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Keveset beszélünk róla, de sokak saját tapasztalata igazolja, 
hogy a rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatok száma és erőssége 
nem olyan, mint ahogyan azt szeretnénk, és ez sokak életében 
bizonytalansághoz és magányhoz vezet. A statisztikai adatok 
szerint minden harmadik magyar felnőtt egyedül él, a férfiak 
körében pedig ez az arány majdnem negyven százalék. Csök-
ken a házasságkötések száma és presztízse, 25 év alatt a haja-
donok aránya 20-ról több mint 32 százalékra nőtt. 
Mondhatnánk minderre, hogy Európa legtöbb országában sincs 
ez másként, meg azt is, hogy a magyar individualista nem-
zet, amely komolyan hisz abban, hogy az egyén jobban képes 

feladatai megoldására egyedül. Noha mindkét állítás igaz, mi 
mégis évről évre kísérletet teszünk arra, hogy a III. kerületben 
élőket egy vidám szabadtéri programmal, az Óbudai Piknikkel 
kicsit közelebb hozzuk egymáshoz, és lehetőséget teremtsünk 
a személyes kapcsolatok kialakulására.
Meggyőződésem, hogy az emberek közti kommunikációt ki 
kell szabadítani a virtuális térből, s újra élővé és személyessé 
kell tenni. Itt, Óbudán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 
hiszen szándékunk megvalósításában számos civil szervezet 
és sport egyesület is segítségünkre van. Ezek közösségformáló 
jelenléte teremti meg a szabadság és a jóleső kikapcsolódás 
helyi kis köreit, így csak Önöktől függ, hogy vállalják-e a nyi-
tottság jegyében az otthonról kimozdulás „kockázatát”.
Megfelelő időjárás esetén nincs kétségem afelől, hogy életkor-
tól és családi állapottól függetlenül mindenki rátalálhat a saját 
habitusához legjobban illeszkedő programra és közösségre.
Jöjjön el Ön is, hogy megmutathassuk mindenkinek, mitől is jó 
az élet Óbudán!

Bús Balázs
polgármester

Tisztelt Óbudaiak!
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Mészkő park
Szervező: Háromhegyek Közhasznú Egyesület

A piknikre a jól ismert, de mégis vadonatúj parkban kerül sor, 
ahol immár számtalan funkció, a régi fitneszpark mellett játszó-
tér, sportrész, „amfiteátrum”, kutyás játszó stb. vár minden kor-
osztályt. Közösen álmodtuk meg, birtokba is közösen vegyük az új 
közösségi helyszínt!
Egész nap játékok, kézműves foglalkozások, sportprogramok, csa-
patversenyek lesznek sok zenével és sok-sok finomsággal.

11.00 ünnepélyes megnyitó

Köszöntőt mond: 
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere

A parkot átadja: 
Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, 
ország gyűlési képviselő

11.30 A Balázs Lajos Óbudai Civil Díj átadása
11.45 A Göncöl Néptáncegyüttes bemutatkozása
12.00 Szalóki Ági koncert
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Pünkösdfürdő 
Civil Piknik a Duna-parton
Szervező: Római SE és a Rómaifürdő SE

10.00 Napindító köszöntő

Civil-tér
A kerületi civil szervezetek mutatják meg magukat, a tevékenységü-
ket. Játékokkal és játékos feladatokkal várják a látogatókat, kézmű-
ves foglalkozások, arcfestés is a program része, ahogy a sportegye-
sületeknél a sportágpróba. 
Résztvevők: a Magyar Origami Kör Óbudai Origami Köre, Jövőbarát Ala-
pítvány, a Rómaifürdő SE Civil érdekvédelmi tagozta, Római Parti Hírek 
– Dunai Életképek újság, valamint az Óbudai Polgárőrség: tesztek, fel-
adatok szimulációs eszközökkel, polgárőr eszközök bemutatása

Hagyományőrző csoportok
Római légionáriusok – Az Aquincumban állomásozó Tizedik Gemina 
Légió Hagyományőrzői az ókori római katonai élet felelevenítése mel-
lett ízelítőt adnak a római polgárok mindennapjaiból öltözködésük, 
illetve a korabeli gasztronómia bemutatásával.
Kerületi nemzetiségi csoportok – A nap folyamán a görög, ruszin, 
sváb nemzetiség tagjai a hagyományaikat bemutató érdekességek-
kel, kézműves foglalkozással várják a betérőket, akik megízlelhetik a 
helyben készült ételkülönlegességeket is. 

