
ÓBUDAI DON BOSCO ORATÓRIUM ÉS 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

BEHARANGOZÓ

Eljött az idő, amit oly sokan vártunk! Felépült és átadásra került az új 
Oratórium, ami azért kapta a Közösségi Ház megjelölést is, mert ez 
a hely egy olyan közösségi térré szeretne válni, ahol az óbudai szalézi 
közösségeken kívül további csoportok, társaságok is megtalálják az 
otthonukat. A Közösségi Ház lehetőséget szeretne adni az együttlétre 
kisközösségi, családi és baráti társaságok számára, hogy kulturált és 
modern környezetben töltsék együtt értékes szabadidejüket, ünnepi 
alkalmaikat vagy akár egyénileg rész vegyenek kulturális, egyházi 
és családi programjainkon is. Az épületben olyan termek és szobák 
kerültek kialakításra, melyek kiválóan alkalmasak esküvők, céges 
találkozók, workshopok, konferenciák, iskolai ünnepségek vagy akár 
születésnapi zsúrok megtartására. 



TERMEINK

SZALÉZI SZENT FERENC 
KONFERENCIATEREM

Igényes, a kor színvonalának megfelelő hang- és vizuális technikával, 
friss levegő betáplálással, hűtött-fűtött gépi szellőztetéssel kivitelezett 
konferenciaterem. 

Ez a Közösségi Ház legnagyobb terme, ami gyors megoldással, a 
beépített hangszigetelt mobilfalak segítségével három, egyenként 
50 nm-es szekcióteremmé alakítható. Az első emeleten helyezkedik el, 
lifttel is megközelíthető.

A konferenciaterem mellett található egy 30 nm-es kiszolgáló terület, 
ami akár a catering feltálalására, büfé asztal bekészítésére is alkalmas.

150 m2

Alapterület: Befogadóképesség: Belmagasság: Asztalokkal (esküvő):

150 fő 100 fő3,6 m



ELSŐ EMELETI SZOBÁK

BOLDOG LAURA VICUNA 
CSOPORTSZOBA

Berendezését tekintve inkább gyermekfoglalkozások, 
fejlesztések részére kialakított tér, játékokkal, 
szőnyeggel, íróasztallal, mosdóval 
és pelenkázóval felszerelt erkélyes szoba. 

26 m2

Alapterület:



BOLDOG ZEFERINO NAMUNCURA
CSOPORTSZOBA

Tágasabb, erkélyes, nagyobb csoportoknak, közösségi 
alkalmakra, nagyobb létszámú tanfolyamokhoz, 
fejlesztésekhez, csoportfoglalkozások megtartására 
alkalmas szoba, amibe széksorosan 30 fő is elfér, vagy 
asztalokkal 15-20 fő befogadására alkalmas. Előterében 
beszélgető és teázási lehetőséggel, amit a szünetekben 
akár az erkélyen is kellemes környezetben 
el lehet fogyasztani.  

41 m2

Alapterület:

LOVAG LONKAY ANTAL 
CSOPORTSZOBA

Kevésbé színes, inkább felnőtt csoportoknak, 
kisközösségi alkalmakra, tanuláshoz, kis létszámú 
tanfolyamokhoz, fejlesztésekhez, csoportfoglalkozások 
megtartására alkalmas szoba. 

30 m2

Alapterület:



MÁSODIK EMELETI 
SZOBÁK

MAZZARELLO SZENT MÁRIA 
CSOPORTSZOBA

Tágasabb, erkélyes, nagyobb csoportoknak, közösségi 
alkalmakra, nagyobb létszámú tanfolyamokhoz, 
fejlesztésekhez, csoportfoglalkozások megtartására 
alkalmas szoba, amibe széksorosan 30 fő is elfér, vagy 
asztalokkal 15-20 fő befogadására alkalmas. A szobában 
két csap is található, így kézműves foglalkozások 
helyszíne is lehet. 

