
XI. Civil és Nemzetiségi Nap 2018. szeptember 29.
Civil piknik a Duna-parton Római-part

Helyszín: 
Római-part – Rómaifürdő SE vízitelep 
(1031 Bp. Nánási út 53.-Római-part 29.)
– Duna-part

9,30 Telepébresztő: fúvósok és mazsorettek
10,00 óra Napindító köszöntő
Műsorvezető: Kurucz Éva
Duna-dal, Negyedszázados dal – Johnny és az
Aquincum Általános Iskola kórusa
10,10 Balázs Lajos óbudai Civil- díj átadása
Köszöntőt mond: Bús Balázs Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere
Duna-parti rétzene – Hubay Jenő Ifjúsági Fúvós -
zenekar
10,40 Zsonglőr palánták a parton – Dr Béres Jó-
zsef  Általános Iskola labdabűvölői
11,00 Egy hullámhosszon vagyunk… 
GYEREKKONCERT – APACUKA EGYÜTTES

Közben: Piacolunk: vendégségben a Római-
parti Piacon (1031 Bp. Nánási út 51.)

Civil tér a Duna-parton
A kerületi civil szervezetek  mutatják meg magukat,
a tevékenységüket. A civil téren játékokkal és játé-
kos feladatokkal várják a látogatókat. Kézműves
foglalkozások, arcfestés is a program része, ahogy a
sportegyesületeknél a sportág-próba. 

Hagyományőrző csoportok
A kerületi nemzetiségi csoportok 
A kerület nemzetiségi csoportjai a Piknik helyszí-
nén felállított sátrakba invitálják a közönséget,
ahol a hagyományaikat bemutató érdekességek-
kel, kézműves foglalkozással várják a betérőket,
akik megízlelhetik a helyben készült étel- külön-
legességeket is. 

Római-parti vízi parti a Dunán és a
partján 
Vidám és látványos szezonbúcsúztató 
programok nem csak „vizeseknek”
Látogatható hajók a Dunán: 
Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós
Ezred „Óbuda” nevű aknamentesítő hajója. 
Katasztrófa Védelem tűzoltó hajója 
Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyelet hajója
Római gálya – Óbuda SE

És amit ki is lehet próbálni:
Kajak, kenu, evezős hajók, sárkányhajó, sup, 
Ebben a római-parti vízi sportegyesületek edzői,
sportolói segítenek.

Sportos időtöltés a vízi telepen
12,00 Bemelegítés: Fitt Móka Kozma Zsuzsival
Kerékpáros ügyességi feladatok a Békásme-
gyeri Vándor Kerékpáros Klub közreműkö-
désével
Fekve nyomó verseny a VB Sportegyesülettel
Erőnlét próba az evezőspadon a Külker Evezős
Klub segítségével

Kiállítások 
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-
autó

Egyéb programok: 
Duna-parti alkotósátor: kavics és képeslapfestés 
Társasjáték parti – Központ Egyesület 

13,00 Fergeteges forgatag
Nemzetiségi tánccsoportok bemutatója a duna-
parti színpadon
14,00 Langaléta Garabonciások 
komédiáznak

Sportos civilek
Óbudán működő sportegyesületek sportolói mu-
tatkoznak be, hogy a nézők betekintést nyerje-
nek az egyesületi munkába.

FŐZŐVERSENY
két kategóriában
Nincs piknik gasztro-élmények nélkül, ezért hirdet-
jük meg ismét a hagyományos főzőversenyt.
1. Nemzetiségi ételek
2. A legjobb egytálétel
12,00-14,00 óra között versenyművek leadása a
zsűrinek
(Részletes versenykiírást, nevezési lapot küldünk
a jelentkezőknek.)

15,00 Főzőverseny és a Fekvenyomóverseny
eredményhirdetés
15,30 óra Partdöngölő, avagy 
nemzetiségek, civilek, gyerekek, sportolók, faka-
nálforgatók és mindenki, aki ezen a szombatot a
Római-parti Duna-parton tölti, táncra fel…!
Közreműködik Göncöl Néptáncegyüttes és a ze-
nekar
17,00 óra Lucky Bulls – esti hangolódás
country táncosokkal
És, aki még bírja…
19,00 óra 
A Kupak és Dugó duna-parti bárban (1031
Bp. Római-part 29.) holdfényes, élő zenés
parti hajnalig a Suba Attila&The SoulFool
Band muzsikájával

A RENDEZVÉNY 
FŐVÉDNÖKE:
Bús Balázs 
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere

SZERVEZŐK
Óbudai Kulturális 
Központ megbízásából:
Rómaifürdő SE
Római SE
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