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KÖSZÖNTŐ

Óbuda egy különleges kerület, ahol Budapest története elkezdő-

dött, és a legkülönbözőbb korok és korszakok találkozása egye-

dülálló városképet eredményez.

Annak, aki belváros nyüzsgésén túl Budapest más arcát is szeretné 

megismerni, Óbuda egész különleges, személyes élményt nyújt. 

Egyfajta „város a városban”, ahol történelmi, kulturális, sporttu-

risztikai és gasztronómiai élvezetek várnak az ide látogatóra. 

Többek között a római kori emlékek, múzeumi negyed, Európa 

leg sikeresebb zenei fesztiválja, túraútvonalak, biciklis reggelik, a 

vízisportok kedvelőit hívogató Duna és a romantikus esti sétára 

csábító partszakasz adja a kerület megunhatatlan változatosságát. 

Legyen vendégünk a városrészben, ahol a műemlékek és inno-

váció, épített és természeti szépségek teljes harmóniája teremti 

meg Óbuda kivételes hangulatát!



Óbudai Nyár – Fő tér, Óbuda több helyszínén

Az Óbudai Nyár 17 éve Óbuda legnagyobb kulturális rendezvényso-

rozata, mely mára a főváros programkínálatában is helyet kapott, és 

június közepétől augusztus végéig színvonalas programokkal várja 

az ide látogatókat. A rendezvénysorozatba a kerületi kulturális intéz-

mények is bekapcsolódnak, a szabadtéri koncertek, kiállítások, szín-

házi előadások évről-évre több programhelyszínen zajlanak.

Az Óbudai Nyár programkínálata rendkívül színes, és minden 

korosztály számára tartogat érdekességeket. A Fő téri koncertek 

műfaja a komolyzenétől a népzenén át a jazz műfajáig terjed.A 

programok között szerepel az Óbudai Búcsú is, amely a német 

nemzetiségi önkormányzattal karöltve került minden megrende-

zésre a Fő téren.

A rendezvény záróeseménye az augusztus végén megrendezésre 

kerülő Csobánka téri Hékás Békás.

2017. június 16 - augusztus 26., Hékás Békás augusztus 26. - 

egész napos programok

Római Fesztivál

Az Óbudán fellelhető régészeti emlékek jelentős része az ókor 

időszakát öleli fel. Ennek kapcsán a rendezvény szervezői látvá-

nyos, ezt a kort idéző felvonulással, és programokkal készülnek. 

Az érkező vendégek a Flórián téren lehetnek részesei az időutazás-

nak, hiszen egy valódi légiós tábor életébe csöppennek, ahol maguk 

is belekóstolhatnak az egykori római polgárok életébe. Nem minden-

napi látvány lesz találkozni magával Hadianus császárral sem.

A kerület antik történelmét felidéző zenés, jelmezes seregszemlé-

hez bárki csatlakozhat. 

szeptember 17.

FŐ TÉRI RENDEZVÉNYEK

Óbuda Napja – Óbuda több helyszínén

A májusban megrendezésre kerülő Óbuda Napja egy századfor-

dulós hangulatot idéző fesztivál, amely több helyszínen, a kerület 

kulturális intézményeinek valamint a helyi vállalkozók részvéte-

lével zajlik. Színpadi programok, kézműves kirakodóvásár, civil 

udvar, közbiztonsági bemutató és sportprogramok erősítik az 

óbudaiakban a közösségi szellemet. 

A Fő téren és környékén zajló programok mellett Csillaghegyen, a 

Mátyás király úton, a Csillaghegyi Közösségi Ház előtt egész napos 

családi programok várják az ide látogató közönséget. A Fő téren nép-

zenei programokat, a Szentlélek téren pedig változatos zenei stílusú 

koncerteket hallgathatnak az érdeklődők. A program-kavalkádba ha-

gyományosan bekapcsolódnak a kerületi fenntartású és a kerületben 

lévő kulturális intézmények, valamint a vendéglátóhelyek is. 

Óbuda Napja a városrész egyik legsikeresebb rendezvénye, és 

minden évben egyre több látogatót vonz.

2017. május 5-6. egész napos programok

Óbudai Sörfesztivál – Óbuda, Fő tér

33 sörfőzde 200 különböző söre mutatkozik be a Kisüzemi Sörfőz-

dék Egyesülete és az Óbudai Önkormányzat támogatásával, az 

Óbudai Kulturális Központ által szervezett fesztiválon. 

Ezen a fesztiválon nagyszerű alkalom nyílik rá, hogy a látogatók 

a kóstoláson kívül találkozhassanak a sörmesterekkel, akik be-

pillantást engedhetnek a kulisszatitkaikba, illetve sommelierek 

segítségével kipróbálhatnak különböző sör-étel párosításokat is. 

Természetesen az ital-és ételkülönlegességek mellett a zenei cse-

mege sem marad el. 

2017. június 9-11. egész napos programok



Óbudai Bornapok – Óbuda, Fő tér

Óbuda egyik legfőbb vonzereje - történelmi, kulturális és sporttu-

risztikai attrakciói mellett -, a gasztronómiai sokfélesége. Krúdy 

törzshelyétől a Duna-parti teraszokon át az újhullámos kávézókig 

számtalan kisvendéglő, kerthelyiség, exkluzív étterem működik 

itt. Ennek kapcsán merült fel az Óbudai Gasztrohetek megvaló-

sításának ötlete, amelynek záró rendezvénye a Fő téri Óbudai 

Bornapok eseménye. 

Itt nem csak az egyéb fesztiválokról ismert borászatok, hanem 

a kisebb, de figyelemre méltó pincészetek termékeit is megta-

láljuk, és szempont az is, hogy Magyarország minél több borré-

giója képviseltesse magát. A borokhoz választott ételkínálat is 

népszerű, a kialakított gasztro-udvarban rengeteg finom „bor-

korcsolya” kapható.

