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A lakosság bevonásával újul meg 
a Szentendrei út 32. és 34. szám közöt-
ti park és a Bogdáni út 4. és Szent-
endrei út 36. közötti zöldfelületek 
egy része. A Víziorgona utca 8. szám 
alatt létesülő gyermekszakrendelőtt 
szintén a családok és szakemberek 
igényei alapján építik ki. A projektek 
megtervezéséről és kivitelezéséről dr. 
Kiss László polgármestert  
kérdeztük.

 � Már javában zajlanak a Szentendrei út 
32. és 34. szám közötti park és az ahhoz 
kapcsolódó zöldfelületek felújítási munká-
latai. Milyen szempontokat vett figyelembe 
a városvezetés az új közpark megtervezé-
sekor?

Számunkra mindennél fontosabb, hogy 
a kerületiek magukénak érezzék közterein-
ket és, hogy velük együtt tegyük zöldebbé 
Óbuda-Békásmegyert, ezért több körben 
mértük fel a lakók igényeit és javaslatait 
a park felújításával kapcsolatban. Először 
kérdőívekkel kértük ki a park környezetében 
található társasházak lakóinak véleményét, 
majd a válaszok alapján a tervezők két terv-
változatot is készítettek a felújításról. Végül 
a két tervről a környéken élők döntötték el, 

melyik valósuljon meg. A lakosok mind 
a közpark, mind a zöldfelületek fejlesztését 
illetően elsöprő többséggel azt a változatot 
támogatták, amelyben a növényzet, a zöld-
felület változatossága és a terület rendezése 
a hangsúlyos. Legklímabarátabb kerület-
ként ezt a környezetbarát szemléletet igyek-
szünk érvényesíteni minden városfejlesztési 
projektünknél.

 � Mik a legfőbb fejlesztései a projektnek?
A megújítandó terület két részből tevődik 
össze. Az északi terület a Bogdáni út 4. 
és Szentendrei út 36. közötti zöldfelületek 
csoportja, a déli terület a Szentendrei út 
32-34. közötti pihenő park. A beruházás 
részeként az északi területen felújítunk 
minden egyes gyepfelületet. A fenntart-
hatóság az egyik legfontosabb szempont 
fejlesztéseinknél, ezért a jövőbeni kitapo-
sás, zöldfelületeken történő átközlekedé-
sek kiküszöbölésére betonszegély és sűrű, 
változatos évelő kiültetések, valamint ta-
lajtakaró cserjék és hat darab új fa kiülte-
tése valósulnak meg. A rossz állapotú nö-
vénykazetták helyére vízáteresztő burkolat 
kerül. A déli területen felszámoljuk az el-
használódott járdaburkolatot és támfalakat, 
továbbá a Szentendrei út 34. számhoz ve-

zető szabálytalan kialakítású rámpáját is 
eltávolítjuk, a helyére betonlépcsőt építünk. 
A növényfelületekbe is új életet lehelünk. 
A munkálatok során cserjesávot telepítünk, 
valamint azt a három beteg fát, amelyek ál-
lapotuk miatt közvetlen veszélyt jelentenek 
környezetükre, kivágásra kerül, helyükre 
újakat ültetünk. A zöldfelületek megőrzése 
és bővítése elsődleges szempont. A park kö-
zepén pihenőterületet hozunk létre támlás 
székekkel. A projekt keretében a Bogdáni 
út 4. szám előtt elhelyezkedő parkolót is 
tervezzük felújítani, ez a folyamat jelenleg 
az engedélyeztetési fázisban tart, a parkolót 
érintő építkezési munkák várhatóan 2023 
első felében kezdődnek el.

 � A munkálatok mennyiben érintik az itt 
élők közlekedését?

A kerület lakosainak kényelmét a kivite-
lezés ideje alatt is igyekszünk biztosítani. 
A fejlesztési helyszíneken szakaszosan 
zajlanak a munkák, a forgalmi változások 
kizárólag a gyalogos közlekedést érintik, 
azonban a társasházak elérése gya-
logosan is folyamatosan meg-
közelíthető a munkavégzés 
ideje alatt. A munká-
latok hétfőtől 

szombatig napközben zajlanak, a vasárnapi 
napokon nincsen munkavégzés.

 � Mikor vehetik használatba a megújult par-
kot és környezetét a lakók?

A teljes parkfejlesztést várhatóan 2023 ja-
nuár első felében fejezzük be. Bízom benne, 
hogy a zöldfelületek megszépítése hozzájá-
rul a parkhasználók és a környéken élők jó 
közérzetéshez és kikapcsolódásához!

 � A Víziorgona utca 8. szám alatti gyer-
mekszakrendelő fejlesztése is jó ütemben ha-
lad. Ott milyen szempontokat vett figyelembe 
az önkormányzat a tervek elkészítésénél?

A Víziorgona utcai gyermek alapellátásnak 
és szakrendelésnek helyet adó új egészség-
ügyi intézmény kialakításánál is a helyi csa-
ládok igényei voltak a legfontosabbak, ezért 
két évvel ezelőtt teljeskörű igényfelmérést 
tartottunk a kerületi és agglomerációs házi 
gyermekorvosok és a háziorvosokat láto-
gató lakosság megkeresésével. Ezen felmé-
résbe bevontuk a házi gyermekorvosokat, 
az oktatási intézmények vezetőit és az intéz-
ményeket látogató szülőket is. A tervezésnél 
fontos kritérium volt továbbá a kerékpáros-
barát, az akadálymentes és az elektronikus 
megoldások beépítése, így lesz például ka-
merával őrzött kerékpártároló, töltőpont, 
valamint online időpontfoglalási lehetőség. 
Ezen túl a már említett fenntarthatóság is 
nagy szerepet kap: a homlokzat és a tető le-
szigetelése mellett a nyílászárókat is kicse-
réljük, így energetikailag is gazdaságosabb 

lesz az épület működése. 

Az intézmény udvarát is felújítjuk: térköves 
járófelülettel és zöldfelület-gondozással, je-
lentős számú fa ültetésével.
 

 � Mi derült ki a felmérésre adott visszajelzé-
sekből?

A válaszok szerint a célzottan gyermekszak-
rendelésnek helyet adó intézmény jelentősen 
emelné kerületünk és egész Budapest egész-
ségügyi ellátásának színvonalát. Kiderült 
az is, hogy az alap-, tehát a házi gyermekor-
vosi, a védőnői és a fogorvosi ellátáson túl 
néhány szakellátáson hatalmas várólisták 
vannak, ezért a tervek szerint az alapellátás 
kiegészülne gyermek gasztroenterológiai, 
ortopédiai, pszichiátria, szemészeti szak-
rendelésekkel is. 

 � Mikor kezdődhet el a rendelés az új egész-
ségügyi intézményben?

Várhatóan 2023. májusára készül el a fej-
lesztés. Hiszem, hogy a fejlesztéssel hatéko-
nyan működő, családbarát és akadálymen-
tes gyermekszakellátást tudunk biztosítani 
a családoknak. 

Javában zajlanak 
a zöld és családbarát 
fejlesztések
Interjú dr. Kiss László polgármesterrel
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Csikósné Mányi Júlia, a kormánypártok 
jelöltje nyerte a szeptember 4-i időkö-
zi választást, amit a kerület 2. egyéni 
választókerületében tartottak. 

A Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 50,1 szá-
zalékát, Kappeller Zsuzsanna, a DK-Momen-
tum-MSZP-Párbeszéd-LMP jelötje a szavazatok 
38,34 százalékát kapta, az MKKP-s Budai Sándor 
Viktor 6,15 százalékot gyűjtött össze, a két má-
sik jelölt, Rózsáné Gulyás Dóra független jelölt 
és Wtulich Dávid, az OBE jelöltje 5 százalék alatt 
teljesített. 

