetherby és Sir Henry Granville Malter, Debrecen

03.09. CS 19:00 50 éves a homoszexualitás depatologizálása Bálint Ház

03.10. P 18:00 Prof. Marston és a két Wonder Woman Auróra

03.11. SZ 10:00 A magyarországi LMBT-aktivizmus 40 éve CEU

03.11. SZ 16:00 Transzneműség és a Biblia Wesley János Főiskola

03.11. SZ 18:00 Gobbi Hilda Filmklub: Born in Flames Közkincs Könyvtár

03.11. SZ 20:00 Közbuzik a magyar éterben BAGázs

03.14. K 18:00 A szexualitás problémái Tar Sándornál Nyitott Műhely

03.14. K 18:00 Leszbikus nők a feminista mozgalomban Auróra

03.16. CS 18:00 LMBTQ párok családalapítási lehetőségei Online

03.17. P 18:00 Képek és történetek Gobbi Hildáról Közkincs Könyvtár

03.18. SZ 19:00 Heartstopper – A képregényen innen és túl BAGázs

03.18. SZ 19:00 The Big Drag Story Polygon The Club

03.19. V 14:00 Queer Budapest túra Budapest

03.20. H 18:00 Korai magyarországi orvostörténeti források Háttér Társaság

03.22. SZ 19:00 A queer teológia, mint felszabadulás Háttér Társaság

03.23. CS 18:00 Némafilm válogatás Háttér Társaság

03.23. CS 19:30 A megosztó Peter Tatchell Közkincs Könyvtár

03.24. P 17:00 A kelet-európai melegpornó árnyoldalai Auróra

03.24. P 18:00 Colette – Film és beszélgetés Közkincs Könyvtár

03.25-26. SZ-V MeLegendák – Szabadulószobák Auróra

03.25. SZ 17:00 Élet a HIV-vel tegnap, ma, holnap CEU

03.25. SZ 18:00 Történelmi Táncest a Charme Hungaryvel Publicis Groupe

03.26. V 15:00 LMBTQI történeti séta Ferencvárosban Budapest

03.27. H 20:00 LMBTQI történeti kocsmakvíz Why Not?

03.28. K 18:00 Némafilm válogatás Grand Café, Szeged

03.30. CS 17:30 „A tudomány eszközeivel a homofóbia ellen” ELTE TÁTK

03.30. CS 18:00 A pániktól az U=U-ig Háttér Társaság

03.31. P 17:30 Elfogadó-e a magyar? Budapest Városháza

03.31. P 17:30 Európának is van queer történelme! Malter, Debrecen

03.31. P 18:00 Életem meghatározó filmjei XII. kerület

04.01. SZ 18:00 Az LMBT Történeti Hónap záróeseménye Bálint Ház

04.02. V 15:00 Megemlékezés Mednyánszky Lászlóra Budapest

Dátum Esemény címe Helyszín

11. LMBT Történeti Hónap
programok

Az események részletes információit keresd a 
www.lmbttortenetihonap.hu weboldalon vagy a Facebookon!
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„...a kés, a gáz és a 
szerelem...” 
A szexualitás problémái Tar 
Sándornál

Tar Sándor íróról 1999-ben derült ki, hogy ügynök volt. Az irodalmi közvé-
leményt azóta is foglalkoztatja, hogy mivel zsarolták a beszervezés során. 
A leggyakoribb teória az, hogy a vélt vagy valós homoszexualitásával. De 
mi igaz ebből, és mit mondanak erről a művek? Kiderül Deczki Sarolta iro-
dalomtörténész előadásából.

2023. MÁRCIUS 14. KEDD, 18:00

NYITOTT MŰHELY (BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 4.)

LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET

Leszbikus nők a feminista 
mozgalomban 

2023. MÁRCIUS 14. KEDD 18:00

AURÓRA (BUDAPEST, AURÓRA U. 11)

ANTONI RITA - GENDERFÉSZEK

Kik voltak azok a leszbikus nők, akik részt vettek a feminista megmozdu-
lásokban, és milyen szerepük volt? Hogyan alakult a feminizmus történe-
te során az LMBTQ+ emberekhez és témákhoz való viszonyulás? Hogyan 
jutottunk el az együttműködéstől – az ignoráláson és marginalizáláson át 
– az ellenségképzésig és az ezzel kapcsolatos vitákig? 