2017. szeptember 23-24. egész napos programok

Advent Óbudán – Óbuda, Fő tér és környéke

Immár kilenc éve kerül megrendezésre az Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat ingyenes adventi programsorozata, az Óbudai Ad-

vent. Az ünnepi díszbe öltözött Fő tér színpadán egymást váltják 

a kerületi iskolák és közösségek fellépői, valamint neves művé-

szek. Mindemellett finom falatok és forró italok is várják a láto-

gatókat. Felhőtlen kikapcsolódást és egyedi élményt nyújt a Fő 

téri korcsolyapálya, amely egészen februárig üzemel. Az adventi 

rendezvények ideje alatt adományokat is gyűjtünk a rászorulók 

megsegítésére.

2017. november 23 - december 23. egész napos programok



1.   ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
1032 Budapest, San Marco u. 81.

Koncertekkel, kiállításokkal, színházi előadásokkal, gyermekmű-

sorokkal, felolvasó estekkel, civil szervezetek előadásaival és 

számos kulturális programmal várja házaiban látogatóit az Óbu-

dai Kulturális Központ.

A San Marco utcai központon túl a Békásmegyeri Közösségi Ház, 

a Csillaghegyi Közösségi Ház, és a 3K (Kaszásdűlői Kulturális Köz-

pont) is egész évben kikapcsolódási lehetőségeket kínál. A Civil 

Házban, a Kolosy téren elsősorban alapítványokkal, egyesületek-

kel közös programok szerveződnek. 

A Kulturális Központ feladata a kerületi nagyrendezvények 

szervezése. Minden év május 4-én ünnepeljük Óbuda Napját, a 

Szent Flórián tiszteletére, több helyszínen megrendezett nagy-

szabású szabadtéri fesztivállal. 

Az Óbudai Nyár, Óbuda legnagyobb kulturális rendezvény-

sorozata, amely mára a főváros nívós programkínálatában is 

rangot szerzett. Számos programhelyszínen várjuk szabadtéri 

koncertekkel, kiállításokkal, gyermekprogramokkal, színházi 

előadásokkal és filmvetítésekkel az érdeklődőket.

A kerületi nagyrendezvények sora az elmúlt években tovább 

bővült: tavasszal Sörfesztivál, szeptemberben pedig az Óbudai 

Bornapok kínál ingyenes koncerteket és gasztronómiai különle-

gességeket.

Koraősszel zajlik az Óbudai Piknik rendezvénysorozat amely a 

kerületben működő civil szervezetek seregszemléje, így több 

helyszínen, sokrétű hétvégi szabadidős programot kínál: színpa-

di előadások, gyermek- és sportprogramok, főzőverseny, bemuta-

tók, tánc és éneklés várja életkortól függetlenül mindazokat, akik 

elfogadják meghívásunkat. 

Az Advent Óbudán programsorozat az ünnepi díszbe öltözte-

tett óbudai Fő téren és környékén családi programokkal, tar-

talmas műsorokkal, ingyenes korcsolyapályával fogadja az 

ideérkezőket.

Nyitva tartás:

hétköznap 8-tól 20 óráig, hétvégeken a programok szerint

Telefon: +36 1 388 7370

www.kulturkozpont.hu, kulturkozpont@kulturkozpont.hu



SZIGET FESZTIVÁL

Idén augusztusban immár 25. alkalommal nyitja kapuit Európa 

többszörösen is legjobbnak választott fesztiválja, A Sziget.

„Egy zötykölődő mikrobuszban kezdődött minden. Tavasz volt, 

még nem zöld, de már reményekkel teli. Félúton a főváros és a 

vidéki helyszín között, egy azóta elfeledett Sziámi koncertről ha-

zafelé tartva, Müller Péter Sziámi zenész, költő, színházi-filmes 

ember és Gerendai Károly koncertszervező hosszasan fantáziált” 

– írja Nagy Szigetkönyv a kezdetek kezdetéről, ami óta eltelt hu-

szonnégy év s idén fordulunk immár a 25. Szigetbe.

A Sziget nagy ívet futott be 93-óta, de bármennyit bővült, fejlő-

dött, gyarapodott, szépült és épült, a leginkább ma is az, aminek 

a kezdetekben szánták: egy hét önfeledt együttlét. Csakhogy 

közben több korosztály nőtt fel úgy, hogy a Sziget meghatározó 

generációs élményükké vált. Több millió magyar és külföldi fiatal 

szerzett e parányi földdarabon életre szóló emlékeket az elmúlt 

években. A „Sziget” ma már nemcsak hazánkban fogalom, de az 

egyik legismertebb magyar szóvá vált az egész világon, ami szá-

mos jelentéssel bír. A „Sziget” egy olyan különleges földrajzi he-

lyet takar, ahol rég nem látott ismerősökkel futhatunk össze, ahol 

új barátokra tehetünk szert, ahol nagy szerelmek szövődnek, ahol 

mindenki könnyen eleresztheti napi gondjait. Ez a Sziget a békes-

ség szigete, a barátság szigete, a tolerancia szigete, a szerelem 

szigete, az önfeledt kikapcsolódás szigete, a szabadság szigete, 

a kulturális sokszínőség szigete. A mi Szigetünk ma már Európa 

elismerten legjobb nagyfesztiválja, Magyarország elsőszámú 

turisztikai attrakciója, de a szigetesek számára még mindig leg-

inkább a nyár legjobb hete, amit már a hosszú téli napokon is jó 

várni, jó készülni rá, de a legjobb persze ott lenni.

Sziget, 2017. augusztus 9-16.

