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Óbudai Piknik
IX. Civil és Nemzetiségi Nap
2016. szeptember 17.

www.kulturkozpont.hu.hu/obudaipiknik
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Tisztelt Óbudaiak!

Minél kisebb egy-egy közösség, annál jobban ismerik 
egymást a tagjai. A falvakban szóbeszéd útján terjednek 
a hírek, legyen szó gyermekáldásról, a kerti veteményes 
megdézsmálásáról, vagy épp a pap szószékről hirdetett 
üzenetéről. Az ottani emberek tisztában vannak környeze-
tük szabályaival, múltjukban gyökerező hagyományaikkal 
és az események nyomán adódó feladataikkal is. 
A nagyváros lakói hozzájuk képest sokkal kevesebb tudás-
sal rendelkeznek a közelükben élő többiekről, hiányzik a 
személyek közti bizalom, mely a közvetlen információcsere 
alapja. Pontos ismeretekkel rendelkeznek távoli kontinen-

sek történéseiről, miközben a helyi ügyek iránt igen nagy 
az érdektelenség. Talán mert a közeli dolgok cselekvésre 
késztethetnek, s ez sokakat elbizonytalanít. A fiatalok 
virtuális pokemon figurák közelségét keresik, és jó, ha 
köszönnek a szomszédban élő idős néninek. 
Az óbudai közösségépítő munka ennek a jól ismert jelen-
ségnek az ellensúlyozására tesz kísérletet. Ugyanis lelki 
komfortérzésünk nem a zavaró jelenségek és személyek 
háttérbe szorításával, hanem együttműködés által, a min-
ket érintő dolgok közös alakításával őrizhető meg. Ehhez 
kétségtelenül kell némi nyitottság, de csak az új kapcso-
latokból, találkozásokból, közös élményekből meríthető a 
hozzá szükséges erő.
Az Óbudai Piknik, a kerületben működő civil szervezetek 
seregszemléje kitűnő kerete lehet az egymás felé nyitásnak, 
miközben igazán sokrétű hétvégi szabadidős programot is je-
lent. Színpadi előadások, különböző gyermek- és sportprogra-
mok, főzőverseny, bemutatók, tánc és éneklés várja életkortól 
függetlenül mindazokat, akik elfogadják meghívásunkat.
Formáljuk barátságosabbá és szerethetőbbé Óbuda arcu-
latát! Jöjjenek el a piknikre, érezzék jól magukat, tartsanak 
velünk!

Bús Balázs polgármester

Békásmegyer-Ófalu 
Templom utca 20.
szervező: Boldog salamon kör

10.00 Hivatalos megnyitó – az Év Civil Szervezete díj átadása
10.30 Kincső Néptáncegyüttes
11.30 Juhász családi zenekar
12.00 Fabók Mancsi bábszínháza
13.00 Helyi fellépők produkciói
15.00 A Széll Kulturális Egyesület és a Veres Péter 

Gimnázium táncosai, valamint a Téka Együttes
15.30 Nagy Zsolt színháza kicsiknek
17.00 Mohay-Rodler Rita – kiállításmegnyitó
18.00 Tárkány Művek
20.00 Utcabál a TriopTrio zenekarral

Egész nap: 
•	 ugrálóvár
•	 kovácsműhely gyerekeknek
•	 vásár és a Schieszl vendéglő kínálata az Iskola utcában
•	 nyitott kertek (Ófalu közösségi kert, Tündérkert)
•	 a Gézengúz Alapítvány érzékenyítő akadálypályája, 

tanácsadás
•	 egészségügyi szűrések a Szent Margit Rendelőintézet 

szervezésében: In Body testösszetétel-mérés, táplálkozási 
tanácsadás, vérnyomásmérés, anyajegyszűrés, hallásvizs-
gálat, CO, COPD mérés (krónikus hör gőgyulladás szűrése) 

•	 bemutatkozik a Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg -
segítő Lelki Központ

•	 az  Óbudai Védőnői Szolgálat tanácsadása
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ÓBuda-TáBorhegy 
Toronya utca 33.
Táborhegyi retro piknik – szervező: Óbuda-hegyvidékiek egyesülete

Szomszédolás a hegyi, hagyományőrző kapcsolatépítés 
jegyében, a Táborhegyi Népházban

10.00 Kézműves foglalkozás, csillámfestés gyerekeknek, 
origami készítése korhatár nélkül
a Magyar Origami Kör vezetésével

