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Ebben az évszakban a kerület legna-
gyobb „dobása” az Óbudai Nyár rendez-
vénysorozat, amely június közepén ve-

szi kezdetét, és egészen augusztus végéig 
koncertekkel, kiállításokkal, színházi előa-
dásokkal és gyerekprogramokkal várja 
a színvonalas eseményekre és felhőtlen 
időtöltésre vágyó látogatókat. A lehetősé-
gek skálája igen széles, Matt Bianco, a The 
Speakeasies’ Swing Band, a Csík Zenekar, 
a Rupa & The April Fishes, az El Encuentro 
– Dino Saluzzi, valamint az Óbudai Danubia 
Zenekar koncertje csak néhány azok közül, 
amelyet a hosszú évek óta sikeresen zajló 
programsorozat kínál a közönségnek. Az 
Óbudai Kulturális Központ által szervezett 
rendezvénysorozat mára egyike Budapest 
legrangosabb kulturális eseményeinek. Nem 
véletlen, hogy Óbuda kulturális intézménye-
inek többsége – a Békásmegyeri Közösségi 

Ház, a 3K, a Kaszásdűlői Kulturális Központ, 
az Óbudai Társaskör, az Óbudai Múzeum, a 
Goldberger Textilipari Gyűjtemény, az Óbu-
dai Platán Könyvtár, a Kobuci Kert, a Fellini 
Római Kultúrbisztró, az Aquincumi Múzeum, 
és végül, de nem utolsósorban az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs 
Pont – is számos programmal gazdagítja a 
nyári kínálatot. Az Óbudai Nyár fellépői nyolc 
különböző országból érkeznek, a progra-
mokról a www.obudainyar.hu oldalon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők. 

Esernyős és Gázlámpa
Az Esernyős 2014-ben nyitotta meg kapuit 
a III. kerület kulturális sokszínűségét egyedi 
profillal kiegészítve. A mára népszerűvé 
vált multifunkcionális intézményben kon-
certek, képzőművészeti kiállítások és film-
vetítések mellett a helyi közösséget erősítő 

Óbudán egész évben zajlik az élet, de a jó idő beálltával különösen megélénkül 
a kerület, amely remek kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket kínál az 
óbudaiaknak és az idelátogatóknak egyaránt. A városrész szíve, a békebeli hangulatot 
máig őrző macskaköves Fő tér, amely a nyári hónapokban változatos és színes 
programkínálattal várja a vendégeket. 

óbUdai nyár
programok zajlanak, valamint kávézó, 
bisztró és – Budapesten mindmáig egye-
dülállóan – kerületi turisztikai információs 
pont működik. Az infopontban a kerületben 
zajló aktuális programokról kapnak több 
nyelven tájékoztatást az érdeklődők, és az 
Óbudai Turisztikai Egyesület ingyenes tu-
risztikai kiadványait és térképét is megta-
lálják ugyanitt.

A folyamatos bővítés eredményeként a 
kamaraterem és a kortárs galéria mellett 
2016 őszén megnyílt a nagyobb események 
megtartására alkalmas Szindbád Rendez-
vényterem, ahol a kisebb családi alkalmak-
tól az esküvőkön át a nagyszabású céges 
rendezvényekig bármi megvalósítható. 
2017 nyarától pedig a gyönyörűen megújult 
belső udvaron kapnak helyet a Warm-up 
Udvar (WuU) szabadtéri koncertjei a Cseh 
Tamás Programmal együttműködésben. 
Szintén az újító kedvnek köszönhető, hogy 
az Esernyősben működő kávézó mellett két 
éve már a 100 éves ipari műemlékből átala-
kított Gázlámpa Kioszk teraszán is élvez-
hetjük a nyári kiülős helyek utánozhatatlan 
hangulatát. A mindössze négy négyzet-
méter területű pavilon – amelyet Budapest 
legkisebb kávézójaként emlegetnek – meg-
nyitása óta több elismerést és díjat is be- 
zsebelt, egykor az óbudai gázlámpák nyo-
másszabályozójaként szolgált, míg 2015-
ben új életre nem kelt. 

Nemcsak kávézni, fagyizni, kellemesen 
beszélgetni lehet itt a napernyők árnyéká-
ban, Kioszk Live címmel ingyenes szabadtéri 
koncerteket is hallgathatunk a nyári estéken 
Weszely Ernő harmonikás és Zonda Igor és 
jazz triója, a 16 Húr Projekt közreműködé-
sével.

Kolbász és koncert
A Szentlélek téren és a Fő téren át vezet az 
út Budapest egyik kedvenc szórakozóhe-
lyére is, amely bár egy kulináris remekmű-
ről, a kolbászos buciról kapta a nevét, má-
ra mégis egyértelműen a zenei kínálata és 
koncertjei miatt vált híressé és kedveltté 
városszerte. A Kobuci Kertben ötödik szüli-
napját ünnepli a blues, hét nap, három hely-
szín, félszáz művész jeligével. Évről-évre 
világhírű zenészek és itthoni mesterek gyűl-
nek össze az óbudai Zichy-kastély kertjé-
ben, hogy az élő blues élvezetére invitálják 
a közönséget. Ez a találkozás mára a mű-
faj talán legfontosabb fővárosi ünnepévé 
nőtte ki magát. Ezeknek a művészeknek is 
köszönhető, hogy a kelet-európai blues ma 

nemcsak egy tradicionális műfaj, hanem 
eleven, kortárs művészi erő is. Az ötödik, 
jubileumi évben az Esernyős Közösségi Tér 
és a Lone Waltz Records erőit egyesítve a 
szervezők célja egy olyan közönség meg-
szólítása és – a szó legnemesebb értelmé-
ben – kinevelése, amely majd a delta-, a 
chicagói vagy éppen a southern soul blues-
ból közvetlenül táplálkozó zenéket átélve 
tekinthet vissza saját blues-kultúrájára. 