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR

Az Óbudai Danubia Zenekar megalakulásától kezdve a fiatalos 

lendületet képviseli a hazai klasszikus zenei életben. A profesz-

szionális zenekarok közül kitűnik újító kezdeményezéseivel, és az 

ifjúság zenei nevelését célzó eredeti törekvéseivel. A zenekar az 

elmúlt három évben teljes körű megújuláson esett át művészeti 

vezetőjük, Hámori Máté irányításával, aki új koncertsorozatok-

kal, és rendhagyó ifjúsági programokkal bővítette ki az együttes 

tevékenységét. A zenekar koncertjei állandó teltházak mellett 

zajlanak, és az elmúlt évek újításainak köszönhetően egyre több 

fiatalt üdvözölhetnek visszatérő vendégként előadásaikon. Az 

ÓDZ számos alkalommal öregbítette hazánk és Óbuda hírnevét a 

nagyvilágban is, legutóbb 2016. novemberében adtak nagy sikerű 

koncertet a párizsi rádió székházában. Az együttes évente több 

mint kilencven koncertet –bérletsorozatai a Zeneakadémián és a 

Budapest Music Centerben hallgathatók meg-, opera és ifjúsági 

előadást tart, amivel az utóbbi években hazánk egyik legsikere-

sebb szimfonikus zenekarává vált.



2.   AQUINCUMI MÚZEUM ÉS RÉGÉSZETI PARK
1031 Budapest, Szentendrei út 135.

Aquincum városa a 2-3. század fordulóján érte el legnagyobb kiterje-

dését, lakóinak száma ekkor 10-15 000-re becsülhető. Bár a római kor 

négy évszázada alatt a polgári városrész településszerkezete, kiterje-

dése folyamatosan változott, jel  legzetes építészeti ele  mei – a vízveze-

ték pil lérek, az amfiteátrum és a városfal négyszöge – mindvégig lát-

hatóak voltak, s a mai városképnek is meghatározó elemei maradtak. 

A jelenkori régészeti park az aquincumi polgárváros kb. egyhar-

madát mutatja be. A most látható alaprajzok zömmel a 2-3. század 

fordulójának állapotát tükrözik. A látogatók megtekinthetik a két 

főút kereszteződésénél található fórumot, a hozzá tartozó szen-

télyt, a basilicát, a nagy közfürdőt és a tabernasort. A város délke-

leti és északi részében kézműves lakások, műhelyek helyezkedtek 

el. A zajos főútvonalaktól távolabb jómódú polgárok, városi tiszt-

ségviselők díszes lakóházai épültek, házi szentéllyel, fürdővel.

A múzeum kiállításai a Budapest területén előkerült értékes ókori em-

lékeket mutatják be. A „Róma Aquincumban” című állandó kiállításon 

az egyedülálló vízi orgona és a helytartói palota értékes tárgyai, a Lát-

ványraktárban pedig az őskortól a népvándorlás koráig tartó időszak 

leletanyagai láthatóak. Az Európai Unió támogatásával új turisztikai 

attrakció  elemekkel bővült a múzeum, így most már egy virtuális él-

ménytér mozgásérzékelős játékokkal és egy mitológiai játszótér áll a 

gyermekek rendelkezésére. A Pannonia Provincia Program keretében 

egy római mintára megépített és berendezett lakóház és egy új kőtár 

is várja a látogatókat. Évente több alkalommal rendezett időszaki ki-

állítások és múzeumpedagógiai foglalkozások bővítik a programokat.

Az Aquincumi Múzeum 2012-ben elnyerte „Az Év Múzeuma” elne-

vezésű rangos szakmai díjat.

Nyitva tartás:

Kiállítás:

november 1 – március 31. : 10.00 – 16.00 

április 1 – október 31. : 10.00 – 18.00

Romkert: április 1 – október 31. : 9.00 – 18.00

november 1 – március 31.: száraz és csúszásmentes időjárás ese-

tén látogatható

 Hétfőn a múzeum zárva tart!

Telefon: +36 1 250 1650,

www.aquincum.hu, aquincum@aquincum.hu 



3.   BUDAPEST GALÉRIA
1036 Budapest, Lajos u. 158.

A Budapesti Történeti Múzeum egyik főosztályaként működik. Ki-

állítóhelyei a Budapest Galéria (1036 Budapest, Lajos utca 158.) 

és az Új Budapest Galéria (1093 Budapest, Fővám tér 11–12.), az 

intézmény központja az óbudai Budapest Galéria. 

Kiállítási tevékenységének célja a hazai és külföldi jelenkori mű-

vészet széleskörű bemutatása, valamint a magyar kortárs művé-

szet megismertetése. A galéria nyitottan értelmezi a vizualitást, 

ezért hatókörébe tartozónak tekinti az építészeti, fotóművészeti, 

iparművészeti és design tárlatok rendezését is. 

Programja elsősorban a galéria művészettörténész munkatársai-

nak egy-egy szakmai problémát tárgyaló, koncepciózus kiállítása-

iból áll össze, de teret adnak az intézményhez forduló művészek 

egyéni és külső kurátorok tervei alapján szervezett csoportos 

tárlatainak, valamint külföldi cserekapcsolatokra épülő bemuta-

tóknak is. Emellett támogatják a fiatal művészek első vagy eddi-

gieknél nagyobb léptékű kiállításainak megrendezését.

Az európai városokkal együtt működtetett művészcsere-program 

nemcsak a budapesti művészek külföldi bemutatkozásainak a le-

hetőségét teremti meg, hanem a galéria nemzetközi kapcsolatai-

nak egyik bázisát is jelenti.