A választás csekély érdeklődés mellett zajlott, 
a szavazásra jogosultaknak mindössze 24 száza-
léka voksolt. A választásra Hazai Iván András le-
mondása miatt kerül sor, aki 2019-ben még a sza-
vazatok 52,31 százalékát tudta megszerezni. Hazai 
a Demokratikus Koalíció politikusa volt, de 2021 
januárjában kilépett a pártból, és lemondott a III. 
kerületi önkormányzaton belüli vezető pozíciójá-
ról, 2022 tavaszán pedig kilépett a testületből is. 

Csikósné Mányi Júlia megköszönte a bizalmat, 
a sok-sok szeretetet, szurkolást és támogatást! „A 
győzelem nem az enyém, a győzelem egész közös-
ségünké! Hajrá tovább Budapest, hajrá Óbuda!” – 
írta a közösségi oldalán. 

Kappeller Zsuzsanna szintén a közösségi ol-
dalán reagált az eredményre. Mint írta, bár nem 
sikerült győzniük, mégsem érzi vesztesnek ma-
gát. „Nyertem sok új, nagyszerű barátot, tudást, 
tapasztalatot és kaptam rengeteg szeretetet. Ezt 
senki nem veheti el tőlem, ez az én nagy nyeresé-
gem” – írta Kappeller. 

A választás győztesének, Csikósné Mányi Júli-
ának gratulált dr. Kiss László polgármester. Mint 
írta, azt kívánja, legyen a körzetének jó és hiteles 
képviselője, törekedjen választási ígéreteinek be-
tartására. Kiss is megemlékezett róla, hogy a vá-
lasztáson sajnos alacsony volt a részvétel. 

„Az eredmény miatt természetesen csalódott 
vagyok, úgy látom, hogy a közösségünk szavazói 
még mindig szomorúak az áprilisi választások 
eredménye miatt, és sokan még bíznak abban is, 

hogy a kormány kezelni tudja az élet egyre több 
területén kibontakozó válságot” – fogalmazott 
a polgármester. 

Mindemellett megjegyezte, hogy bár min-
den jelöltnek lett volna lehetősége szavazat-
számlálókat küldeni, mégis csak a Fidesz 
és a DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum je-
löltje élt ezzel a lehetőséggel.

A szavazóknak és a választást lebonyolítóknak 
pártállástól függetlenül megköszönte a részvételt.

aradi

AZ IDŐKÖZI 
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Csekély volt az érdeklődés
önkormányzat5önkormányzat 4

Kulturális programokra, gyermek 
és ifjúsági projektekre, a fenntart-
ható fejlődést erősítő projektekre, 
az egyenlő esélyű hozzáférést 
biztosító integrált sport és szabadidős 
tevékenységek megvalósítására, 
valamint gyermek és ifjúsági nyári 
táboroztatásra nyerhettek pályázati 
támogatást a civil szervezetek Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatától. 
Az öt pályázati felhívás keretösz-
szege összesen 54 millió forint volt.

Az esélyegyenlőség és az egyenlő 
esélyű hozzáférés, valamint a tár-
sadalmi integráció széles körű 
erősítése érdekében hirdette 
meg a III. kerületi önkor-
mányzat az integrált sport 
és szabadidős tevékeny-
ségek támogatására kiírt 
pályázatot. Fókuszba he-
lyezték a lakosság fizikai 
és lelki egészségének 
fejlesztését és az egész-
séges életmód népsze-
rűsítését. A pályázaton 
7 civil szervezet egyen-
ként 700 000-970 000 
forintos támogatásban 
részesült. A támogatott 
programok között szerepel-
nek például idegrendszert ér-
lelő és felzárkóztató speciális 
mozgásfejlesztő foglalkozások, 
állatasszisztált terápia, speciális 
igényű gyermekek edzésre integ-
rálása, fejlesztése a judo segítségével, 
és ülőröplabda edzéslehetőség biztosítása.

Pályázatot hirdettek a III. kerületben élő 
gyermekek és fiatalok iskolán kívüli sza-
badidejének, valamint az iskolai szünetek 
hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló 
programjainak megvalósítására is. Céljuk 
a 6-18 éves III. kerületi gyerekek és fiatalok 
iskolaidőn túli szabadidős és közösségfej-
lesztő programjainak, valamint kortárs kö-
zösségeinek támogatása, elsősorban a hátrá-
nyos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és fiatalok körében a szabadidő 
hasznos eltöltése és a „csellengés” csökken-
tése, valamint a tanulási/digitális képessé-

gek, szocializációs készségek fejlesztése. 
Ezen a pályázaton idén 10 civil szervezet 
nyert egyenként 300 000 és 600 000 forint 
közötti támogatást.

A megvalósuló programok között van 
ingyenes sportolási lehetőség biztosítása, 
személyiségfejlesztő oktatás, meditáció 
és prevenciós célú interaktív beszélgeté-
sek, kerületi örökbefogadói 

klub szervezése, a nyári és őszi szünetekben 
kirándulás, kulturális és sportprogramok.

A fenntartható fejlődést erősítő projek-
tekről szóló pályázat keretében olyan prog-
ramokat támogattak, amelyek a pazarlás 
csökkentését, a III. kerület okos megoldá-
sainak bővítését, a megtartó, egymást tá-
mogató közösségek erősítését szolgálják, 
illetve a körkörös gazdaság kialakításának 
aktív szereplőjévé fejlesztik a célcsopor-

tokba tartozókat. 
Itt a 9 nyertes pá-
lyázó által elnyert 
összeg 283 000 
és 600 000 forint között mozog.

A nyertes civil szervezetek által megrende-
zendő programok között lesz fenntarthatósági 
nap, öko-hét és természeti ünnepek szervezé-
se, környezettudatos workshopok és családi 
napok, szelektívhulladék gyűjtés, valamint 
pazarlást csökkentő és komposztálást népsze-
rűsítő program, erdei séták, kézműves foglal-

kozások, méhészeti bemutató.
A kulturális sokszínűség erősítésé-
ért kiírt pályázat fókuszában a he-

lyi kultúra bemutatása, valamint 
a hagyományos és új kulturális 

értékek és tudások összekap-
csolása áll. Ez tükröződik 
a pályázat két komponen-
sében, ami a generációk 
közti tudáscsere és a ke-
rületi kulturális szerve-
zetek támogatása volt. 
A 9 nyertes civil szer-
vezet egyenként 200 
000 és 1 500 000 forint 
közötti támogatásban 
részesül.A pályázat ered-
ményeképpen szerveznek 

intergenerációs program-
sorozatokat, művészeti fog-

lalkozásokat, komolyzenei 
előadásokat, alkotóművészek 

koncertjeit, táncművészeti prog-
ramot és népdalkört is.
A III. kerületben élő gyermekek 

és fiatalok szabadidejének hasznos 
és tartalmas eltöltésének elősegítésére is ír-

tak ki pályázatot: nyári szünidőben történő 
programok és nyári táborok megvalósításá-
ra igényelhettek támogatást a civil szerve-
zetek. A 8 nyertes szervezet 200 000 illetve 
4 425 000 forint közötti támogatásban ré-
szesült, amelynek eredményeként több mint 
700 kerületi gyermek tudott kedvezménye-
sen vagy ingyenesen táborozni idén nyáron. 
A tábort szervezők színes programokkal 
várták a gyerekeket: a kézműves foglalko-
zásoktól a kenuzáson, a judón és a röplab-
dán át az erdőjárásig mindenki megtalálhat-
ta a számára kedves elfoglaltságot.