Főzőverseny 
Nincs piknik gasztroélmények nélkül, ezért hirdetjük meg ismét a ha-
gyományos főzőversenyt két kategóriában.
1. Nemzetiségi ételek
2. A legjobb egytálétel
12.00–14.00 Versenyművek leadása a zsűrinek
(Részletes versenykiírást, nevezési lapot küldünk a jelentkezőknek.)

14.00 Rétzene a Katasztrófavédelem Központi zenekarával
Közreműködik: Csillaghegyi Áltanos Iskola mazsorett csoportja
15.00 Főzőverseny eredményhirdetés
16.00 Partdöngölő, avagy nemzetiségek, civilek, gyerekek, sportolók, 
fakanálforgatók és mindenki, aki ezt a szombatot a pünkösdfürdői 
Duna-parton tölti, táncra fel!
Közreműködik: Göncöl Néptáncegyüttes és a Naszály zenekar

Kísérő programok
Kiállítások a Duna-parton – Óbuda Múzeum, Aquincum Múzeum: A 
Duna, a Római-part Óbuda múltjában
Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred – tűzszerész-kiállítás
„Nínós” autók a Duna-parton: tűzoltó-, rendőr- és mentőautó
Duna-parti alkotósátor: kavics- és képeslapfestés 
Társasjáték parti – Társasjáték Központ Egyesület 
Múltidéző játékpark: kosárhinta, hordólovaglás, tandem-csoszogó és 
egyebek

11.00 Fergeteges forgatag – vásári komédiások, gólyalábasok, mutat-
ványosok
13.00 Sportos civilek – Óbudán működő sportegyesületek sportolói 
mutatkoznak be, hogy a nézők betekintést nyerjenek az egyesületi 
munkába.
Közreműködnek: Diamond SE – Hapkidosuli, Gankaku Sportegyesület, 
Római SE, Rómaifürdő SE, BKV Sportcentrum, Külker Evezős Klub
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Solymárvölgy
Solymárvölgyi út 94.
Szervező: Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület

Solymárvölgyi szüret
9.00 Szőlőszüret Pilisborosjenőn
12.00 Ebéd a Solymár közben
12.00 Gyerek lovagoltatása, íjászat 
14.00 Szőlőfeldolgozás
15.00 Az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány 
bemutatója a felelős állattartásról 
16.00 Patonai Zenekar 
17.00 Szüreti felvonulás lovaskocsival 
(Solymár köz – Solymárvölgyi út – Solymár köz)
19.00 Koncert

Békásmegyer–Ófalu
Templom utca 20.
Szervező: Boldog Salamon Kör

09.00 reggeli falunapüdvözlet Bolgár Eszter nemzetközi jógaoktatóval. 
A program ingyenes, a résztvevőknek sportruházat ajánlott.
11.00 Kincső Néptáncegyüttes
12.00 Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület kórusa és tánccsoportja
12.30 rézfúvós utcazene
13.00 helyi fellépők produkciói
15.00 A Széll Kulturális Egyesület és a Veres Péter Gimnázium táncosai, 
valamint a Téka Együttes műsora
16.00 Gördülő Tánccsoport
16.30 Vitéz László Pályi János előadásában
18.00 Korinn zenekar
19.30 Utcabál a Band. James Band. zenekarral

Egész nap: ugrálóvár, kovácsműhely gyerekeknek, étel- és italkínálat az 
Iskola utcában, nyitott kertek (Ófalu közösségi kert, Tündérkert), tanács-
adás, egészségügyi szűrések a Szent Margit Rendelőintézet szervezé-
sében: tanácsadás, egészségügyi szűrések a Szent Margit Rendelőintézet 
szervezésében (InBody testösszetétel mérés, szájüregi szűrés, vércukor, 
koleszterinmérés, táplálkozási tanácsadás, vérnyomásmérés, anyajegy-
szűrés), az Óbudai Védőnői Szolgálat tanácsadása
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Csillaghegyi 
őstermelői piac
Mátyás király út 25.
Szervező: Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