Nyitva tartás:

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig

Telefon: +36 1 388 6784

www.budapestgaleria.hu/uj 

galeria@mail.btm.hu

4.   KASSÁK MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy kastély)

A Kassák Múzeum a magyar avantgárd sokoldalú és kiemelkedő 

alakja, Kassák Lajos (1887-1967) tárgyi és szellemi hagyatékát 

őrzi. A gyűjtemény tudományos igényű feldolgozása mellett a 

múzeum kiállításokat rendez, konferenciákat és előadásokat 

szervez, valamint múzeumpedagógiai programot működtet. Célja, 

hogy e feladatok magas szintű ellátásával a régióban zajló Kas-

sák-kutatások számon tartott helyszínévé és a nemzetközi avant-

gárd- és modernizmus-kutatás szereplőjévé lépjen elő. 

A múzeum néhány évvel ezelőtt tereiben és koncepciójában is 

megújult. Új arculatával 2012-ben a világ legjelentősebb dizájn 

díjai közül kettőt is elnyert (red dot: communication design és 

Good Design). Az állandó kiállítás Kassák Lajos művészi, fo-

lyóirat-szerkesztői és művészetszervezői tevékenységével is-

merteti meg a közönséget. A múzeum időszaki kiállításain az 

avantgárd és a modernizmus művészetét történeti, kulturális és 

társadalmi kontextusban mutatja be.  A kiállításokat a témához 

kapcsolódó előadássorozatok valamint családi és gyerekprogra-

mok kísérik. A múzeum iskolások számára változatos, az avant-

gárdot képzőművészeti és irodalmi szempontból megismertető 

foglalkozásokat is kínál.

Nyitva tartás:

szerdától vasárnapig, 10-től 17 óráig

Telefon: +36 1 368 7021

www.kassakmuzeum.hu

kassakmuzeum@pim.hu



5.   KISCELLI MÚZEUM 
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.

A múzeum Óbudán, a Margit Kórház fölött, az egykori barokk trini-

tárius kolostor és templom hangulatos épületegyüttesében várja 

a főváros újkori várostörténete és képzőművészete iránt érdeklő-

dőket. Állandó várostörténeti kiállításain többek között patinás 

bútorokat, cégéreket, tervrajzokat, ezüst tárgyakat és korabeli 

fotókat mutat be, míg időszaki tárlatai általában fotó-, divat- és 

sporttörténettel foglalkoznak. 

A múzeum képzőművészeti gyűjteményét gondozó Fővárosi Képtár 

állandó kiállításain a modern és kortárs magyar alkotók kiemelke-

dő festményeit, szobrait és installációit láthatják, míg az időszaki 

tárlatok a ma művészeinek biztosítanak bemutatkozási lehetősé-

get, a múzeum egyedülálló romtemplomának kiállítóterében.

Az angolparkkal körülvett múzeum és környéke kirándulási cél-

pontként is ideális. Az épület melletti parkerdőn turistaút vezet 

át, emellett itt található az 1812 és 1822 között épült Kiscelli Kál-

vária és Golgota szoborcsoport, valamint a Szent Vér kápolna.

Nyitva tartás:

Április 1. - október 31.: 

hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig

November 1- március 31.: 

hétfő kivételével minden nap 10-től 16 óráig

Telefon:+36 1 250 0304

www.kiscellimuzeum.hu  (Várostörténeti Kiállítások);

www.fovarosikeptar.hu  (Fővárosi Képtár)

kiscell@kiscellimuzeum.hu

6.   KRÚDY GYULA KÖNYVTÁR
1033 Budapest, Fő tér 5.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula könyvtára, amely 

1923 óta áll az olvasók rendelkezésére. Óbuda egyik legjelen-

tősebb szellemi központjában, a Fő téren található; múzeumok, 

kiállítóhelyek, középiskolák közvetlen környezetében. A könyvtár 

jeles olvasói között tartják számon Krúdy Gyulát, Tamkó Sirató 

Károlyt és Bárány Tamást. A gyermek, ifjúsági és felnőtt szépiro-

dalmi és ismeretterjesztő műveken kívül kölcsönözhetők hetila-

pok, folyóiratok, hangoskönyvek, DVD-k, CD-k is. Lehetőség van 

számítógépes internet és WIFI használatra. A környező iskolák-

nak, óvodáknak igény szerint csoportos könyvtárbemutatókat, 

rendszeres könyvtári foglalkozásokat tartanak. A könyvtár 2013-

ban kezdődött felújítását követően 2014. április 24-től nagyobb 

alapterületen, akadálymentesített környezetben várja olvasóit.

Nyitva tartás:

hétfő, szerda, péntek: 13-tól 19 óráig, 

kedd, csütörtök: 10-től 16 óráig

Telefon: +36 1 368 8476

www.fszek.hu

fszek0307@fszek.hu



7.   MAGYAR KERESKEDELMI 
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM
1036 Budapest, Korona tér 1

A múzeum gyűjtőköre kiterjed a hazai kereskedelem, a vendéglátó-

ipar, valamint az idegenforgalom történetének kulturális javaira. A 

„Nekem soha nem volt otthonom...” című állandó tárlat Krúdy Gyula 

hajdani óbudai lakásának két szobájában mutatja be az író buda-

pesti lakóhelyeit  és a korabeli vendéglátást. 

A Látványraktár és a Reklámtáblák kiállítás a 19-20. század bolti 

segédeszközeit és árucikkeit, vendéglátóipari eszközöket, szállo-

dai tárgyakat, valamint zománctáblákat tár a látogatók elé. 

„A jó kalmár a világ jótevője” – Két évszázad a magyar keres-

kedelem történetéből – című állandó kiállítás a vásárokat, a 

szakoktatást, valamint a szatócs- és szakboltokat mutatja be. 

Emellett az áruházak világát és a szocialista kereskedelem té-

makörét járja körül.

