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ÓBUDA,
VÁROS A VÁROSBAN 

PROMÓCIÓ

A történelem pedig tényleg lépten-nyomon 
szembejön Óbudán. A terület 1695-ben 
került a Zichy család birtokába. Zichy 

Péter nevéhez fűződik Óbuda uradalmasítá-
sa és az első kastélyt is ő építtette a 18. 
század első évtizedeiben. Zichy Péter a cso-
datevőként ismert mariazelli kegyszobor ki-
csinyített másának emeltetett kis kápolnát 
a Bécs felé menő országút feletti dombon. 
Érdekesség, hogy innen ered az elnevezése, 
amely aztán rajtaragadt: Klein Mariazell, az-
az „Kiscell”. Később a Zichy család barokk 
kastélyt építtetett itt, mely a mai napig lá-
togatható, és a Kassák, a Vasarely és az 
Óbudai Múzeum mellett otthont ad a fővá-
ros egyik legkedveltebb szórakozóhelyének, 
a Kobuci Kertnek is.  A kastélykertbe nyáron az 
Óbudai Nyár is beköltözik, ilyenkor színpadi 
előadások, komoly és könnyedebb zenei pro-
dukciók –alkotják a Zichy kastélykert reper-
toárját.

Óbuda ugyanakkor nem csak romantikusan 
régimódi, hanem legalább ennyire modern és 
innovatív városrész, város a városban, tele 
élményekkel és lehetőségekkel, ahol min-
denki megtalálhatja a kedvére való elfoglalt-
ságot. 

A tavasz első napsugarainak felbukkaná-
sánál még az adventi vásár alkalmából felál-
lított jégpályán korcsolyázhatunk, ám lebon-
tása után a macskaköves Fő tér visszanyeri 
eredeti arcát, s vidám, századeleji hangulatot 
idéző közösségi térként és fesztiválhelyszín- 
ként „üzemel” késő őszig a Gázlámpa Kioszk 
– Budapest legkisebb kávézója – főszerep-
lésével.

Jó időben tömérdek szabadtéri lehetőség 
közül válogathatunk: sport- és fitnessz-
parkok, az Óbudai Szabadidőpark, 9 szakaszos 
golfpálya, a Római Kalandpark, sőt Budapest 
első, nemzetközi szabványnak is megfele-
lő baseballpályája is a III. kerületben várják 

Azt mondják, Óbudán bárhol elkezd ásni az ember, római kincsekre bukkan. 2017 nya-
rán igazi szenzációszámba ment például az idén nyáron újranyíló Csillaghegyi Strand-
fürdő és Uszoda építkezésénél napvilágra került gazdagon díszített kocsisír, amelynek 
híre nemcsak a régészek, de a történelem iránt érdeklődők szívét is megdobogtatta. 

További információ:
www.esernyos.hu,  
https://www.facebook.com/esernyos/

az aktív testmozgásra vágyókat. Aki pedig  
csak egy kellemes sétára, friss levegőre vá-
gyik, megteheti a 2017-ben átadott Mész-
kőparkban. A kerület természeti értékekben 
is rendkívül gazdag. A Római-parton elfo-
gyasztott hekk és lángos után a felesleges 
kalóriákat lemozoghatjuk a Hármashatár-
hegyre, a Róka-hegyre vagy a Mátyás-hegyre 
tett kiadós sétával a jelzett turistautak va-
lamelyikén. Kerékpárral is remek kirándulá-
sokat tehetünk. Ha nincs kéznél a saját bi-
cikli, a Szentlélek tér HÉV megállójától két 
perc sétára a Bergusonban is bérelhetünk. 

Esősebb napokon változatos múzeumi 
gyűjteményeket fedezhetünk fel a Gold-
berger Textilipari Múzeumban vagy a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban sétálgatva interaktív múzeumi 

eszközök és 21. századi technika segítsé-
gével.

Kétezer éves történelmi kalandozásra csábít 
az Aquincumi Múzeum római birodalmat be-
mutató állandó tárlata és időszakos kiállításai, 
és ide "költözött" a Hello Wood által készített 
közel három méteres fából készült, szakállas 
Hadrianus fej is, amely Pannónia helytartójá-
nak 1900 éves évfordulójára készült. 

Játék, tudomány és szórakozás egy helyen. 
2017 őszétől a Play Bar mellett már a Csodák 
Palotája is Óbudán várja a kis tudósokat, já-
tékos kedvű szülőket és nagyszülőket, akiket 
a rengeteg játék mellett 5 és 9D mozi, temati- 
kus szabaduló szobák, izgalmas kísérleti 
bemutatók várnak a Kolosy tér mellett a 
CSOPÁ-ban.  

Megértjük, ha mindezt olvasva nehéz vá-
lasztani. Az Esernyős Óbudai Kulturális, Tu-
risztikai és Információs Pont Varga Imre 
„Esernyős” szobrainak szomszédságában 
naprakész turisztikai információkkal és ki-
adványokkal, a kerület egyik legfinomabb 
kávéjával, kortárs kiállításokkal és renge-
teg kulturális programmal várja nem csak az 
óbudaiakat. Itt nyitotta meg kapuit Óbuda 
egyetlen coworking irodája is, amely minden 
igényt kielégítő megoldást kínál a zavartalan, 
sikeres és költséghatékony munkavégzéshez.
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