54 millió forintot  
kaptak a civilek
Sokrétű projektek nyertek támogatást  
az önkormányzat pályázatain



Az Óbudai Gimnázium tanárai nagyon 
hálásak voltak, az igazgató viszont 
intővel fenyegetett meg több diákot 
is a szeptember negyedikét követő 
virrasztásos diáktüntetések után.

A tanárok melletti, szeptember másodikai 
tüntetésen hirdette meg a Diákok a Taná-
rokért csoport, hogy több budapesti gimná-
zium előtt virrasztást tartanak szeptember 
negyedikén, vasárnap este héttől másnap, 
azaz hétfő reggel kilencig. A Vörösmarty 
Mihály Gimnázium, a Szent István Gimná-
zium, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola mellett a negyedik intézmény 
az Óbudai Gimnázium volt. 

Hátukon tartják
A csoport elnökségi tagjai egy korábbi 
interjúban azt mondták, a tüntetésekkel 
és virrasztásokkal lökést szeretnének adni 
a tanároknak, hogy kiálljanak magukért. 
A csoport négy pontban fogalmazta meg 
az igényeit: megoldást várnak a tanárhi-
ányra, tanítható és tanulható mennyiségű 
tananyagot szeretnének, élhetőbb körülmé-
nyeket az iskolákban és több figyelmet kö-
vetelnek az oktatásnak.

Mint mondták, maguk is látják, hogy  
rossz irányba haladnak a dolgok, hogy a kö-
rülöttük lévő fiatal tanárok például a megél-
hetésükért aggódnak, hogy nyugdíjas taná-
rok oktatnak több helyen, hogy matektanár 

kénytelen a földrajzot leadni, hogy a peda-
gógusok nem csak az ideálisnál, de a meg-
engedettnél is nagyobb óraszámot kénytele-
nek vállalni, de senki nem tud ellene tenni 
semmit.

Ha csodát nem is tudnak tenni, valamit 
mégis muszáj cselekedniük. A pontok, ami-
ket követelésként megfogalmaztak, csak 
a minimumot jelentik. Az egyikőjük szerint 
a rendszer, ha nem is most, de már összeom-
lott, és csak azért nem látszik, mert a taná-
rok még tartják a hátukon.

Több tucat diák
Az Óbudai Gimnáziumnál szeptember 
4-én, vasárnap este 8-9 körül körülbelül 
nyolcvanan tüntettek, és kisebb fesztivál-
hangulatot teremtettek. Az éjszakát András, 
az egyik végzős tüntető szerint ugyan csak 
11-en virrasztották végig, de sokan már ko-
rán reggel visszajöttek, hogy transzparen-
sekkel várják a többieket. A gimnázium elé 
egyébként a közeli Alternatív Közgazdasági 
Gimnáziumból is többen érkeztek, hogy szo-
lidaritsanak, sőt érkeztek volna még többen 
is, de nem akarták elnyomni az óbudaisokat. 

Az Óbuda újságnak András és Milán is 
megerősítette, hogy a tanári bérek meg-
emeléséért, a megtanulhatatlan mennyiségű 
tananyag csökkentéséért, a tanári méltóság 
visszaszerzéséért tüntettek, valamint azért, 
hogy valamilyen szakmai párbeszéd indul-
jon a pedagógusok és a kormányzat között 

enélkül ugyanis, mint mondják, semmilyen 
eredményt nem lehet elérni.

Nincs törekvés
2022 január 31-én több budapesti és vidé-
ki nagyváros iskoláiban is figyelmeztető 
sztrájkot tartottak a tanárok, ilyesmire 2016 
óta nem volt példa, miután a szakszervezete-
ik tárgyalásai zátonyra futottak a kormány-
nyal. A tanárok már aakkor is béremelésért 
és a munkaterheik csökkentését követelték 
a kormánytól, valamint azt, hogy ne küldjék 
fizetés nélküli szabadságra azokat a dolgo-
zókat, akik nem oltatják be magukat koro-
navírus ellen. 

A kormány eleinte azt kommunikálta, 
hogy szívesen tárgyalnak a tanárok köve-
teléseiről, de a polgári engedetlenséget nem 
tűrik. Pintér Sándor oktatásért is felelős 
belügyminiszter pedig később kijelentette, 
hogy „oktatni csak abban az osztályban le-
het, ahol rend van”, és hogy a tanárok pol-
gári engedetlenségét „fegyelmi kérdésnek 
tekinti”. A kormány aztán hozott egy ren-

deletet, az elégséges szolgáltatásokat előíró 
rendeletet, ami a tanárok szerint ellehetetle-
níti alapvető jogukat, a sztrájkjogot.

Ahogy András és Milán is elmondta, 
a gond az, hogy egyelőre semmilyen tö-
rekvést nem látnak a kormány részéről, 

A közös ügy
A diákok tanáraikért virrasztottak az Óbudai Gimnázium előtt

hogy érdemi szakmai párbeszéd indítsanak 
a pedagógusokkal. A pedagógus érdekvédő 
szervezetek augusztusban is megkongatták 
a vészharangot, mondván, tízezer pedagó-
gus hiányzik a magyar oktatási rendszerből, 
minden ötödik iskolában van olyan, aki ké-
pesítés nélkül tanít. 

Nehezítő körülmények
Augusztus 10-én aztán egyeztető tárgyalást 
tartott a kormány két pedagógus érdekvé-
dő szervezettel, ahol az utóbbiak arra szá-
mítottak, hogy a kormány érdemi ajánlatot 
tesz az idei béremelésre, ám semmi ilyesmi 
nem történt, Maruzsa Zoltán közoktatásért 
felelős államtitkár továbbra is csak ígérget-
ni tudott. A szakszervezetek akkor bejelen-
tették, hogy szeptembertől folytatni fogják 
a sztrájkot.

A helyzet megoldását nem segítette az sem, 
hogy bár Gulyás Gergely és Maruzsa Zoltán is 
arról beszéltek, hogy csak akkor tudnak bért 
emelni, ha megérkeznek az EU-s pénzek, au-
gusztus 21-én bejelentették, hogy a kormány 
és a 4iG 715 milliárd forintért megvásárolja 
a Vodafone magyarországi üzletét. A magyar 
állam a Vodafone részvényeinek 49 száza-
lékát venné meg, azaz a magyar adófizetők 
pénzéből kicsit több mint 350 milliárd forint 
megy majd az üzletre. Az összeg csak egy 
kicsit kevesebb, mint amennyiből a kormány 
Európai Bizottságnak küldött levele szerint, 
azaz saját bevallása szerint 2028-ra a diplo-
más átlagbér 80 százalékára tudná emelni 
a tanárok fizetését.

Ahogy nem segített az sem, hogy Ma-
ruzsa, a köznevelésért felelős államtitkár 
arról oktatta a pedagógus-szakszervezete-
ket, hogy ne támogassák a tanárok polgári 
engedetlenségét, a polgári engedetlenség 

ugyanis a hatályos jogban ismeretlen tilta-
kozási eszköz, és azok a tanárok, akik ezt tá-
mogatják, erkölcsileg megkérdőjelezhetőek, 
a diákoknak pedig rossz példát mutatnak. 
A kormány és a szakszervezetek augusztus 
30-i egyeztetése aztán, immár kevésbé meg-
lepő módon, megint kudarcba fulladt.