A „Vendéget látni, vendégnek lenni” című állandó kiállítás a ha-

zai vendéglátás és az idegenforgalom történetének az 1880-as 

és az 1940-es évek közötti időszakát mutatja be. Az otthoni ven-

déglátást polgári lakás idézi fel, míg a hivatásos vendéglátást a 

cukrászdák, kávéházak, éttermek és szállodák bemutatása repre-

zentálja. Emellett a magyarországi fürdőkultúra és turizmus fejlő-

dését is megismerhetik a látogatók.

Az állandó kiállítások mellett folyamatosak a kereskedelem és 

a vendéglátás témakörében rendezett időszaki tárlatok, vala-

mint a múzeum Kultea Galériájában a fotó- és képzőművészeti 

kamarakiállítások. A Kultea keretében rendezett színházi előa-

dások, koncertek és borestek mellett tematikus családi napok, 

valamint színes múzeumpedagógiai programkínálat várja a 

látogatókat.

Nyitva tartás:

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig

Telefon: +36 1 375 6249

www.mkvm.hu, mkvm@iif.hu 
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8.   ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy kastély)

Az Óbudai Múzeum a tradíciók és a modernitás együttes színtere, 

a helyi kultúra őrzője és továbbörökítője korszerű muzeológiai esz-

közökkel. A nyitott múzeum több generáció számára kínál találko-

zási pontot térben és időben, az élményszerű formális és informális 

tanulás helyszíne. Gyűjteményén és programjain keresztül élő kap-

csolatot tart Óbuda lakosságával és az idelátogatókkal egyaránt.  A 

múzeum 2014-ben elnyerte a múzeumi szakma legrangosabb díját, 

„Az év múzeuma ” címet. 

Az „Óbuda – egy város három arca” című állandó kiállítás Óbuda 

történetének három jelentős korszakát, három egymástól mar-

kánsan elkülöníthető arcát, a középkori királyi, királynéi székhe-

lyet; a Zichy – korszaktól a szanálásig tartó kort; valamint a város 

mai arcát, a panelvilágot eleveníti meg. A kiállítási egységeket a 

macskaköves óbudai utca köti össze. 

Állandó kiállításunk mellett időszaki kiállításokkal, minden kor-

osztály érdeklődését kielégítő rendezvénykínálattal és múzeum-

pedagógiai foglalkozásokkal várjuk a múzeumba látogatókat. 

A ,,Játék a városban” című állandó kiállítás 2016 nyarától látogat-

ható.  Budapest egyetlen állandó játéktörténeti kiállítása város 

tematikát követve mutatja be Magyarország 1990 előtti emble-

matikus polgári játékait a babáktól az Anker építőkockákon ke-

resztül a Märklin vasútig.

Az  ,,Óbuda-1956” címú állandó kiállítás 2016 októberétől 2017 

áprilisáig látogatható.  A kiállítás legfontosabb célja, hogy külön-

böző tematikus egységeken keresztül mutassa be, hogyan érin-

tette a forradalom Óbudát, illetve az óbudaiakat. A tárlat hiány-

pótlónak tekinthető, hiszen az elmúlt évtizedekben 1956-os őszi 

eseményeket feldolgozó kiállítás nem nyílt Óbudán.

Nyitva tartás:

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig. Minden hónap első szombat-

ján a látogatás ingyenes!

Óbudai lakosok számára a múzeum díjmentesen látogatható.

Telefon: +36 1 250 1020

www.obudaimuzeum.hu, titkarsag@obudaimuzeum.hu



9.   ÓBUDAI MÚZEUM 
GOLDBERGER TEXTILIPARI GYŰJTEMÉNYE
1036 Bp. Lajos u. 136-138.

Az Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteménye, Bu-

dapest legújabb múzeuma 2013 szeptemberében nyitotta meg 

kapuit. Új állandó kiállításával méltó emléket kíván állítani az 

1784-ben, Goldberger Ferenc által alapított és több mint 200 

éven át fennállt textilgyár és az alapító család történetének, va-

lamint Goldberger Leónak, akinek vezetése alatt ért el a gyár 

világsikereket.

A kiállítás öt nagy egységre bontva mutatja be azt a folyama-

tot, amelynek során a néhány fős manufaktúraként induló kék-

festőműhely a család egymást követő generációinak innovatív 

szemlélete és vállalkozó készsége következtében világhírű válla-

lattá fejlődött és hosszú időn át meghatározó szereplőjévé vált a 

magyar gazdaságnak. A kiállítás a gyár fejlődésének bemutatása 

közben számos interaktív elem segítségével teszi érthetővé a tex-

tilnyomás technológiáját. 

A kiállítást végigjárva, a látogató egyedi, interaktív eszközök se-

gítségével követheti a gyár történetét a kezdetektől a világhírig, 

majd a 90-es évek végén történt bezárásig. 

Az állandó kiállítás mellett változatos rendezvény-kínálattal és 

múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja látogatóit a Goldber-

ger Textilipari Gyűjtemény. A múzeum keretein belül működő 

Goldberger Műhely az alkotó tevékenységet kedvelőknek és a 

textilművészet iránt érdeklődőknek kínál kiváló szabadidő el-

töltési lehetőséget.

Nyitva tartás: 

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig. 

Minden hónap első szombatján a látogatás ingyenes!

Óbudai lakosok számára a múzeum díjmentesen látogatható.

Telefon: +36 1 250 1020

www.textilmuzeum.hu 

titkarsag@obudaimuzeum.hu 



10.   ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (Bejárat a Kadosa u. felől)

Az Óbudai Platán Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtárként 

működik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában. A 

III. kerület és vonzáskörzete lakosságának közkönyvtári ellátását 

biztosítja. Az olvasáskultúra terjesztéséhez hozzájárul a könyvtár 

vonzó rendezvénykínálata és belső kialakítása, amely egyszerre 

kulturális közösségi tér és a társas érintkezés helyszíne.