11.00 Erdei történet – előadja a Fabula Bábszínház

12.00 „Vendéglátás a Hegyvidéken”
helytörténeti kiállítás megnyitója és előadások
•	 Gálosfai Jenőné Hédy helytörténész: 

Vendéglátás Óbudán
•	 Dr. Saly Noémi muzeológus: 

Gyerünk a zöldbe! – Vendéglátás a régi Hegyvidéken

13.30 Retro ebéd „Schuszter pörkölt” 
főtt krumplival, piknik süti, harmonikaszó mellett

16.00 Buza Péter művelődéstörténész: Kadarka 
a budai borvidéken – előadás kóstolóval

17.00 Jöjjön ki Óbudára! – Egy jó túrós csusza kóstolójára, 
bordalok mellett, Tauner Tibor és Dravusz János 
harmonikás közreműködésével

20.00 Kertmozi – Hyppolit, a lakáj (1931)

gladIáTor uTCaI CsaládI PIheNőPark és jáTszÓTér
szervező: aquincum-mocsáros egyesület

Program: agyagozás, kézműveskedés, Zorb játékok egész nap, óriás légvárcsúszda, rekesztorony-építés, íjászbemutató és 
-verseny, bolhapiac, sütiverseny, óriás buborékshow, petanque-bemutató, illetve családias piknikebéd a játszótéren (előze-
tes bejelentés alapján, korlátozott számban szabadtéri főzési lehetőséget biztosítunk)
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solymárvölgy
solymárvölgyI szüreT
szervező: 
menedék a Csúcshegy Barátainak egyesület

10.00 Szőlőszüretelés Pilisborosjenőn, főzés 
12.00 Gyerekek lovagoltatása, íjászat, trambulin 
14.00 Ebéd
16.00 A Patonai zenekar fellépése 
17.00 Szüreti felvonulás lovas kocsival 
19.00 Koncert

PüNkösdfürdő – duNa-ParT
római-parti fesztivál – szervezők: római se., rómaifürdő se.
EgyüTT a DuNával a hoNfoglaláSTól NapjaiNkig – TörTéNElmi éS gaSzTroNómiai kalaNDozáSok a DuNa-parToN

10.00 Hagyományőrző csoportok felvonulása a strand 
területéről a színpadhoz
•	 Honfoglaló lovas íjászok – A honfoglalás kori hagyomány-

őrző csapat őseink hadikultúrájából, a lovas nomád 
életmódból ad ízelítőt.

•	 Római légionáriusok – Az Aquincumban állomásozó 
Tizedik Gemina Légió Hagyományőrzői az ókori római 
katonai élet felelevenítése mellett ízelítőt adnak a 
római polgárok mindennapjaiból öltözködésük, illetve a 
korabeli gasztronómia bemutatásával. 

•	 Reneszánsz Hölgyek Társasága – „Egy XXI. századi 
vidám társaság, mely a régmúlt kincseit kutatja, az 
eljövendő holnapot tervezi, s e közben vallja, hogy min-
dennek a mértéke a megújuló alkotó ember.” A társaság 
vendége: Wichmann Tamás világbajnok, olimpiai ezüst- 
és bronzérmes kenus.

•	 48-as huszárok – A Budai 2-ik Honvéd Zászlóalj a sza-
badságharc honvéd gyalogságát jeleníti meg.

•	 Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület – A lengyelség 
és a magyarság közös történelmét, kultúráját, hagyomá-
nyait és több mint ezeréves barátságát őrzik és ápolják.
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13.00 Versenyművek leadása
Szakmai zsűri: Klötzl Géza, Opóczky testvérek – mestersza-
kácsok és Wichmann Tamás világbajnok, olimpiai ezüst- és 
bronzérmes kenus, szakács és étterem-tulajdonos
15.00 Eredményhirdetés a színpadon
15.00 Gyermekszínpad
17.00 Vízi túrázók szobra – alapkőletétel (Pünkösdfürdő – 
Duna-part)
A Római-part Óbuda és a főváros lakosságának egyet 
jelentett a Dunával és a csónakházakkal. A vadevezősök, 
később kajak-kenu, evezős klubok, egyesületek a főváros 
vízisport-paradicsomává varázsolták ezt a dunai partsza-
kaszt. Erről regél majd az a szobor a Duna-parton, amit 
civil összefogással, gyűjtéssel terveznek világra segíteni 
az ötletgazdák a Római SE és a Rómaifürdő SE. A szobor 
megformálására Györfi Sándor Munkácsy- és Mednyánsz-
ky-díjas szobrászt kérték fel.
Közreműködik: a Csillaghegyi Általános Iskola mazsorett 
csoportja
18.00 „Páneurópai” táncház a Duna-parton
Nemzetiségek, civilek, nyugdíjasok, gyerekek, sportolók, 
fakanálforgatók és mindenki, aki ezt a szombatot a pün-
kösdfürdői Duna-parton tölti, táncra fel…!