8.00–12.00 Őstermelői piac: termékbemutatók és kóstolók, 
valamint ugrál trambulin
9.00–15.00 A Csillaghegyi Közösségi Ház udvarán: lufihajto-
gató, kézműves foglalkozások, népi játékok és bográcsozás, 
borkóstoló, édes meglepetések

Óbuda–Táborhegy
Toronya utca 33.
Szervező: Óbuda–Hegyvidékiek Egyesülete

Táborhegyi szüret – a Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesülettel 
és a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel 

8.15 Találkozó a Táborhegyi Népház előtt
8.30 Indulás autóbusszal pilisborosjenői szőlődombra, ahol egy jó kis 
reggeli vár bennünket, majd együtt szüretelünk a csúcshegyi baráta-
inkkal. A szülők megtanítják a gyermeket a nyesőolló használatára, 
aztán levágjuk az érett fürtöket és ládákba gyűjtjük.
12.30 Visszaérkezünk a Táborhegyi Népházba, ahol az Alerton Klub he-
gyi asszonyai dalaikkal fogadják a fáradt szüretelőket, és bíztatnak a 

munkára. A préselés, a törköly összegyűjtése, kezelése, a must ballo-
nokba öntése. A friss mustból mindenki vihet családjához kóstolóba.
13.00 „Musttól a borig” – szakmai fórum a kertben. Aki nem fér hozzá 
a szőlőpréshez, az részt vehet a borkészítés részleteit ismertető be-
szélgetésen Viniczai Sándor hegyi borszakértő vezetésével.
13.30 Pincepörkölt. A szakács az Óhegy napok 2017 szakácsverseny 
győztese lesz. Desszertként vendégeink kínálgathatják piknikre ho-
zott házi sütiket. 
15.00 A szőlőművelők által emelt Szent Donát-kápolna megtekintése 
Kádár József vezetésével, majd a kápolna történetét és felújításait 
bemutató kiállítás megnyitása.
16.00 A Krúdy Kör vidám szüreti irodalmi idézetei és az Alerton Klub 
szüreti táncai után mulatság elfáradásig. A szüreti hangulatot idézi 
fel és fokozza délután a Békás Zenekar, Juhász Dénes vezetésével.
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Budai Akrobatikus Sport Egyesület 
Bogdáni út 1–3.

Másfél órás tematikus edzések és bemutatók gyerekeknek, felnőtteknek
9.30, 14.00, 16.00 Családi edzés (előzetes jelentkezés szükséges)
11.15, 15.45 Versenygyakorlatok bemutatója 
11.30, 17.30 Általános tájékoztató, EB, VB gyakorlatok vetítése 

Óbuda–Hegyvidék 
Szentháromság 
Plébánia
Vörösvári út 110.
Szervező: Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Óbuda–Békásmegyer és a Plébánia

Délelőtt a gyerekeknek a kertben – rossz idő esetén a Szent Ágoston 
teremben – ki tud többet Óbudáról vetélkedő, ügyességi játékok, rajz-
verseny

Egész nap Óbuda–Békásmegyer életét bemutató kiállítás
Ebédre bográcsban főtt sváb káposzta, a templomkertben pingpong, 
csocsó, kártya, sakk, kórustalálkozó
18.00 Szentmise, utána az emeleti teremben sváb bál

ingyenes 
ételosztás 
Táncsics Mihály utca 24. (Vargabetű klubműhely székhelye) 
Szervező: Ételt az Életért Alapítvány

12.00–14.00 Ez alkalomból 300 adag mexikói babos tésztával, hozzá 
pékáruval, gyümölccsel, édességgel készülünk. Szeretettel várjuk 
azokat a rászorulókat és érdeklődő résztvevőket, akik szívesen elfo-
gyasztanának egy finom meleg ebédet.
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1. Óbuda-Hegyvidék
2. Budai Akrobatikus SE
3. Óbuda-Táborhegy
4. Solymárvölgy
5. Mészkő park
6. Csillaghegyi őstermelői piac
7. Pünkösdfürdő
8. Táncsics Mihály utca 24.
9. Békásmegyer-Ófalu 
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9Fesztiválfon (információs telefonszám): 

06 30 452 0204
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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