Nem mindenki hálás
A tanárok mindezek után nagyon hálásak 
voltak a diákoknak, az iskola igazgatója 
viszont, a tüntetők elmondása szerint már 
nem osztozott velük az örömben. Szűcs 
József igazgató állításuk szerint az iskola 
kapujában visszatartotta azokat, akik egy-
szer már bementek az épületbe, így nem 
tudtak csatlakozni a kint tüntető társaikhoz. 
Az egyik testnevelő tanárnő pedig kivitte 
ugyan az egyik osztályát a tüntetőkhöz, azo-

kat viszont, akik később csatlakoztak volna 
hozzájuk, elkapta az igazgató, és intővel fe-
nyegette meg őket. 

„Nem lehet tudni, hogy ebből mi lesz, 
mert a polgármester úr azt mondta, ha bármi 
túlkapás történik, azaz, az igazolatlan órán 
túl szankcionálnának minket, a segítségük-
re lesz” – magyarázta András. Amikor azt 
kérdeztük, arra készültek-e, hogy támadni 
fogják őket, illetve hogy mennyire lehet 
a támadásokra felkészülni, azt mondta, 
számítanak rá, mert az egyik fideszes pro-
vokatőr már korábban a baloldal kutyáinak 
nevezte őket, de nem tartanak ezektől, mert 
ezek alaptalan vádak. „Ténylegesen támadni 
ezt szerintem nem lehet, mert ez mindenki-
nek az érdeke, ez közös ügy.”

Folytatjuk.
aradi

 
A fiatal tanárok 
a megélhetésükért 
aggódnak, 
matektanár 
kénytelen 
földrajzot leadni, 
a pedagógusok 
nem csak 
az ideálisnál, de 
a megengedettnél is 
nagyobb óraszámot 
kénytelenek vállalni, 
de senki nem tud 
ellene tenni semmit.
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Egyelőre nem szedi be a szülőktől 
az adományokat a Kőrösi Cso-
ma Sándor Két Tanítási Nyel-
vű Baptista Gimnázium. 

Ahogy az utóbbi hetekben olvasni lehetett, 
a megemelkedett rezsiköltségek miatt kér-
dőívet küldött a szülőknek a gimnázium 
igazgatója, hogy felmérjék, kik azok, akik 
hozzá tudnának járulni a villany- és fű-
tésszámlához, ha elkezdődik a tanév. 

A Telex birtokába került levél szerint 
az iskola 101 302 forint egyszeri, egyösz-
szegű támogatást kért a szülőktől, hogy 
fedezni tudják a megnövekedett rezsikölt-
ségeket, és megtarthassák a hagyományos, 
tantermi oktatást. 

Berczelédi Zsolt, az iskola igazgatója 
a lapnak azt mondta, szerettek volna előre 
menekülni, ezért pontos kalkulációt végez-
tek, hogy tisztában legyenek azzal, mennyi 
is az annyi, és hogy milyen lehetőségeik 
vannak. Mint Berczelédi magyarázta, az is-
kola éves energiafelhasználása körülbelül 
80 000 m3 gáz és 100 000 kWh áram. 

„Tavaly gázra évi 5,5 millió forintot, 
áramra 3,5 millió forintot fizettünk. A kö-
vetkező tanévre a gáz ára a jelenlegi díjsza-
bás mellett 58 millió forint körül, a villany 
6,8 millió forint körül várható. Ezt a költsé-
get sem a fenntartó, sem az intézmény nem 
tudja külső támogatás nélkül kigazdálkod-
ni” – magyarázta az igazgató. 

Berczelédi Zsolt azt is hozzátette, hogy 
mindezt azért is tartották fontosnak, mert 
szeretnék elkerülni, hogy digitális oktatásra 
kelljen átállniuk. „Mentálisan kifejezetten 
rosszat tesz az elszigeteltség a gyerekeknek, 
az online oktatás hatékonysága pedig mesz-
sze elmarad a tantermi oktatáshoz képest” 
– mondta ezzel kapcsolatban. 

Az igazgató az Óbuda újság megkeresé-
sére elárulta, a szülők szignifikáns többsé-
ge támogatólag fogadta a kezdeményezést. 
A megkérdezettek (554 fő) 82,37%-a vála-
szolt. A válaszadók 85,37%-a vállalta, hogy 
amennyiben szükség lesz rá, hozzájárul 
anyagilag a megnövekedett rezsiköltségek 
finanszírozásához. A szülők között ráadásul 
volt olyan is, aki több gyermek helyett is át 
tudja vállalni a költséget. 

A felmérés, mint Berczelédi lapunknak 
megerősítette, pusztán preventív jellegű 
volt, egyelőre kivárnak, nem fogják beszed-
ni az adományokat. „Számunkra biztonságot 
jelent az a szülői közösség, az a társadalmi 
felelősségvállalás, amivel a szülők az in-
tézményt támogatják” – folytatta az Óbuda 
újságnak. 

Az igazgató ugyanakkor csalódott, hogy 
bár mindenhol elmondta, hogy a felméré-
sük kizárólag egy preventív felmérés arra 
az esetre, ha lesz gáz, de annak kifizetésé-
hez az állam nem tud támogatást adni, né-
hány médium megpróbált a témából párt-
politikai kérdést csinálni, lehetőséget láttak 
arra, hogy szidják az egyházakat, illetve 
a regnáló kormányt, mint a köznevelési in-
tézmények felelős fenntartóit.  

„Azt gondolom, hogy egyetlen európai 
kormány költségvetése sincs felkészülve 
egy ilyen helyzetre, nincsenek az éves költ-
ségvetésében olyan tartalékok, hogy egy 
ilyen gazdasági háborús környezeti kihívást 
szükségszerű megszorítások, korlátozások 
nélkül finanszírozni tudjanak.” 

Bíznak az érdemi 
megoldásban
A szülői közösség biztonságot jelent

A kormány július 13-án hirdetett ener-
gia-vészhelyzetet, Gulyás Gergely akkor je-
lentette be, hogy a rezsicsökkentett árat a la-
kossági átlagfogyasztásig biztosítják. 

A paplakások és parókiák kivételével, mint 
később kiderült, az egyházi ingatlanok is ki-
kerültek a rezsicsökkentett szolgáltatási kör-
ből. 

Két héttel később, július 28-án aztán a Bel-
ügyminisztérium levelet küldött a tankerü-
leteknek, amiben arra utasították őket, hogy 
mérjék fel az iskolákban a gázról a fatüze-
lésre való átállás lehetőségét: van-e például 
alkalmas helyiségük a fatüzelésű kazán be-
szerelésére, van-e alkalmas kéményük hozzá, 
illetve, ha nincs, járjanak utána, hogyan kell 
kiépíteni azt. 

A Mandiner végül augusztus 14-én szel-
lőztette meg, hogy a háttérben egy szakértői 
szintű egyeztetés indult a tradicionális nagy 
egyházak és a Technológiai és Ipari Miniszté-
rium között a felmerülő kérdésekről.

Semjén Zsolt, mint nemzetpolitikáért, egyházügyekért 
és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint 
Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke egyéb-
ként 2021 szeptemberében kötöttek úgynevezett átfogó megál-
lapodást, ami Papp elmondása szerint részletesen, hosszú időre 
megnyugtatóan szabályozza tevékenységüket. 

Semjén pedig kiemelte, soha nem felejtik el, hogy a baptisták 
közbenjárására kapta vissza Magyarország a Szent Koronát.   

A dolgot, hogy a kormányzat részéről egyeztetések folynak 
az egyházakkal a helyzet megoldására, Berczelédi már koráb-
ban is megerősítette. 

Az Óbuda újságnak most azt mondta, nemrég arról értesül-
tek, hogy az állami (KLIK-es) fenntartásban működő iskolák 
esetében a kormány vállalta, hogy 2022. december 31-ig biz-
tosítja az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények meg-
növekedett rezsi számláinak finanszírozását. 