Kiállítások a Duna-parton:
•	 Óbudai Múzeum: A Duna, a Római-part Óbuda múltjában
•	 Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred – tűz-

szerész-kiállítás
•	 Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület – 

élet- és vagyonmentési bemutató
Látogatható hajók a Dunán
•	 az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred „Óbuda” 

nevű aknamentesítő hajója. 
•	 a Dunai Vízi Rendészet hajója
•	 a Katasztrófavédelem tűzoltóhajója 
•	 az Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyelet hajója
•	 római gálya – Óbuda SE
Egyéb programok
•	 Duna-parti alkotósátor: kavics- és képeslapfestés 
•	 Társasjáték-parti     
•	 Erős emberek a Duna-parton – szabadtéri fekvenyomó 

verseny – Rómaifürdő SE
•	 Mini vidámpark, lacikonyha

11.00 Kerületi nemzetiségi csoportok a színpadon
A nap folyamán a cigány, görög, lengyel, román, ruszin, 
szerb nemzetiség tagjai a Piknik helyszínén felállított 
sátrakba invitálják a közönséget, ahol a hagyományaikat 
bemutató érdekességekkel, kézműves foglalkozással 
várják a betérőket, akik megízlelhetik a helyben készült 
ételkülönlegességeket is. 
11.00 A kisebbségek felvonulását követően a színpadon a 
nemzetiségi művészeti csoportok zenével, dallal és tánc-
cal szórakoztatják az érdeklődőket.
14.00 Sportbemutatók – Az Óbudán működő sportegye-
sületek sportolói alakítják át a színpadot hol küzdőtérré, 
hol táncparketté, hogy a nézők betekinthessenek az 
egyesületi munkába. Közreműködnek: Óbudai Wellness és 
Diáksport Egyesület, Rómaifürdő SE, Külker Evezős Klub

Civil Piknik – A kerületi civil szervezetek bemutatkozása. 
A civil téren játékokkal és játékos feladatokkal várják a 
látogatókat. Kézműves foglalkozás, arcfestés éppúgy 
lesz, mint ahogy a sportegyesületeknél sportági próbák. 
Résztvevők: Elveszett Állatok Alapítvány, Eb Ovo Alapít-
vány, KIMA Alapítvány, Óbudai Polgárőr Egyesület

Nyugdíjasok fakanállal, nyugdíjasok a színpadon – ke-
rületi nyugdíjas élet – Az Óbudai Szociális Szolgáltató 
Intézmények 

Főzőverseny 3 kategóriában
1. VI. Római-parti halászléfőző verseny
2. Nemzetiségi ételek
3. A legjobb egytálétel
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CsIllaghegyI ősTermelőI PIaC 
mátyás király út 25.
szervező: Csillaghegyi Polgári kör egyesület

06.00 Őstermelői piac kóstolókkal
08.00 Trambulin gyerekeknek
08.00 Mustfokolás, szőlőmust-kóstoló 
(A szőlőéréstől függően) 

09.00 Citerazene – dr. Molnár Sándor játszik
09.00 Népi gyermek ügyességi játékok

A programok 11.00 óráig tartanak.

mészkő Park
szervező: háromhegyek közhasznú egyesület

A májusi pikniket és az őszi főzőversenyt kombinálva töltsünk el egy napot a szomszédokkal, barátainkkal! 
Egész nap játékok, kézműves foglalkozások, sportprogramok, csapatversenyek lesznek sok zenével és sok-sok finomsággal. 
Estére egy különleges meglepetéssel várjuk az érdeklődőket, meglátogat bennünket a Polaris Csillagvizsgáló. 

A programok 10.00 órától 21.30-ig tartanak.
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ÓBudaI evaNgélIkus
egyházközség TemPloma 
dévai Bíró mátyás tér 1.