A gyerekkönyvtár rendszeres látogatói az óvodás és iskolás cso-

portok, akik tematikus foglalkozások, valamint könyvtárpedagó-

giai órák keretében ismerkednek Sün Tóbiás könyvtárával.

A Könyvet házhoz szolgáltatás biztosítja a III. kerületi mozgásuk-

ban korlátozott, lakásukhoz kötött olvasók könyvtári ellátását a 

dokumentumok házhoz szállításával.

A hangulatos kert nyaranta „szabadtéri olvasóteremként” műkö-

dik, és számos rendezvény színtere.

A Bibliocikli mozgó könyvtári szolgáltatás, a nyári időszakban 

a kerület több pontján népszerűsíti az olvasást, valamint betű 

témájú játékaiból a Betűfaloda játszóház kültéri programja ad 

válogatást.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata civil kezdeményezésre az 

Óbudai Platán Könyvtár közreműködésével 2012-től több, éjjel 

nappal nyitva álló KönyvMegállót létesített. A felnőtt könyvszek-

rények a kerület forgalmas közterületein, az egyedi Gyerek Könyv-

Megállók pedig a Máltai játszótereken várják a használókat. Az 

Óbudai KönyvMegállókat a könyvtár gondozza és működteti. 

Nyitva tartás: 

hétfő, péntek: 12.00-18.00; kedd, csütörtök: 10.00-19.00; 

minden páratlan hét szombatján: 10.00-14.00; szerdán: zárva

Telefon: +36 1 439 0936

www.platankonyvtar.hu, www.facebook.com/platankonyvtar, 

www.instagram.com/obudaiplatankonyvtar

platan@kszki.obuda.hu

11.   ÓBUDAI TÁRSASKÖR
1036 Budapest, Kiskorona u. 7.

Az Árpád-híd tövében régi óbudai hangulatot idéz a Korona tér, 

Kiskorona utca, Mókus utca által határolt tömb. A 19. században 

épült, „A Koronához és az Oroszlánhoz” címzett fogadó és kávé-

ház az 1988-as felújítás óta az Óbudai Társaskör otthona. 

A koncertélet legjelesebb kamarazenekarai: a Liszt Ferenc Ka-

marazenekar és a Budapesti Vonósok mellett fiatal formáció: az 

Anima Musicae Kamarazenekar valamint az igényes könnyűzenét 

játszó Budapest Ragtime Band is itt tartja próbáit és részt vesz a 

ház művészeti életében. 

A klasszikus és kortárs zenei koncertek, valamint a klasszikussal 

határos könnyebb műfajok: a sanzon, a swing, a szalonzene mel-

lett a társművészetek: művészeti szalonok, vers, színház, felolva-

sószínházi estek és kortárs kiállítások várják a látogatókat.

Nyitva tartás: 

hétfőtől vasárnapig, 9-től 19 óráig, rendezvény esetén 22 óráig

Telefon: (06-1) 250-0288

www.obudaitarsaskor.hu 

info@obudaitarsaskor.hu 



12.   VARGA IMRE KIÁLLÍTÓHÁZ
1033 Budapest, Laktanya u. 7.

Varga Imre (1923) a 20. századi magyar művészet jelentős alko-

tója, aki a szobrászat minden ágát műveli. Művészi tanulmányait 

megkésve, csak 1950-ben kezdte meg a Képzőművészeti Főisko-

lán, mivel a II. világháborúban repülőtisztként amerikai hadi-

fogságba esett. Az 1950-es éveket a szocreál uralta a tanításban 

is, amely ugyan biztos szakmai tudást nyújtott, de korlátozta 

a művészi szabadságot. Varga Imre nyughatatlan intellektusa, 

széles látóköre nem tűrte ezeket a korlátokat. Pályájának elején, 

az 1960-as években – számos kortársához hasonlóan – kisp-

lasztikáiban új nézőpontból, a hagyományoktól teljesen eltérő 

szobrászi formanyelv megteremtésére törekedett. A szobrászat 

klasszikus tér-tömeg prob lematikája helyett látomásaihoz ke-

resett eszközöket. Így lettek szobrainak részei talált tárgyak, 

amelyek sokszor szokatlan anyagokból (például krómacélból), 

új technikával, hegesztéssel készültek. Emlékműveinek fősze-

replőit – köztük Radnóti Miklóst, Móricz Zsigmondot – deher-

oizáló módon ábrázolta. Művei nemcsak itthon, de külföldön is 

őrzik a magyar múlt kiemelkedő személyiségeinek emlékét. Az 

egyik leghíresebb alkotása a római Szent Péter Bazilika altemp-

lomában a Magyarok Nagyasszonya kápolna főcsoportja, Szent 

István alakjával.

A művész műtermi hangulatot árasztó, a befejezett alkotások mel-

lett terveket, maketteket, gipszmintákat bemutató, szoborparkkal 

kísért állandó kiállítása 1983-ban nyílt meg Óbudán.  A „Vára-

kozók” (népszerű nevén „Esernyősök”) című szoborcsoportját 

1986-ban helyezték el a Fő tér Laktanya utca felé eső részén, a 

kiállítóház közelében.