„Az egyházak esetében is folytak egyeztetések, ígéret van 
arra, hogy negyedéves utófinanszírozási rendszerben, a koráb-
bi éves fogyasztási adatok alapján az egyházi fenntartású intéz-
mények is megkapják a működési költséghez szükséges, meg-
növekedett rezsi utáni különbözetet” – magyarázta az igazgató. 

Az átállás lehetőségével, mint folytatta, 
csak akkor számolnak, ha a gázszolgáltatás-
ban fennakadások lesznek. A technikai felté-
telek mindenesetre adottak hozzá. 

„A koronavírus járvány alatti leállások ide-
jén igyekeztünk a kollégákat minden olyan 
szükséges oktatástechnikai eszközzel fel-
ruházni, ami ahhoz kellett, hogy tanáraink 
az online oktatást is magas színvonalon tud-
ják a diákok számára biztosítani. Az újonnan 
belépő kollégák részére a digitális oktatáshoz 
szükséges eszközöket folyamatosan beszerez-
zük, illetve igyekszünk minél több digitális 
tananyagot használni a jelenléti oktatás során 
is, amivel a tanulóink tananyag elsajátítását 
támogatni tudjuk” – mondta Berczelédi Zsolt 
lapunknak.

Hívó keresztényekként, mint mondta, ők 
egyébként bizakodóak. „Bízunk abban, hogy 
lesz érdemi megoldás és a gyermekek érdeke-
it szem előtt tartva, békében, tantermi keretek 
között tudjuk a tanévet végigoktatni.”
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Éledezik 
a park

Lakossági bejáráson ismerhették meg közelebbről Budapest 
egyik legsokoldalúbb és legszebb parkját az érdeklődők.

Az óbudaiak kívánságára lakossági bejárást szervezett Burján Ferenc, a ke-
rület klíma és környezetvédelemért felelős alpolgármestere, a 11. számú 
választókerület egyéni képviselője, amin az érdeklődők Herr Hajnalka, 
a FŐKERT tervezési osztályvezető-helyettesének vezetésével mindent 
megtudhattak a Radó Dezső Terv részeként márciusban átadott parkról. 

Az akcióterv kiemelt célja, hogy a főváros 2030-ig az egy főre jutó zöld-
területek mennyiségét a jelenlegi 6 négyzetméterről 7 négyzetméterre nö-
velje. Ez a vállalás 2020. évi lakossági adatokkal számolva összvárosi szin-
ten 226 hektár új parkterület, azaz több mint két Margitszigetnek megfelelő 
nagyságú új közparkokat jelent. 

A Pünkösdfürdő Parkkal a főváros újabb 7 hektárnyi pihenőparkkal lett 
gazdagabb, ahol összesen 685 fát és több ezer cserjét és évelőt ültettek el 
a gyepes gátoldalon. 

A parkot ennek megfelelően úgy alakították ki, hogy minél természete-
sebb közegben lehessenek a kilátogatók, a formavilág, az anyaghasználat 
és a növényalkalmazás kidolgozásánál pedig mind-mind beépítették a kör-
nyéken élők javaslatait és elképzeléseit. 

A park éppúgy az állat- és növényvilágé, mint a pihenni vagy sportolni 
vágyó embereké. 

Ahogy a megnyitón is elmondták ugyanakkor: bár a park technikailag 
felkészült a látogatók fogadására, üzemel a közvécé, használható a mul-
tifunkciós sportpálya, a pétanque-pálya, a slackline-pálya, a homokos 
strandröplabda-pálya, valamint a napvitorlás játszótér is, és a növényzet is 
éledezik már, igazán szép arcát majd csak egy-két év múlva, a kertészeti 
munka beérése, a növényzet beállása után lehet látni. 

A színes gumiburkolattal fedett multifunkciós sportpályát például eleve 
a földbe süllyesztették, hogy csökkentsék a kör-

nyék zajterhelését, valamint megőrizzék 
a terület zöld, rekreációs jellegét. 

A gyerekek birodalmában egyébként 
színes trambulinok, fedett csúszdák 
és különböző mászóelemek egyaránt 
megtalálhatók, a bringás túrázókat pedig 
telepített mosdón kívül esőbiztos bicikli-
tárolók és kerékpáros pihenők is várják. 

A sétaútvonalak mentén továbbá  
tanösvény jelleggel a különböző infor-
mációs táblákról az érdeklődők megis-
merhetik a környék növényvilágát és víz-
gazdálkodását. 

A másfél kilométer hosszú Pünkösd-
fürdő Park 1,1 milliárd forintból újult 
meg.
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ben megszületett kislányuk, Kamilla, akit vidéken szeretnének felnevel-
ni. Az Óbuda újságnak azt mondták, a franchise-rendszerrel kapcsolatos 
tervek továbbra is kidolgozás alatt vannak. A Málnába így is az ország 
minden területéről járnak. A vendégeik 95 százalékát többnyire magyarok, 
a többit a Magyarországon élő külföldiek adják. 

Nem alkusznak
Kolonicsék egyébként sok tejszínnel, vajjal, friss 
gyümölccsel, belga csokoládéval, madagaszkári 
vaníliával, szicíliai pisztácia pasztával dolgoz-
nak, minden desszertünk 5-6 különböző kompo-
nensből épül fel, amelyek együttesen adják meg 
a végső ízharmóniát, azonban náluk, mint ma-
gyarázza, egy sütemény nem eltelít, hanem mert 
frissek, üdék és könnyedek, inkább meghívást ad 
a következő falatra. 

Kolonicsék továbbra is kompromisszumok nél-
küli minőségre törekszenek. A jelen gazdasági 
környezet viszont az ő életüket sem könnyítette meg. 
Az év elején már kénytelen voltak árat emelni. Mivel 
ipari áramot használnak, 300 százalékos áremelkedés következett 
be az elmúlt időszakban, miközben az alapanyagok esetében is 40 százalé-
kos növekedést tapasztaltak. A vevőkör viszont alig szól valamit, mert ők 
is tudják, hogy a Málna nem lehet olcsó. 

A desszertjeik aprólékos munkával készülnek, tehát drágább az alap-
anyag, és több idő, mire elkészül egy sütemény. Az igazi minőséget, ahogy 
mondani szokták, meg kell fizetni. „Néhányan persze megjegyzik, de kis 
beszélgetés után megértik az árakat nálunk. Szeretek a szakmámról be-
szélni és a miértekről, de a nagy többség érti az üzletünket” – mondja ezzel 
kapcsolatban Kolonics. Sok vendégük követi az aktuális cukrásztrendeket 
a világban, tisztában vannak azzal, hogy mi mennyit ér. 

Szépség és kihívás
A főbb alapanyagok ellátásában egyelőre nincs akadozás, egyelőre nem is 
kellett lemondaniuk semmiről, a repertoárjukon sem kellett változtatniuk, 
de a felhők továbbra is gyülekeznek, és mint Kolonics fogalmazott, meg-
látják, mi lesz. Ők azt mondják, az ő szegmensükben a sütemények árának 
lélektani határa 2600 forint körül van. 