TuDomáNyoS koNfErENcia Dévai Bíró máTyáS 
muNkáSSágáról 
A konferencia védnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, kerületünk országgyűlési képviselője
09.00 Gyülekezés
09.15 Koszorúzás a templom falán lévő emléktáblánál
09.30 Ünnepi istentisztelet
10.30 Tudományos konferencia, elnök: Dr. Korányi András, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzora, rek-
torhelyettese
•	 Dr. Ács Pál DSc, MTA, BTK, Irodalomtudományi Intézet, 

tudományos tanácsadó: „A szentek aluvása Dévainál”
•	 Dr. Csepregi Zoltán DSc, Evangélikus Hittudományi 

Egyetem, egyetemi tanár, egyháztörténeti tanszékve-
zető: „Dévai magyar nyelvű kátéja”

•	 Dr. H. Hubert Gabriella PhD, EOK tudományos főmunka-
társ: „Dévai és a magyar helyesírás”

•	 Dr. Ittzés Gábor PhD, EMMI, tudományos tanácsadó:  
„A wittenbergi egyetem Dévai korában” 

•	 Rövid fórumbeszélgetés az elhangzottakról, a konfe-
rencia zárása (Dr. Korányi András)

13.00 Szeretetvendégség a konferencia résztvevői számá-
ra a gyülekezeti házban

éTelT az éleTérT alaPíTváNy 
Táncsics mihály u. 24.   (Vargabetű Klubműhely székhelye)

12.00-14.00 Ingyenes ételosztás. Ez alkalomból 380 adag 
székelykáposztával, hozzá pékáruval, gyümölccsel vagy 
édességgel készülünk. Szeretettel várjuk azokat a rászo-
ruló és érdeklődő résztvevőket, akik szívesen elfogyasz-
tanak egy finom meleg ebédet.

CsIllaghegyI reformáTus TemPlom
vörösmarty utca 2.

Óbudai Piknik Csillaghegyen – Szüreti Játszóház és Almás 
Pite Fesztivál
 A csillaghegyi reformátusok évente szeptemberben 
tartják a gyülekezeti termekben és a templom udvarán 
a szüreti játszóházat. Eredetileg csak egy őszi krea-
tív délutánnak indult, de rövidesen kibővült a szüreti 
látványossággal: szőlődarálással, préseléssel és termé-
szetesen a must jókedvű ivásával. Mivel a gyermekek 
mellé csatlakoztak a családtagok, aztán más gyülekezeti 
tagok és vendégek, a délután kiegészült az Almás Pite 
Fesztivállal. A kicsit fellengzős elnevezés az almás piték 
jókedvű versenyét és az összes sütemény még nagyobb 
jókedvvel történő elfogyasztását jelenti. A legtöbb neve-
ző a hölgyek közül kerül ki, de az utóbbi két évben férfiak 

által sütött pite lett a győztes. A programot a szürethez 
kapcsolódó népi játékok és énekek zárják.
A programok 14.00 órától 18.00 óráig tartanak.

ÓBuda–hegyvIdék 
szeNTháromság PléBáNIa
vörösvári út 110.

Az Óbudai Civil Napon együtt (l)enni jó!
Az alapításának 70 éves jubileumát ünneplő Óbuda–Hegy-
vidék Szentháromság Plébánia, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, és a Braunhaxler Egyesület egész napos 
programmal készül.
10.00 Az óbudai Szentjánosbogarak várják a gyerekeket a 
kertben közös játékokkal, énekléssel, fejtörőkkel, vetél-
kedőkkel, versenyekkel, meglepetésekkel
16.00 A templomban a Nádasi Alfonz kórus ad hangver-
senyt 
17.00 A kertben a vacsora előkészítése, a krumpli hámo-
zásától a tűzgyújtásig
18.00 Szentmise
19.00 A Braunhaxler Dalkör énekel, majd közös vacsora, 
beszélgetés, ének, zene, tánc

magyar málTaI szereTeTszolgálaT
gondviselés háza – miklós utca 32.

Egész napos kalandra hívjuk az Óbudai Piknik keretein belül 
hozzánk betérőket! Vendégeink játékos módon, ötletes fel-
adatok segítségével ismerkedhetnek meg a Szeretetszolgá-
lat által nyújtott szolgáltatásokkal, a hajléktalan emberek, 
valamint a fogyatékkal élő társaink mindennapjaival, illetve 
önkéntes programjainkkal.  A gyermekeket egész napos 
játékos programokkal, ugrálóvárral, arcfestéssel, társasjá-
ték- és kézműves sarokkal, óriásbuborék-fújással, sorver-
senyekkel, pingpongbajnoksággal és számtalan szabadtéri 
játékkal várjuk! Intézményünk 10 órától kitárja kapuit, és 18 
óráig szeretettel várja az érdeklődőket!

magyar málTaI szereTeTszolgálaT 
Békásmegyeri Családok átmeneti otthona  – kelta utca 5. 