LMBTQ párok 
családalapítási 
lehetőségei 

2023. MÁRCIUS 16. CSÜTÖRTÖK 18:00

ONLINE

SZIVÁRVÁNYCSALÁDOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Áttekintjük azokat a kérdéseket, amelyek a gyerekre vágyó szivárvány-
családok számára segítséget nyújtanak, legyen szó társszülőségről, béra-
nyaságról vagy termékenységi eljárásokról. Körüljárjuk, hogyan változtak 
a hazai LMBTQ-párok és személyek gyerekvállalási lehetőségei az elmúlt 
néhány évben meghozott törvények hatására.

A Labrisz Leszbikus Egyesület 1999-ben alakult, Magyarország első és eddig egyetlen 
leszbikus szervezete. Legfontosabb célja a leszbikus, biszexuális és transznemű nők 
önelfogadásának és láthatóságának erősítése, a társadalmi előítéletek oldása, vala-
mint a leszbikus kultúra feltárása és megismertetése. E célok megvalósítása érdeké-
ben az egyesület közösségi és kulturális eseményeket szervez, kiadványokat jelentet 
meg, és oktatási programot működtet.

Ismerd meg jobban a Labrisz Leszbikus Egyesületet!
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The Big Drag Story 

Labrisz-est: Képek és 
történetek Gobbi Hildáról 
előadás és beszélgetés

Egyszer volt, hol nem volt... a drag. Dragektől, dragekről nem csak dra-
geknek. Minden, amit a műfaj történetéről tudni érdemes egy színes előa-
dásban.

110 éve született Gobbi Hilda, a nagyon kevés vállaltan leszbikus nő egyike 
a rendszerváltás előtt. Borgos Anna vetítéssel kísért előadásában és azt 
ezt követő beszélgetésben felvillantjuk a színész életének és tevékenysé-
geinek terepeit, beleértve a magánéletéről hézagosan tudható történe-
teket is. 

2023. MÁRCIUS 18. SZOMBAT 19:00

POLYGON THE CLUB (BUDAPEST, ZICHY JENŐ U. 6.)

POLYGON

2023. MÁRCIUS 17. PÉNTEK 18:00

KÖZKINCS KÖNYVTÁR (BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 11.)

HÁTTÉR ARCHÍVUM – LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET

Heartstopper  
– A képregényen 
innen és túl 
könyvbemutató és 
beszélgetés

2023. MÁRCIUS 18. SZOMBAT 19:00

BAGÁZS (BUDAPEST, SZENT ISTVÁN PARK 10.)

SZIMPOZION EGYESÜLET

Beszélgetés Alice Oseman Heartstopper – Fülig beléd zúgtam című képre-
génysorozatáról a magyar kiadást készítő Riesenberger Mónika fordítóval 
és Róbert Katalin szerkesztővel. Kulisszatitkok a magyar kiadás kapcsán. 
Az elhallgatást jelképező 28-as brit paragrafus után felnövő új generáció 
szabadság és szerelem iránti vágya, a könyvben feldolgozott érzékeny té-
mák tükrében. 

Adomány alapú költség hozzájárulás: 1000 Ft

A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek mindig is részei voltak a világ 
történelmének. Az LMBT Történeti Hónap rendezvénysorozattal különböző történetek 
felfedezésére szeretnénk teret biztosítani, amelyek lehetnek személyesek, történelmi-
ek vagy valamilyen művészethez kapcsolódók. 

Tudtad?
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Queer Budapest túra

„Természetellenes 
érzékiség” 
Korai magyarországi 
orvostörténeti források

Queer teológia 
A queer teológia mint 
felszabadítás

Egy rövid, könnyű sétán megismerhetjük a budapesti és magyar meleg 
élet hosszú és kemény történetét, itt-ott nemzetközileg beágyazva. De 
a királyok, hadvezérek, nemes hölgyek és urak, munkások és parasztok, 
papok és költők története nem marad megfoghatatlan távolságban; ösz-
szekötjük a 21. századi politikával, vallással, az LMBT-mozgalommal, a me-
leg éjszakai és mindennapi élettel. A séta egy kávézóban végződik a Duna 
partján, hogy egymást is megismerhessük, és lazábban, demokratikusab-
ban mehessen tovább a sztorizás. 
Az eseményre regisztrálni az LMBT Történeti Hónap honlapján keresztül 
lehet.