A cukrászat ráadásul, mint mondták, itthon még mindig mostohagyerek 
a gasztronómián belül. Az a forradalom, ami az éttermek és séfek világá-
ban lezajlott, hogy: új szervezeteik alakultak, tévés főzőműsoraik vannak, 
ismerjük a nevüket, a cukrászoknál nem következett be. Vannak ugyan 
kiemelkedő mesterek, akik szeretnék, hogy minőségi magyar cukrászat 
jöjjön létre, de sok minden hiányzik még a piacról. Tapasztalatuk szerint 
Magyarországon sok cukrász például továbbra sem bírja elengedni a hosz-

szú pultot, úgyhogy nem elég letisztult a kínálatuk.
A gondok ezzel még nem értek szerintük véget: „a 
megfelelően képzett, felkészült, gyakorlatias, szak-

ma iránt elkötelezett szakember, aki még tanulni 
is vágyik, ma már hiány.” A tehetség ugyan-

is, ahogy Kolonics is vallja, önmagá-
ban nem elég. Mégis, mit tud mon-

dani a jövő cukrászainak, akiket 
éppen az ő sikereik inspirál-

nak: „ez mint minden más 
gyakorlati szakma rengeteg 
szépséget és kihívást jelent. 
Az, hogy elérjünk ilyen 
szintre az minimum 10-15 
éves folyamatos tanulás, 

lemondás, áldozathozás. 
Nagy anyagismeret kell 
ahhoz, hogy kreatí-
van tudjunk dolgozni! 
Szeretnünk kell, amit 

csinálunk, ez máshogy 
nem megy, és sokat kell 

dolgozni érte.”
aradi
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Kolonics Zoltán és felesége, Varga Ágnes 2018-ban indították el 
a vállalkozásukat, ami 2022-re nem hogy beérett, de az egyik étte-
remkalauz szerint máris az ország legjobb cukrászdája lett. Mint 
az Audi-Dining Guide Top100 írja, az óbudai Málna The Pastry Shop 
a megnyitását követően rögtön az országunk egyik meghatározó 
minőségi cukrászdájává vált, desszertjeinek minősége maga-
san a legjobbak közé emeli. A cukrászat, ahogy a méltatás is szól, 
nagyon finom, érzékeny összeállítású süteményekkel hódít.

Szinte mindent
A Málnában, ahogy több helyen is megfogalmazták már, francia technológiát 
használnak, de nem feltétlenül francia desszerteket készítenek. Kolonics, aki 
korábban a Gerbeaud főcukrásza is volt, azt mondja, szinte mindenen túl van 
már a szakmában: jobbnál jobb munkahelyeken dolgozott, jobbnál jobb pozí-
cióban, remek csapatok tagja volt, komoly versenyeken vett részt, komoly fel-
kéréseket kapott. A legmeghatározóbb munkahelyei közé sorolja a Gellértet, 
a Le Meridient (ma Ritz Carlton), a Gerbeaud-t (Onyx, egy Michelin-csillag), 
egy skóciai luxuswellnesshotelt, az Isle of Eriskát (egy Michelin-csillag). 

De miért csak szinte, tettük fel neki a kérdést. Hát, azért, mondja az Óbu-
dai újságnak, mert két-három hónapot szívesen dolgozna még olyan, általa 
nagyra értékelt cukrászoknál, amilyen például Marc Docubo vagy Emma-

nuel Rion. Azt azért hozzáteszi, hogy a szakma el-
ismerése mindig jól esik, hiszen sokat dolgoztak 
az elmúlt 30 évben. A médiafigyelemmel együtt 
számítanak némi forgalomnövekedésre is, de 

a cukrászda fő profilját a sütemények adják, a nyár 
ezzel szemben viszont mindig a fagylaltszezonról 

szól, ami az ő esetükben csak a forgalom legfel-
jebb 30 százalékát adja.

Stabil minőség
A négy évvel ezelőtti nyitás óta egyébként fo-

lyamatosan nő az értékesített termékek száma, 
napjainkban közel két-háromezer desszertet ad-

nak el egy hónapban. Kolonics megjegyezte, hogy 
a világjárvány idején sem tapasztaltak visszaesést. 

A vásárlók keresik a stabil minőséget, ráadásul bíznak 
bennük, hiszen mindennap személyesen is láthatják őket 

az üzletben, és a műhelymunkát is megfigyelhetik. 
Ahhoz egyébként, hogy a Málna itt, Óbudán nyitott meg, 

a fővárosiak szerencséje is kellett, először ugyanis Győrben 
szerettek volna cukrászdát nyitni, hiszen Ágnes, a fele-
sége odavalósi, balettművészként a Győri Balett tagja 
volt, mielőtt a cukrászmesterség felé fordult. A tervet 
végül azért engedték el, ha nem is teljesen, mert ott 
nem találtak megfelelő üzlethelyiséget. Ahogy vi-
szont tavasszal kiderült, már azon gondolkodnak, 
hogy franchise-rendszerben kezdik működtetni 
a Málnát. 

Mint mondják, szeretik a környéket, a Kolosy 
tér környékét, mert olyan, mint egy kisváros, de 
azt is tudni kell, hogy a Málna 2021 karácsonyá-
ra már kinőtte a helyet, és hogy 2021 szeptemberé-

Meg kellett 
dolgozni érte

Szeretnünk kell,  
amit csinálunk, ez  

máshogy nem megy,  
és sokat kell  

dolgozni érte
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Ünnepségen köszönték meg a III. 
kerületi Házi Segítségnyújtó Szolgá-
lat és Otthoni Szakápolási Szolgálat 
dolgozóinak áldozatos munkáját.

„Azok számára, akiknek a világa egy szo-
bára, egy lakásra szűkül, önök jelentenek 
mindent: gondoskodásukkal, törődésükkel, 
szeretetteljes odafordulásukkal ismét ki-
nyitják az univerzumukat, és mi nem lehe-
tünk elég hálásak ezért” – mondta dr. Kiss 
László polgármester a házi segítségnyújtó 
és otthoni szakápolási szolgálatban dolgozó 
kollégákat köszöntő ünnepségen.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény (ÓSZSZI) Kiskorona utcai díszter-
mében gyűltek össze, hogy a kerületi Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat és Otthoni Szaká-
polási Szolgálat dolgozóinak munkáját meg-
köszönjék. Az örömteli eseményre – ame-

lyen Haskóné Alker Annamária, az ÓSZSZI 
intézményvezetője szintén köszöntőbeszé-
det mondott – kerületünk idősklubjainak 
tagjai színpadi produkciókkal készültek, 
hogy így is kifejezzék tiszteletüket az ünne-
peltek iránt.

Az ÓSZSZI szolgáltatásaként működő 
Házi Segítségnyújtó Szolgálatnál 24 mun-
katárs dolgozik, évente megközelítőleg 600 

III. kerületi ellátottnak nyújtanak szakszerű 
segítséget. Helytállnak a szolgálat munka-
társai, pedig ez a terület küzd a legnagyobb 
humánerőforrás-hiánnyal: jelenleg is hét 
üres pozícióra várnak további, új kollégákat.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, 
hogy az otthonukban élő nyugdíjas embe-
reknek könnyebbé, tartalmasabbá tegye 
a mindennapjait. A koruk és egészségi ál-

lapotuk miatt önmaguk ellátására átmene-
tileg nem vagy kevésbé képes ellátottakat 
saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük 
megtartásában segíti.

A szintén térítésmentesen igénybe vehető 
Otthoni Szakápolási Szolgálat kötelékében 
9 munkatárs évi 600 viziten látja el az arra 
rászorulókat. Szakápoló és gyógytornász 
vesz részt ebben az egészségügyi szakellá-
tásban.

Az Otthoni Szakápolási Szolgálat a ke-
rületben élő szakápolásra szoruló betegek 
ellátását végzi abból a célból, hogy a beteg 
otthoni környezetben, személyre szabottan, 
humánus és szakszerű ápolásban részesül-
jön. A betegek házi vagy szakorvosi elren-
delés alapján kerülnek felvételre, a gyógyu-
lás és a rehabilitáció idejét az otthonukban 
szakemberek segítségével tölthetik.