A Kobuci Blues Fesztiválján július 8. és 
14. között a közönség találkozhat Little G 
Weevillel, hallhatja a Pribojszki Mátyás Ban-
det, a szerb-svéd Homesick Mac formációt 
és a holland T-99-et, a Nagy-Britanniából 
érkező Eddie Martint, de lesznek tengeren-
túli fellépők is: Amerikából jön a többi közt a 
Memo Gozalez & the Özdemirs és a Water-
melon Slim. Lesz még Zongorista Találkozó 
Nemes Zoli, Bacsa Gyula és Nagy Szabolcs 
részvételével, akik pedig szeretnének el-
mélyedni az egyes hangszerek világában, 
azokat speciális hangszer workshopokon 
várják majd. A programokról bővebben és a 
jegyekről a Kobuci Kert honlapján lehet tá-
jékozódni. 

Színes üldögélés. 
A modern, Vasarely ihlette 
térbútorok Óbuda történelmi 
főterén egy kis beszélgetésre 
csábítanak.

Főúri koncertek. 
A XVIII. században épült Zichy-

kastély kertjében található 
Óbuda legnépszerűbb 
szórakozóhelye, mely 

számtalan remek előadás 
otthona.
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Történelmi kalandozások
A Fő térrel szemben, az Árpád-híd túlol-
dalán található Krúdy-negyedben is izgal-
mas élmények várnak nyáron a látogatókra. 
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum állandó kiállításai interaktív megol-
dásokkal, játékos feladatokkal, és XXI. szá-
zadi touch screen kvízekkel repítenek vissza 
a XIX. és a XX. század világába. A múzeum 
legújabb, időszaki kiállításával – amely má-
jus végén nyílt és október 1-ig tart nyitva - 
is a múltba kalandozhatunk, „Ügynök a bár-
pultban – A vendéglátás és az állambizton-
ság kapcsolata a szocializmusban” címmel. 
A kiállítás az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában végzett kutatáson, 
valamint egykori szállodai portásokkal, ét-
termi pincérekkel és szakácsokkal készített 
interjúkon alapul. Az itt feltárt iratok segít-
ségével, – két nyilvános esetet kivéve –  
nevek nélkül, tipikus történeteken keresztül 
mutatja be a politikai célzatú megfigyelés 
és a vendéglátás kapcsolatát.

Jó néhány évszázaddal korábbra is visz-
szarepülhetnek idén nyáron az ókori 

történelem rajongói egy másik, az Aquin-
cumi Múzeumban látható, időszaki kiállítás 
segítségével. A „Hadrianus MCM – egy ókori 
karrier története” címmel rendezett tárlat 
nem hagyományos történeti kiállítás, sok-
kal inkább Hadrianust, az embert kívánják 
bemutatni. Nemcsak a múzeumban rende-
zett tárlaton, de a Fő térről nyíló Kórház ut-
cában található szabadtéri traverz kiállítá-
son is megtudhatunk néhány érdekességet 
a császárról és az évfordulóról. Hadrianus-
nak szerencsére fennmaradt az életrajza, 
amelyből kiderül, hogy rendkívül színes 
egyéniség volt, életútja bővelkedett az iz-
galmas eseményekben. Aquincum is nagyon 
sokat köszönhetett neki, nemcsak azért, 
mert ő volt a kettéosztott provincia első 
helytartója, hanem mert uralkodása alatt  
indult meg a település gyors fejlődése, városi 
rangot is ekkor kapott Aquincum. Hadrianus 
volt az első római császár, aki szakállt viselt, 
ez ihlette azt a közel három méter magas, a 
Fő téren látható köztéri installációt is, ame-
lyet a Hello Wood alkotott a Hadrianus 1900 
emlékév alkalmából. Véleményünk szerint 
garantáltan sok „szelfin” fog szerepelni a 
következő hónapokban.

Óbuda minden évszakban izgalmas élmé-
nyekkel vár, nincs ez másként idén nyáron 
sem. A Fő tér és a kerület többi rendezvény-
helyszínének programjai egyedi élményeket,  
a szabadtéri fesztiválok semmivel sem ösz-
szehasonlítható hangulatát, ízét, illatát  
kínálják a látogatóknak, amibe mindenkinek 
érdemes lesz belekóstolni ezen a nyáron, 
akár többször is.

nézz körül!
A kerület nyári programjairól 
az egyes intézmények és 
rendezvények saját honlapjain 
lehet részletesen tájékozódni. 

Hangulatba hoz. 
Egymást érik a az ingyenes 
rendezvények a városháza 
előtt, a Gázlámpa Kioszk 
mellett, ahol a harmonika 
egy letűnt kort idéz.