42 m2

Alapterület:



BOLDOG IX. PIUSZ PÁPA 
TERASZ

Az épület egyik legizgalmasabb tere ez a terasz, ahol 
akár egy grillparty megrendezésére is lehetőség van. 
A kerti bútorokkal hangulatossá és kényelmessé tett 
teraszt baráti összejövetelekre is ajánljuk.
A teraszon dohányozni nem megengedett!

77 m2

Alapterület:

VÁNDOR JÓZSEF
CSOPORTSZOBA

A klubszobának berendezett szobában otthonosan 
és kényelmesen tölthetjük el az időt barátokkal, 
kollégákkal legyen az akár egy megbeszélés, vagy 
születésnap, családi összejövetel. A csoportszobában 
hűtő, melegítőlap és egy kis készítő is rendelkezésre áll. 
A téli időszakon kívül a mellette lévő terasszal 
együtt lehet bérelni.

26 m2

Alapterület:



TETŐTÉR

MAGONE MIHÁLY 
SPORTSZOBA

A tetőtérben, nyugodt és szeparált körülmények között 
van lehetőség sport és tornaórákat tartani.Az egyik fal 
végig tükrös, és beépített hangtechnika (Bluetooth-on 
keresztül vezérelhető) is kiépítésre került. Két zuhanyzó 
és öltözőszekrények is a vendégek rendelkezésére 
állnak. A műanyag melegburkolat (gerfloor) és a higiénia 
miatt utcai cipővel nem lehet bemenni. 
A sportszobát a tematikus órarendnek megfelelően 
bárki látogathatja, illetve azokat is várjuk, akik szívesen 
tartanának maguk is órákat. 

80 m2

Alapterület:



UDVARI SZINT

MARGIT MAMA BÁR

A bárban délutánonként a rászoruló gyerekek számára 
foglalkozás (korrepetálás, játék, étkezés) folyik, illetve 
vasárnap délelőttönként a szentmiséken résztvevő 
kápolnaközösségi  tagok töltik együtt az időt, de ezeken 
kívül a bár szintén bérelhető például keresztelők utáni 
agapéra, születésnapi zsúrokra. Felszereltségében 
minden ilyen jellegű összejövetelnek hangulatos 
tere lehet. Asztalok, színes székek, ülőgarnitúra és 
hangtechnika teszi felejthetetlenné az ünnepi alkalmat.

50 m2

Alapterület:



UDVAR, SPORTPÁLYÁK, 
JÁTSZÓTÉR, KERT

Az udvarba a parkolás a konferenciák, ünnepségek résztvevőinek külön 
díj ellenében megoldható. Az udvar és a kültéri sportpályák, játszótér 
egyedi megállapodás szerint használható.

HAVASI JÓZSEF
AULA

Hasonlóan a bárhoz ez a tér is a közösségi 
összejöveteleket szolgálja leginkább, de alkalmanként 
kulturális összejövetelre, rendezvényekre is bérelhető. 
Kivetítővel, hangtechnikával és mikrofonnal ellátott 
terület. A barátságos lelátó igazán különleges 
élménnyé varázsolhatja az eseményt. Az aula és a bár 
hangszigetelt elválasztófallal leválasztható 
és összenyitható.

70 m2

Alapterület:



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az épület akadálymentesített, és minden emeletre lifttel is fel lehet 
jutni. Minden emeleten található női- és férfi mosdó. Az akadálymentes 
mosdó és pelenkázó a főbejárat mellett található.
Az udvarba a parkolás a konferenciák, ünnepségek résztvevőinek külön 
díj ellenében megoldható. Az udvar és a kültéri sportpályák, játszótér 
egyedi megállapodás szerint használható.

ELÉRHETŐSÉGEK

1032 BUDAPEST, KISCELLI U.79.

EMAIL: DONBOSCOKOZOSSEGIHAZ@SZALEZIAK.HU

WWW.DONBOSCOKOZOSSEGIHAZ.HU

+ 36 20 524 0476