AZOKAT KÖSZÖNTÖTTÉK, 
AKIK SEGÍTENEK

Megkapó fotókiállítás, zene, tánc 
és autentikus gasztronómiai él-
mények is várják az érdeklődőket 
az Esernyősben szeptember 10-étől, 
szombattól. A magyarországi viet-
námi közösséggel, kultúrájukkal, 
szokásaikkal való megismerkedésre 
kínálnak remek alkalmat hét napon át.

Önkormányzatunk Béres András alpolgár-
mester közreműködésével 2021 augusztusá-
ban a Magyarországi Vietnamiak Egyesüle-
tével együttműködési megállapodást kötött, 
amelynek köszönhetően igyekeznek minél 
több és tartalmasabb kulturális, oktatási 
és sportprogramot megvalósítani, valamint 
a civil, az önkormányzati és a vállalati szek-
tor közötti minél szorosabb partnerséget ki-
alakítani.

2021 karácsonyán a vietnámi közösség 
nagy értékű adományt juttatott el önkor-
mányzatunkhoz, amelyből több intézmény 
is részesült – az értékes felajánlásért, 
az adományozás megszervezéséért a III. 
kerület nagyon hálás Vu Quy Duong elnök 
úrnak és dr. Phung Kim San alelnök úrnak.

Szeptember 10-től ennek az együttmű-
ködésnek köszönhetően ad otthont az Eser-
nyős (1033. Budapest, Fő tér 2.) egy hétre 
egy gazdag fotókiállításnak – amelyre min-
den érdeklődőt szeretettel várnak –, a tárlat 
megnyitóján pedig a nálunk élő vietnámi 
közösséget, szokásaikat, gasztronómiáju-
kat, sokszínű kulturális örökségüket ismer-

hetik meg közelebbről. Tánc, zene és prózai 
előadás is várja a megnyitó vendégeit.

A vietnámi kulturális nap megnyitója 
szeptember 10-én, szombaton 17 órakor 
kezdődik, a tárlatot Nguyen Thi Bich Thao 
nagykövet asszony nyitja meg, köszöntőt 
mond dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere. A kiállítás 2022. szeptember 
17-ig látogatható.

Magával ragadó vietnámi kultúra
Képen, hangban és a tányérunkon is

Idei felhívásában is arra kérte a III. kerülti lakosokat önkormányzatunk, hogy 
válasszák ki közösen a legbecsesebb és legkedvesebb fájukat, amelyre 
mindannyian büszkék lehetnek, és amely egy évig fogja képvisel-
ni Óbuda-Békásmegyer zöldértékeit, páratlan zöldvagyonát.

Óbuda fája ebben az évben is azt a törekvést szimbolizálja, hogy fel-
hívják a III. kerületben, a közvetlen környezetünkben lévő fákra, 
azok értékére, védelmére, szerepére a figyelmet. Az aszállyal, 
valamint az energiaválság okozta nehézségekkel küzdve 
talán minden korábbinál fontosabb, hogy a fák és az erdők 
megóvásáról közösen gondolkodjunk, és összehangoltan 
cselekedjünk.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat arra kéri a kerület 
lakóit, hogy álljanak ki minél többen a kerület zöldvagyo-
nának védelméért, gyarapításáért, és dolgozzanak együtt 
azért, hogy a fenntartható, jövőálló megoldásoké legyen 
a főszerep.

Egyébként a Zichy-kastély udvarában álló gyönyörű, 
fehér eperfa a szavazatok 27,6 százalékával nyerte az idei 
versenyt, és minden érdeklődőt szeretettel várnak a Zi-
chy-kastély kertjébe (1033. Budapest, Szentlélek tér), Óbuda fája 
2022 győztesének táblaavató ünnepségére, amelynek időpont-
ja szeptember 13., kedd, 11 óra. Az eseményen köszöntőt mond 
Burján Ferenc, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat klíma- és kör-
nyezetvédelemért felelős alpolgármestere, Sigmond Sándor, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat főkertésze. Közreműködik az Óbudai 
Gimnázium.

Felavatják Óbuda fáját
A fegyverneki fehér eperfa nyerte a 2022-es szavazást

mozaik1514mozaik



kulturális programok17

Újraéled az ókori Aquincum a Pacsir-
tamező utca elején: kétnapos, római 
kori fesztivált rendeznek a katonavá-
rosi amfiteátrumban. A szeptember 
10-11-i rendezvényen egyebek mellett 
gladiátorjátékok és antik fogadóiroda, 
ókori szépségszalon és divatbemu-
tató, kirakodóvásár és költőverseny 
várja a kicsiket és nagyokat, ösz-
szecsapnak a barbárok és a legi-
onáriusok, és arra is fény derül, ki 
nyeri el a helytartó lányának szívét.

Első alkalommal rendezik meg az Amfi-
Fesztet, de mint Béres András, Óbuda-Bé-
kásmegyer kultúráért felelős alpolgár-
mestere a rendezvény sajtótájékoztatóján 
elmondta, a kerület bízik benne, hogy a kez-
deményezés hagyományteremtő lesz. Az ön-
kormányzat szeretné, ha az aquincumi kul-
turális örökséget a városrész belső részein 
is jobban láthatóvá tennék, a katonavárosi 
amfiteátrum pedig kiváló helyszínnek ígér-
kezik a programsorozat megrendezésére. 
Láng Orsolya, az Aquincumi Múzeum 
igazgatója az aréna különleges történelmi 
adottságait emelte ki: az amfiteátrum 
másfél-kétezer évvel ezelőtt birodal-
mi szinten is kiemelkedő jelentőségű, 
méreteit tekintve pedig a római Co-
losseumnál is nagyobb volt.  

Az AmfiFeszt mindkét napján fo-
lyamatos fegyver- és életmódbemu-
tató, kézműves foglalkozások és óko-
ri árusok utcája várja a látogatókat, de 
a szombaton délelőtt 10 órától kezdődő 
fesztiválon lesz családi kincskereső já-
ték, barbár bátorságpróba, régészhomoko-
zó, mesemondás, kelta HEMA-bemutató 
és görög-római táncház is. A hétvége egyik 
leglátványosabb produkciójának a hagyo-
mányőrző egyesületek által előadott gla-
diátorjáték ígérkezik: a rabszolgák közül 
a szemünk előtt választják ki a legrátermet-
tebb harcosokat, fel is készítik őket a küzde-
lemre, az összecsapások során pedig tizenöt 
gladiátor lép egyszerre az arénába – a győz-
tesre „hivatalos fogadóirodában” is lehet 
tippelni, bár a szervezők állítása szerint 
„illegális bukmékerek” is ólálkodni fognak 
a nézők között.

A programok során főleg az antik római 
kultúrát ismerhetjük meg, de szeretnék be-
mutatni az ókori Pannonia tartomány etnikai 
sokszínűségét is – szarmata, markomann, 

g e p i -
da ha-
g y o -

m á -
nyok is 

megeleve-
nednek majd 

a szemünk előtt. 
A fesztivál ugyan-

akkor a barbárok és a rómaiak közti harci 
villongásokat is feleleveníti, méghozzá 
egy izgalmas dramaturgiai szálra felfűzve, 
amelyet a kétnapos rendezvényen követhet-
nek végig a látogatók. A hagyományőrző 
színjátszók által előadott történet szerint 
az elűzött barbárok visszatérnek a kör-
nyékre, összecsapnak a legionáriusokkal – 
a fordulatos sztoriban pedig főszerepet kap 
a helytartó lánya is, akinek szívéért egy ger-
mán testvérpár vetélkedik majd, méghozzá 
a kétnapos fesztivált záró gladiátorjáték so-
rán.