Nyitva tartás: 

március 1-től október 31-ig: keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig, 

november 1-től április 1-ig: keddtől vasárnapig,  10-től 16 óráig

Telefon: +36 1  250 0274

www.budapestgaleria.hu 

galeria@mail.btm.hu 

varga.gyujtemeny@mail.btm.hu



13.   VASARELY MÚZEUM   
1033 Budapest, Szentlélek tér 6. (Zichy kastély)

Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző 1906–1997) a nemzetközi 

kinetikus művészet és az op-art egyik megalapítója és világhírű 

képviselője, magyar származású volt. Életművéről átfogó kereszt-

metszetet mutat be az óbudai Zichy kastélyban működő Vasarely 

Múzeum. A Szépművészeti Múzeum filiáléjaként működő múzeum 

gyűjteményét a művész a nyolcvanas évek elején adományozta 

a magyar államnak.  A múzeum 1987-ben nyitotta meg kapuit a 

közönség előtt, azóta ez az egyik leggazdagabb Vasarely-gyűj-

temény Közép-Kelet-Európában. A több mint 400 – egyedi és 

sokszorosított – alkotást tartalmazó kollekció alapos áttekintést 

nyújt a művész életművéről, a korai rajzoktól a hatvanas-hetve-

nes évekből származó op-art művekig és plasztikai munkákig. 

Az állandó kiállítással párhuzamosan a Vasarely Múzeum Kama-

ratermében rendszeresen tartanak időszaki kiállításokat, a múze-

umban 2006 óta működő kortárs képzőművészeti műhely, a Nyílt 

Struktúrák Művészeti Egyesület szervezésében is. A Zebra Műhely 

múzeumpedagógiai programokkal várja a látogatókat.

Nyitva tartás: 

keddtől vasárnapig, 10-től 17.30 óráig

Telefon: +36 1 439 3310

www.vasarely.hu 

14.   ÓBUDAI ZSINAGÓGA

Az első kőből épült zsinagógát Óbudán, a mai épület elődjét Nö-

pauer Máté tervei alapján építették az 1700-as évek közepén. En-

nek az épületnek a falai azonban, a nem megfelelő alapozás és a 

kedvezőtlen talajviszonyok miatt megrepedeztek, ezért újjá kellett 

építeni. Az újabb épületet Landherr András tervei alapján klasszi-

cista stílusban építették át. Ezt az épületet 1821 – ben avatták fel a 

hívők és az akkori híres rabbi Münz Mózes. Az épület korának egyik 

leginpozánsabb alkotása volt. A zsinagóga belsejét 1900-ban rest-

aurálták és akkor kapta meg a mai szecessziós jellegét. 

A zsinagógában a második világháborúig élénk hitélet folyt, ami-

kor is a hívők jelentős része a holokauszt áldozatává vált. A háború 

után 1958-ig zajlott a közösségi élet, majd a Magyar Állam haszno-

sította. Itt kapott helyet többek között a Textil Műszaki Múzeum. 

Az 1980-as évek elején lebontották a kerítést, vele együtt a zsidó 

intézményeket és a környező földszintes házakat és az épületben 

a Magyar Televízió alakította ki V. stúdióját. Az épület megőriz-

te eredeti külsejét, de belső terét az új funkciónak megfelelően 

megváltoztatták. A televízió 2009-ben felhagyott az épületben a 

műsorgyártással és 2010-től az Egységes Magyarországi Izraelita 

Hitközség használja. 50 év hányattatás után az épület ismét visz-

szanyerte közösségi-hitéleti funkcióját. A zsinagóga érdekessége a 

boltíveken látható 25 ezer apró Dávid csillag, amelyek a 2016-os 

restaurálást követően lettek láthatóak.



15.    SZINDBÁD KÖZÖSSÉGI IRODA 
 ÉS RENDEZVÉNYTÉR

Az óbudai Fő téren működő Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai 

és Információs Pont épületének megújult szárnyában 2016. szep-

tember 25-én ünnepélyes keretek között került átadásra a Szindbád 

Közösségi Iroda és Rendezvénytér.

Óbuda első közösségi irodája, a Budapesten is egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendő coworking irodákhoz hasonlóan, minden 

igényt kielégítő megoldást kínál a zavartalan, sikeres és költségha-

tékony munkavégzéshez. 

A kikapcsolódásra csábító zöld területekkel körülvett Szindbád ki-

fejezetten vonzó lehet azok számára is, akik a környező agglomerá-

cióban laknak, vagy a zsúfolt belváros helyett szívesebben dolgoz-

nak a számos rekreációs lehetőséget nyújtó, békés környezetben, 

karnyújtásnyira a fő közlekedési csomópontoktól. 

A közösségi iroda mellett a kiválóan felszerelt 80 főt befogadó ren-

dezvénytér is új dimenziókat nyit a Fő tér életében, és ezentúl szín-

vonalas helyszínként szolgál majd előadások, konferenciák, céges 

rendezvények, vagy akár esküvők lebonyolításához is. 

A Szindbád Közösségi Irodáról bővebb információk és aktualitások 

a szindbad.com honlapon találhatóak.

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig, 10-től 18 óráig

Telefon: +36 30 883 1952

www.szindbad.com

info@szindbad.com



16.   KOBUCI KERT

Óbuda egyik legnépszerűbb koncerthelyszíneként a Kobuci kert im-

már hetedik éve a művészi minőségnek és az azt kedvelő közönség-

nek ad otthont. A világzenei esték, a Kárpát-medence népzenéje, a 

nagyon komoly blues és a jazz-történetek nem csak a szórakozást, 

de a találkozások, a közösségé változás lehetőségeit is jelentik az 

idelátogatók számára: a hely szelleme szerint az élő zene olyan köz-

vetítő közeg, ami estéről estére azzá a közös hellyé változtathatja a 

Zichy-kastély kertjét, amelyben a magyar kultúra hagyományait és 

kortárs jelenét egyaránt a személyes érintettség felelősségével és 

örömével élhetjük át.

