
 

 
 

 

VI. Urbitális fesztivál a tétényi Duna-parton 

Családi civil majális – Hajómolnárok ünnepe 

 

2014. május 17 – 18. 
 

      
   

 

A Fővárosi Urbitális Majális 2014. programsorozat keretében ismét birtokba vesszük 

városunkat. Célunk: a Hárosi Öböl, a tétényi Duna-part rejtett kincseinek, szépségeinek 

bemutatása, és a figyelemfelhívás a kerület egyéb turisztikai lehetőségeire, 

programjaira, hagyományaira.  

 

Központi helyszín szombaton: M0 déli oldalán, a Dunapart u. folytatásában található 

lovarda (Tétényi Dunapart Lovasklub), vasárnap: Tomos dokk (Vasmacska) . 
 

Május 17. szombat - Családi civil majális 

10:00 – 12:00 Bejárás a Duna-parton Gergely Attila botanikus és 

Mészáros Péter vezetésével www.zoldjovo.hu  

(gyülekező: a lovardánál) 

 

10:30 - 13:00 Kézműves foglalkoztató gyerekeknek  

 

9:30 - 14:00 Íjászat (Budafokos Baranta) 

 

Lovas programok 

9:00 -10:00 lovardalátogatás, sétalovaglás 

 

11:00 Díjugrató verseny 

I. versenyszám: C/00  

II. versenyszám: C/0 

III. versenyszám: Szikra Kupa  

IV. versenyszám: kitartásos verseny  

 

A verseny szüneteiben lovas bemutató  

 

http://www.zoldjovo.hu/


Május 18. vasárnap-  Hajómolnárok ünnepe  

 

9:30 – 10:00 Gyülekező és regisztrálás a Tomos dokknál (Vasmacska) 
1222 Budapest (Budafok), Fékező u. 1. http://vasmacskaterasz.hu/atomosdokk)  

 

10:00 – 10:20 Bartos Mihály: A hajómalmok keletkezése és elterjedése, a 

hajómolnárok élete és szervezete, szokásai - vetítéssel kísért prezentáció 

 

10:20 – 10:40 Diebel Dietrich: Hogyan működik a hajómalom? A gutai, 

ráckevei és orthi hajómalom bemutatása - vetítéssel kísért prezentáció  

 

 

11:00 – 13:00 Hajózás a Dunán – a Margit-szigetig, kikötés nélkül közlekedik 

a kb. 200 fős hajó (előzetes regisztráció szükséges, felnőtteknek 1.500 Ft/fő, 

gyerekeknek ingyenes)  

A hajón a következő programok lesznek:  

Bartos Mihály bemutatja azokat a helyeket, ahol a hajómalmokat kikötötték, és 

hogyan lehetett a malmokat elérni, a búzát és a lisztet szállítani, hol találkoztak a 

hajómolnárok, télen mi történt a hajómalmokkal és akkor hol laktak a hajómolnárok 

 

A „közösségi tervezés Budafokon” projekt kertében a SzÉpítészek 

(általános és középiskolások) terveinek, makettjeinek bemutatása 

 

Étkezésre saját költségen van lehetőség a Vasmacskában, de piknikezni 

is lehet.  

 

14:00-17:00 a Tomos dokknál lévő, a papírgyár mögötti Duna-parti 

zöld területen vidám gyerekvetélkedők 

 - zsákban futás, 

 - liszttöltő verseny(ek) 

 - súlylökés lisztes zsákokkal 

 - tudásvetélkedő 
 

Főszervező: Promontorium Polgári Casino www.promontorium-casino.hu   

Lovakért és lovaglásért Alapítvány www.lolok.hu   

Zöld jövő Környezetvédelmi Egyesület www.zoldjovo.hu,  

Duna SZTK www.dunasztk.hu  

Baross Gábor Horgászegyesület www.harosihorgaszat.hu  

Honvéd Sporthorgász Egyesület www.harosiobol.hu  

Nagytétényi Polgári Kör https://www.facebook.com/nagytetenyiek  

Hárosi Yacht Club https://www.facebook.com/pages/H%C3%A1rosi-Yacht-

Club/422995527737309  

Tomos dokk http://vasmacskaterasz.hu/atomosdokk 
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