Kik voltak az első magyar orvosok, akik foglalkoztak a homoszexualitás 
kérdésével? Mit gondoltak a témáról? Milyen hatást gyakoroltak rájuk ko-
ruk jelentős külföldi orvosai, szexológusai és a korai pszichoanalitikusok? 
Milyen képet festettek le írásaikban a „természetellenes érzékiség” gya-
korlóiról? És mit állapítottak meg a homoszexuálisok korabeli budapes-
ti megjelenéséről? Mindezt bemutatja Hanzli Péter (Háttér Archívum és 
Könyvtár) előadása.

A program első felében a szerző bemutatja mozgalmi indíttatású, magyar 
nyelven írt teológiai szakdolgozatát, ezután pedig a résztvevőkkel beszél-
getünk a felmerült témákról és élményekről.

2023. MÁRCIUS 19. VASÁRNAP 14:00

A REGISZTRÁCIÓ UTÁN EMAILBEN KÜLDJÜK KI AZ INDULÁSI HELYSZÍNT

SZIMPOZION EGYESÜLET

2023. MÁRCIUS 20. HÉTFŐ 18:00

HÁTTÉR TÁRSASÁG IRODA (BUDAPEST, BALZAC U. 8-10.)

HÁTTÉR ARCHÍVUM

2023. MÁRCIUS 22. SZERDA 19:00

HÁTTÉR TÁRSASÁG IRODA (BUDAPEST, BALZAC U. 8-10.)

GYÁRFÁS JUDIT
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Némafilm válogatás

Idei némafilmvetítésünkön három rövid vígjátékot vetítünk. A filmeket 
zongorán kíséri: Darvas Kristóf

Algie, the Miner
Amerikai némafilm, feliratos, 1912, 10 perc
Rendező: Alice Guy, Harry Schenck, Edward Warren, főszereplők: Billy 
Quirk, Mary Foy

Az Algie, a bányász (1912) főhősének egy év alatt kell bizonyítania, hogy 
„igazi férfi”, hogy hozzámehessen Harry Lyons lányához. Ennek érdeké-
ben szerencsét kell próbálnia egy bányavárosban. Talán ő az első ún. 
„sissy” karakter, vagyis eltúlzottan nőies férfi filmen. 

Charlie a stúdióban
Amerikai némafilm, feliratos, 1916, 30 perc
Rendező: Charles Chaplin, főszereplők: Charles Chaplin, Edna Purvi-
ance, Eric Campbell

A Charlie a stúdióban (1916) főszereplője egy túlhajszolt berendező-asz-
szisztens egy filmstúdióban. A Chaplin által alakított karakter folyamato-
san kalamajkába keveredik, meggyűlik a baja Góliáttal, a hatalmas terme-
tű főnökével, és beleszeret a férfinak öltözött színésznőbe. 

The Soilers
Amerikai némafilm, feliratos, 1923, 24 perc
Rendező: Ralph Ceder, főszereplők: Stan Laurel, Ena Gregory, Glenn 
Tryon

A száz évvel ezelőtt bemutatott The Soilers egy klasszikus Stan Laurel-víg-
játék, az aranyláz idején játszódó westernparódia, melyben feltűnik egy 
meleg (camp) cowboy is. 

2023. MÁRCIUS 23. CSÜTÖRTÖK 18:00

BÁLINT HÁZ, NAGYTEREM (BUDAPEST, RÉVAY U. 16.)

HÁTTÉR ARCHÍVUM

GBME filmklub:  
A megosztó Peter 
Tatchell

Ausztrál dokumentumfilm, feliratos, 2020, 
91 perc
Rendező: Christopher Amos

A dokumentumfilm a melegjogi harcos, Peter Tatchell életét követi nyo-
mon fiatalkorától az igazságért vívott küzdelméig az ellentmondások és 
politikai zűrzavar közepette. Provokatív cselekedetei megrázták a rend-
szert, és megváltoztatták a homoszexualitáshoz való hozzáállást.

2023. MÁRCIUS 23. CSÜTÖRTÖK 19:30

KÖZKINCS KÖNYVTÁR (BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 11.)