 A kulturális identitás közös megalkotásában fontos szerepet ját-

szik az egymástól látszólag távoli zenei műfajok és hagyományok 

párbeszéde is. A különböző stílusok talán legfontosabb hazai mű-

vészei nem pusztán egymás mellett, hanem a kezdetektől fogva 

egymás tradícióiból merítve, egymást inspirálva jelennek meg a 

színpadon. Ezen zenei beszélgetések spektruma a legkisebbeknek 

szánt gyerekprogramoktól a hangulatos táncházakon át a nagy 

ünnepi alkalmakig terjed: az Óbuda Napja, a Blues Fesztivál vagy 

éppen a Magyar Dal Napja koncertsorozatai évről évre energiát és 

örömöt jelentő kedvencei a közönségnek. A 2015-ös évben meg-

tisztelő módon a HANOSZ (Hangszeresek Országos Szövetsége) az 

év élőzenei koncerthelyszínének választotta a Kobuci kertet. A díj 

elnevezése: „Öröm a zene”, akár a hely mottója is lehetne! 

Elérhetőség:

Email: kobuci@kobuci.hu

Honlap: www.kobuci.hu

Telefonszám:  +36/70-205-72-82

17.   KRÚDY-NEGYED

Kiskorona utca – Korona tér – Mókus utca

2013-ban Krúdy Gyula halálának 80. és születésének 135. évfor-

dulója tiszteletére az Óbudai Társaskör kezdeményezésére ösz-

szefogott négy intézmény. Az Óbudai Társaskör, a Magyar Keres-

kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Kéhli Vendéglő, valamint 

a Mókus Sörkert és Étterem az író utolsó éveinek helyszínein, 

Krúdy-negyed néven a kulturális mellett gasztronómiai élményt is 

kínál. Ebben az épületegyüttesben kapott otthont, és csatlakozott 

a Krúdy-hagyományhoz az Óbudai Népzenei Iskola. 

Bővebb információ: www.obudaitarsaskor.hu



18.   ESERNYŐS GALÉRIA

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által felújított teret ko-

rábban a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár használta, majd az évekig 

üresen álló – és az Esernyőssel falszomszédos – ingatlan végül 

2015. őszére nyerte el jelenlegi formáját és funkcióját. A nagysze-

rű adottságokkal rendelkező tér a korszerűsítés jóvoltából alkal-

massá vált arra, hogy kiállítóhelyként működhessen, egy belső fal 

áttörésével pedig szervesen összekapcsolódott az Esernyős már 

meglévő helyiségeivel is.

Az új kiállítótér kifejezetten a kortárs képzőművészet kiemel-

kedő alkotóinak és alkotásainak szeretne bemutatkozási lehe-

tőséget adni.

A nyitó rendezvény nemzetközi résztvevőkkel zajlott, 13 spliti 

képzőművész csoportos tárlatát tekinthették meg a látogatók. Az 

Esernyős Galéria az Art Market szatellit helyszíne, és az április 

4-én nyíló, Renaissance 4.0 tárlat pedig bekerült a 2017-es Buda-

pesti Tavaszi Fesztivál hivatalos programjába.

Az Esernyős Galéria egyike lehet azon kortárs művészeti tereknek, 

melyek támogatják a magyar képzőművészeti szcéna megújítását 

szolgáló törekvéseket, befogadó intézményként, esetenként kez-

deményezőként olyan projekteknek adhat otthont, amelyek célja a 

képzőművészeti élet megszokott sablonjainak újragondolása illetve 

a kortárs képzőművészet pozícióinak javítása a hazai kultúrában.

Kortárs művészeti találkozóhelyként ezen túl helyet biztosíthat 

konferenciák, szakmai hétvégék, workshopok, egyéb kortárs mű-

vészeti ágak számára is, mindeközben a tárlatokhoz kapcsolódó 

kísérő programok fogódzót nyújthatnak azoknak, akik kíváncsiak 

a kortárs képzőművészetre, akik szeretnék megismerni a velük 

egy korban és térben élő alkotók benyomásait és gondolatait a 

mindannyiunkat körülvevő valóságról.

Nyitva tartás:

hétfő,szerda, csütörtök, péntek 10-től 18 óráig,

kedden 10-től 21 óráig

1033 Budapest, Fő tér 2.

Telefon: +36 1 229 5825, +36 30 883 1953

info@esernyos.hu 

www.esernyosgaleria.hu



GÁZLÁMPA KIOSZK

A város legkisebb kávézójaként emlegetett Gázlámpa Kioszk 2016  

májusában nyitotta meg hangulatos teraszát Óbuda szívében, és 

azóta nemcsak a minőségi kávéra vágyók és a helyi lakosság, ha-

nem a külföldi turisták és a kerületi rendezvényre látogatók köré-

ben is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Az évekig kihasználatlanul hagyott ipari épület, mely egykor az 

Óbudai Gázgyár gázátadó állomásaként működött, 2015-ben 

átfogó rekonstrukción esett át, és az különleges kialakítású 4 

négyzetméteres pavilon a Fő téri rendezvények elengedhetetlen 

tartozéka lett.

2016 szeptemberben elnyerte a BVA Budapesti Városarculati 

Nonprofit Kft. által minden évben kiírt Terasz pályázatát a legjobb 

pop-up kategóriában, 

Nyitás: 

május 5-én, Óbuda Napján.

Elérhetőség: 

1033 Budapest, Fő tér

www.esernyos.hu



Az Esernyős közösségi térben működő turisztikai információs pont 
a hét minden napján a helyi és külföldi látogatók rendelkezésére áll. 
Több nyelven beszélő kollégák naprakész kulturális, közlekedési és 
egyéb információkkal szolgálnak az érdeklődőknek. Magyar és angol 
nyelvű kiadványok mellett Óbuda ingyenes turisztikai térképe segíti 
a kerületben való tájékozódást, az Óbuda Shop-ban pedig  egyedi 
tervezésű, óbudai vonatkozású ajándéktárgyakat vásárolhatnak az 
ide látogatók.

1033 Budapest, Fő tér 2.
www.esernyos.hu

www.facebook.com/esernyos
+36 30 883 1953