A Szeretetszolgálat Kelta utcai intézménye az Óbudai 
Piknik rendezvényein elsősorban a gyermekeket és szüle-
iket, valamint az idősödő korosztályt várja. Önkénteseink 
10 órától 18 óráig társasjátékokat, arcfestést, kézműves 
foglalkozásokat, kvíz- és ügyességi játékokat szerveznek 
a kicsiknek, egészségügyi tornát, vérnyomásmérést pedig 
a nagyoknak. 
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GÁZGYÁRI LTP.

PÓK UTCAI LTP.

REMETEHEGY

TÁBORHEGY
FILATORIGÁT

KASZÁSDŰLŐ

TÖRÖKKŐ

AQUINCUM

ÓBUDAI-
 SZIGET

RÓMAI-
FŰRDŐ

MOCSÁROSDŰLŐ

CSILLAGHEGY

BÉKÁSMEGYER

HÁRMASHATÁR-
HEGY

TESTVÉRHEGY

CSÚCSHEGY

SOLYMÁR-

                   VÖLGY

ÜRÖMHEGY

ARANYHEGY

ROZÁLIA SOR

MÁTYÁSHEGY

KISCELL

ÚJLAK

ÓBUDA

ÓFALU

Óbudai evangélikus egyházközség temploma, dévai Bíró mátyás tér 1.

ételt az életért alapítvány, Táncsics mihály u. 24. 

magyar máltai szeretetszolgálat – gondviselés háza, miklós utca 32.

magyar máltai szeretetszolgálat 
– Békásmegyeri Családok átmeneti otthona, kelta utca 5.

Békásmegyer-Ófalu, Templom utca 20.

gladiátor utcai családi pihenőpark és játszótér

Óbuda-Táborhegy, Toronya utca 33.

solymárvölgy

Pünkösdfürdő – duna-part

Csillaghegyi őstermelői piac, mátyás király út 25.

Csillaghegyi református templom, vörösmarty utca 2.

mészkő park

Óbuda–hegyvidék szentháromság Plébánia, vörösvári út 110.
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Fesztiválfon (információs telefonszám): 

06 30 452 0204
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.



16

16

Ars sAcrA Fesztivál
A belépés minden programra díjtalan. | www.kulturkozpont.hu

Szeptember 14. Szerda 17.30 

csillAghegyi Közösségi ház 1039 budapeSt, mátyáS király útja 13–15.

Bákonyiné Pergel Ica szakrális képeinek tárlata 
A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg Közösségi Házunk 
nyitvatartási idejében.

Szeptember 16. péntek 18.00

sAn MArco gAlériA 1032 budapeSt, San marco u. 81.

Kiállítás az Ars Sacra Fesztivál alkalmából
Az Óbudai Kulturális Központ a jubileumi Ars Sacra Fesztivál alkalmából 
válogatást mutat be a szakrális képzőművészet neves alkotóinak munkáiból.
A kiállítás október 7-ig, hétköznapokon 9-16 óráig látogatható.

Szeptember 17. Szombat 17.00

BéKásMegyeri Közösségi ház 1039 budapeSt, cSobánka tér 5.

Golgota Gospel Kórus

Szeptember 18. vaSárnap 19.00

ÓBudAi evAngéliKus teMploM 1034 budapeSt, dévai bíró mátyáS tér 1.

A Savaria Barokk Zenekar előadásában: Cantabo Domino

Szeptember 21. Szerda 18.00

csillAghegyi reForMátus teMploM 1039 budapeSt, vöröSmarty utca 2.

NegyedÓra koncert 
Közelség és távolság dallammá formálva…

Szeptember 23. Szombat 18.00

ÓBudAi Kulturális Központ 1032 budapeSt, San marco u. 81.

Művészeti randevú
Művészettörténeti beszélgetés és koncertélmény egyben
A Misztrál Együttes szakrális koncertje

Szeptember 24. Szombat 19.00

ÓBudAi szent péter és pál FőpléBániA teMploM  1036 budapeSt, lajoS utca 168. 

Az Albert Schweitzer Kórus és Zenekar előadása
Rossini: Petite Messe solennelle
Vezényel: Kenessey László

Szeptember 25. vaSárnap 19.00

szent JÓzseF teMploM 1038 budapeSt, templom utca 13/a.

Az Óbudai Kamarakórus hangversenye
Vezényel: Erdős Ákos

®