GBME

16



A kelet-európai 
melegpornó árnyoldalai 
Cseh és szlovák fiúk 
berobbanása a felnőttfilm-
iparba a ‘90-es, 2000-es 
években

Dokumentumfilm-vetítés és beszélgetés a tomboló ‘90-es, 2000-es évek-
ről, amikor a kelet-európai fiúk valósággal berobbantak a melegpornóba. 
Mit éltek át ezek a fiúk, amikor fiatalon bekerültek az iparba? Erről nézünk 
meg néhány dokumentumfilmet.

2023. MÁRCIUS 24. PÉNTEK 17:00

AURÓRA (BUDAPEST, AURÓRA U. 11.)

REDBLEK - KRSJÁK ATTILA

Colette 
Film és beszélgetés 
 
Brit-amerikai-magyar játékfilm, feliratos, 
2018, 111 perc 
Rendező: Wash Westmoreland, 
főszereplők: Keira Knightley, Fiona Shaw, 
Dominic West

Sidonie-Gabrielle Colette különleges nő volt: író, biszexuális, hitt a szabad 
szerelemben és a jogában ahhoz, hogy nőként is alkosson. A filmből meg-
ismerhetjük magánéletét, szerelmeit és Párizs művészköreinek akkori vi-
lágát. A film után a benne felvetett témákról, Colette-ről, a szerelem és 
felvállalás lehetőségeiről szeretnénk beszélgetni.

2023. MÁRCIUS 24. PÉNTEK 18:00

KÖZKINCS KÖNYVTÁR (BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 11.)

BUDAPEST BI-TANGOK

MeLegendák 
Szabadulószoba

Ismerd meg az LMBT történelem főbb eseményeit és szereplőit játékos 
formában! Oldjátok meg a rejtvényeket, érezzétek jól magatokat, szaba-
duljatok ki a szobából, és fedezzétek fel, milyen út vezetett a mai LMBTQ 
életig, lehetőségekig! A foglalható időpontokat a spiceUP Facebook olda-
lán fogjátok látni.

2023. MÁRCIUS 25-26. SZOMBAT ÉS VASÁRNAP

AURÓRA (BUDAPEST, AURÓRA U. 11.)

SPICEUP

A Szimpozion Egyesület 2002-ben alakult. Célja az LMBTQI fiatalok közösségének szer-
vezése emberi fejlődésük és jóllétük, társadalmi szerepvállalásuk érdekében. E célok 
érdekében szervezi és fenntartja egyebek mellett a Szimpozion Klubot, kölcsönkönyv-
tárat, a Meleg szemmel videoblogot, fő szervezője a Melegség és megismerés prog-
ramnak, részt vesz az LMBTQ-Keresztény Párbeszéd Műhely tevékenységében, igaz 
történeteket gyűjt és tesz közzé, valamint kirándulásokat és szabadidős programokat 
szervez.

Ismerd meg jobban a Szimpozion Egyesületet!
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„Mi mindannyian többek 
vagyunk egy HIV-pozitív 
leletnél”  
Élet a HIV-vel tegnap, ma, 
holnap

Ismerd meg a HIV/AIDS magyarországi történelmét első kézből: HIV-vel 
élők mondják el történetüket, hitelesen beszélnek a diszkrimináció és a 
stigmák elleni küzdelem múltbéli állomásairól, jelen- és jövőbeli fontossá-
gáról. A kérdéseid sem maradnak megválaszolatlanul.

2023. MÁRCIUS 25. SZOMBAT 17:00

KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM, 103-AS TEREM (BUDAPEST, NÁDOR U. 15.)

RETROPAJZS EGYESÜLET A HIV-VEL ÉLŐKÉRT

Történelmi Táncest a 
Charme Hungaryvel 

A Charme Hungary idén is szeretettel vár minden táncoslábút és persze 
azokat is, akik még sosem táncoltak. Egy rövid tánctörténeti előadás után 
tánctanítással és bulival várunk benneteket. 

Belépő: 2000 Ft

2023. MÁRCIUS 25. SZOMBAT 18:00

PUBLICIS GROUPE (BUDAPEST, IRÁNYI U. 17.) 

CHARME HUNGARY

LMBTQI történeti séta 
Ferencvárosban 

Fedezd fel a IX. kerület olyan helyszíneit, amelyek az LMBTQI emberek tör-
ténetéhez kapcsolódnak! Hol ismerkedtek régen, például a Kádár-rend-
szerben az azonos nemű társat kereső emberek? Hol voltak az első szó-
rakozóhelyek Ferencvárosban? Milyen LMBTQI híres emberek kötődnek 
a kerülethez? Ilyen kérdésekre kaphatod meg a válaszokat Hanzli Péter 
(Háttér Archívum és Könyvtár) városi sétáján. 

A séta befogadóképessége: 30 fő.

2023. MÁRCIUS 26. VASÁRNAP 15:00

A REGISZTRÁCIÓ UTÁN EMAILBEN KÜLDJÜK KI AZ INDULÁSI HELYSZÍNT

HÁTTÉR ARCHÍVUM

A rendezvényen való részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a QR-kód beolvasása után 
megjelenő űrlapon tudsz.
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Némafilm válogatás

A program kínálata megegyezik a március 23-i Bálint Házban tartott prog-
rammal. Lásd: 16. oldal

2023. MÁRCIUS 28. KEDD 18:00

GRAND CAFÉ (SZEGED, DEÁK FERENC U. 18.)

PARTISCUM EGYESÜLET A SZEGEDI LMBT KÖZÖSSÉGÉRT – HÁTTÉR ARCHÍVUM

„A tudomány eszközeivel 
a homofóbia ellen”  
LMBT témájú kutatások, 
egyetemi programok az  
1990-es években

1992 februárjában „Nemi szerepek a kultúrában és a társadalomban” cím-
mel előadássorozat indult az ELTE bölcsészkarán a meleg-életformáról és 
-kultúráról. 1993-ban hasonló témájú speciálkollégium indult az ELTE Szo-
ciológiai Intézetében, valamint megalakult a HÍD, azaz a Homoszexuális 
Információs, Dokumentációs és Kutató Műhely. A ‘90-es években néhány 
kutató foglalkozni kezdett az LMBT témával, elsősorban szociológiai néző-
pontból, de ekkor kezdődtek a történeti kutatások is, a közösség jelené-
nek és múltjának feltárásában pedig az akkori aktivisták és a Mások újság-
írói is részt vettek. Ezeket a kezdeményezéseket mutatja be a beszélgetés. 
Résztvevők: Antonia Burrows, Pálfi Balázs és Tóth László. 
Moderál: Hanzli Péter

2023. MÁRCIUS 30. CSÜTÖRTÖK 17:30

ELTE TÁTK, KARI TANÁCSTEREM (BUDAPEST, PÁZMÁNY PÉTER STNY. 1/A.)

HÁTTÉR ARCHÍVUM

LMBTQI történeti 
kocsmakvíz

Érdekel az LMBTQI történelem, szeretnéd já-
tékos formában próbára tenni tudásod? Úgy 
érzed, sok mindent tudsz a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű emberek törté-
netéről? Vagy éppen, hogy nem túl sokat, és 
kötetlen formában szeretnél új ismereteket 
szerezni? Akkor itt a helyed! Játssz velünk! A 
kocsmakvíz csapatjáték, de akkor is várjuk a 
jelentkezésed, ha egyedül jönnél és szeretnél 
helyszínen megalakított csapatba kerülni. 

2023. MÁRCIUS 27. HÉTFŐ 20:00

WHY NOT CAFE & BAR (BUDAPEST, BELGRÁD RKP. 3-4.)

HÁTTÉR ARCHÍVUM

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Re-
gisztrálni a fenti QR-kódon keresztül tudsz.
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A pániktól az U=U-ig 

Elfogadó-e a magyar? 
A magyar LMBTQ jogok 
fejlődéstörténete a 
törvényhozásban

Európának is van queer 
történelme! 

Tarts velünk egy lebilincselő utazásra, amelyben korabeli és mai szóróla-
pok segítségével tekintjük át a HIV történetét annak sokkoló és sokszor 
végzetes megjelenésétől napjainkig, amikorra mindenkinek tudnia kelle-
ne, hogy az a HIV-vel élő, aki gyógyszert szed, a fertőzést sem tudja to-
vábbadni.

Feltérképezzük a magyar LMBTQ jogok történetét a törvényhozásban, 
majd vitára hívjuk a közönséget a képviselőkkel, a magyar társadalom el-
fogadásával kapcsolatos kérdésekről. Programunk neked való, ha érdekel 
a politika, és hallatni akarod a hangod a döntéshozók előtt!

Az eseményre regisztrálni az LMBT Történeti Hónap honlapján keresztül 
lehet.

Napjainkban szeretik különböző politikai erők azt elhitetni velünk, hogy a 
queer kultúra amerikai import, azonban a történelem ettől nem is állhat-
na messzebb. Az emberiséggel egyidős queer lét Európában a 20. század 
ellenére is mindig virágzott, ahogy ma is túl fogja élni a megpróbáltatá-
sokat.

2023. MÁRCIUS 30. CSÜTÖRTÖK 18:00

HÁTTÉR TÁRSASÁG IRODA (BUDAPEST,  BALZAC U. 8-10.)

HÁTTÉR TÁRSASÁG, HIV/AIDS PROGRAM

2023. MÁRCIUS 31. PÉNTEK 17:30

BUDAPEST VÁROSHÁZA, DÍSZTEREM (BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 9-11.)

SOKSZÍNŰ MAGYARORSZÁGÉRT – ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK AZ LMBTQ 
EMBEREKÉRT

2023. MÁRCIUS 31. PÉNTEK 17:30

MALTER (DEBRECEN, BAROSS GÁBOR UTCA 16.)

CÍVISCOLORS

Az LMBT Történeti Hónap önkéntesek áldozatos munkájával jöhet létre. Hogy mi-
nél színesebbé tehessük programjainkat, számítunk adományozóink segítségére is. 
Számlaszámunk: Magnet Bank - 16200113-18506635

Tudtad?
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Ez évi workshopunkon a résztvevők kedvenc filmjeik segítségével kerül-
hetnek közelebb saját magukhoz. Összegyűjtjük az LMBTQ és más meg-
határozó filmélményeinket, egy közös videótárat hozunk létre, és megbe-
széljük a személyes kapcsolódásokat, élettörténeti fordulópontokat.

Regisztrálni az eseményre az alkossunk.terapia@gmail.com címen lehet 
március 30-ig. 
A sikeres regisztrációról visszajelzést küldünk. 

Hozzájárulás a költségekhez:  1000 forint/fő.

Az LMBT Történeti Hónap 
záróeseménye 
A Magyar Aszexuális Közösség 
és a Szimpozion Egyesület 
születésnapi gálaműsora

Megemlékezés 
Mednyánszky László 
emléktáblájánál 

A rendezvényen meghívott fellépőkkel és változatos előadásokkal ün-
nepeljük meg a két szervezet születésnapját, egyben ezzel a színes est-
tel zárjuk le az idei LMBT Történeti Hónapot. A programok közt várható 
színházi előadás, szavalat, tánc és zene. A helyszínt a Bálint Ház biztosítja. 
Kapunyitás 17:30 órakor, a műsor 18:00-kor kezdődik és 19:30 óráig tart. 
A Bálint Ház 21:30-kor zárja kapuit, de az este nem ér véget, a jó hangulat 
folytatódik tovább!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022. októberi döntése alapján a Práter 
utca 9. számú házon emléktáblát helyeznek el Mednyánszky László fes-
tőművész, a kritikai realizmus magyar képviselője emlékére. Április 2-án 
találkozzunk az épület előtt, ahol a közismerten meleg művész élt, és em-
lékezzünk meg együtt életéről, munkásságáról.

2023. ÁPRILIS 1. SZOMBAT 18:00

BÁLINT HÁZ, NAGYTEREM (BUDAPEST, RÉVAY U. 16.)

HÁTTÉR TÁRSASÁG – LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET – SZIMPOZION 
EGYESÜLET – MAGYAR ASZEXUÁLIS KÖZÖSSÉG

2023. ÁPRILIS 2. VASÁRNAP 15:00 

BUDAPEST, PRÁTER UTCA 9.

HÁTTÉR TÁRSASÁG

Életem meghatározó 
filmjei 
Workshop LMBTQIA 
embereknek

2023. MÁRCIUS 31. PÉNTEK 18:00

XII. KERÜLET MOM-HOZ KÖZELI KLUBHELYISÉG

NŐ BENNEM AZ ERŐ, ART-TÉR MŰVÉSZETTERÁPIA
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