Az AmfiFeszt minden programja ingye-
nes, az Aquincumi Baráti Kör rendezvé-

nye Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
és a Budapesti Történeti Múzeum támoga-
tásával valósul meg. A részletes program 
és további információk az aquincum.hu 
és az Aquincumi Múzeum Facebook-olda-
lán találhatók.

Augusztus 26-28 között megint megtelt a Fő tér, visz-
szatért a kézműves sörök fesztiválja, ahol több mint egy 
tucat magyar főzde több mint száz kézműves sörét lehetett 
megkóstolni, és hozzájuk nyolc food truck kínálatát lehe-
tett végigenni. Ehhez pedig olyan előadók szolgáltatták 
a zenét, mint a Supernem, a Los Orangutanes, a Frenk, 
Ripoff Raskolnikov, az Ivan & The Parazol és a Lóci játszik. 

A bemutatkozó főzdék között volt többek között a Fóti Zwickl, 
a gyulai Viharsarok Sörfőzde, akik azt vallják magukról, hogy ke-
ményen és kritikusan dolgoznak annak érdekében, hogy az ered-
mény mindig csúcsminőségű legyen, a Reketye, akik gyakran őrü-
letes receptek alapján főzött különlegességekkel örvendeztetik meg 
a sörkedvelőket és a Kecskeméti Sörmanufaktura is, akiknek célja, 
hogy felélesszék a város sörtermelésének hagyományait, de limitál-
tan készítenek modern, újhullámos söröket is. 

„Örömmel vettünk részt ismételten az Óbudai Sörfesztiválon. 
Mindig pozitív csalódás ér minket, hiszen a rendezvény mindig kel-
lemes hangulatú, nincs semmilyen fennakadás és nagyon érdeklődő 
a közönség” – jegyezték meg a fesztivállal kapcsolatban. 

Mint mondták, a leggyorsabban a Pils12-es sörük fogyott el, ami-
ből a fesztivál végére teljesen kifogytak. „Nem tudunk belőle any-
nyit főzni, hogy elég legyen. Nem véletlen hiszen a Pils12-es sörünk 
a legjobb az országban” – magyarázták az Óbuda újságnak. 

„Emellett most népszerűek voltak nálunk az új sörök, főleg a sava-
nyú szériák. Volt egy sörpremierünk is a fesztiválon. Itt mutatkozott 
be először a Fruit Forest Berliner Weisse nevű sörünk. Visszajelzé-
sekben hozta, amit vártunk tőle.” 

Az viszont számukra is meglepő volt, mennyien keresték a feke-
te söröket. Ők egyébként leginkább a savanyú vonalra kaptak rá, 
azonban a mostanában rendkívül divatos, komlós hazy IPA-kal is 
hamarosan jelentkeznek. 

Addig is érdemes megkóstolni a TEPACHE sörüket, ami London-
ban a European Beer Challenge-n arany medált hozott el. 

A reketyések is azt mondták lapunknak, hogy elképesztően jó él-
mény volt számukra a fesztivál. 

„Lelkesítő volt, hogy sokan alapból úgy keresték meg a standun-
kat, hogy már régóta szeretnek minket, illetve csodás érzés volt azok 
számára kóstolót adni, és mesélni a munkánkról, akik még nem is-
merték a csapatunkat. Igyekeztünk egy minél színesebb és szerte-
ágazóbb palettával készülni, ezért a lehető legkülönbözőbb sörtípu-
sokat válogattuk össze” – mondták az Óbuda újságnak. 

„A mi célunk az, hogy maradandó élményt adjunk mindenkinek. 
Nagyon nagy magabiztosságot adott nekünk a pultban a rengeteg 
pozitív visszajelzés és az elégedettség” – tették hozzá. Ők, mint 
mondták, szeretnek bevállalósak lenni és kísérletezni, hogy minél 
izgalmasabb kombinációkat hozzanak létre. 

Amikor azt kérdeztük tőlük, szerintük mik lesznek a következő 
évek legtrendibb sörtípusai, valóban magabiztos választ kaptunk. 

„Úgy gondolom, hogy korszakalkotó ötleteinkkel mi magunk is 
alakítjuk a trendet, amelyek újra és újra sikert aratnak, vegyük pél-
dának a Banghard kollekciót, ami szinte azonnal kipörgött” – felelte 
Sári, a főzde salesese.  

aradi

Harc és szerelem 
az AmfiFeszten
Hagyományt szeretnének teremteni

XXV. Aquincumi Költőverseny
Idén az AmfiFeszten rendezik meg a negyed-
évszázados múltra visszatekintő Aquincumi 
Költőversenyt is, amelyre minden évben 
klasszikus görög-római versformákban írt 
költeményeket vár a zsűri. Ebben az évben 
a Panem et Circenses (kenyeret és cirkuszt) 
mottóra kellett verseket írniuk a szerzők-
nek, a döntőbe jutott alkotásokat pedig 
szeptember 11-én 10-12 óra között színészek 
tolmácsolásában hallgathatják meg a láto-
gatók. Az eredményhirdetés során az első 
három helyezett babérkoszorúban része-
sül, a közönségdíjról pedig cserépszavazás 
dönt majd. Lesz epigrammaíró verseny is, 
amelyen a résztvevőknek a helyszínen meg-
adott témára kell rövid, csattanós verset  
rögtönözniük.

ÖVÉK VOLT 
A TÉR
Több mint százféle kézműves  
sört lehetett kóstolni
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MIKOR? 2022. szeptember 24-én 14.00-18.00 között
HOL? a sétányon a Kadosa utcánál és a 
     Római-parti Plázsnál

RÓMAI-PART
tervezzük együtt /// megnyitó romai.budapest.hu

Tervezési folyamat a közösség részvételével 
2022.szeptember 24-től

EGY CÉLÉRT 
TEKERÜNK!

GYERE ÉS
TERVEZZ
VELÜNK!

Kohéziós Alap

Budapest Főváros Önkormányzata széles-
körű társadalmi bevonással közösségi 
tervezési folyamatot kezdeményezett 
a Római-part jövőképének elkészítésére, 
melynek eredményeként 2021-ben meg-
született az igény, hogy 20 év múlva le-
gyen

- A RÓMAI-PART 
EGYEDÜLÁLLÓ 
- A RÓMAI-PART ZÖLD 
- A RÓMAI-PART ELSŐSORBAN 
REKREÁCIÓS TERÜLET 
- A RÓMAI-PART MINDENKIÉ 
- A RÓMAI-PART VÍZISPORT-
PARADICSOM 
A Római-part – mely 
a Pünkösdfürdőtől 
az Aranyhegyi-patakig 
tart – a főváros egyik 
kedvelt kikapcso-
lódási és sportolási 
helyszíne, így sor-
sát – múltját, jele-
nét és jövőjét – nem 
csak a környezetében 
élők, hanem a buda-
pestiek széles köre kí-
séri figyelemmel.  

Úgy határozott a Főváros, 
hogy a Jövőképben lefektetett 
prioritások, víziók adják az alapot 
az árvízvédelmi tervezéshez, valamint 
az ezzel párhuzamosan zajló közösségi 
tervezéshez. Közös munkánk eredménye-

ként létrejön a Római-part komplex 
középtávú fejlesztési koncepciója 
és a Duna-parti sáv szabadtérépíté-
szeti koncepcióterve.

Ez a folyamat várhatóan 2022. 
szeptemberétől 2023. júniusáig fog 
tartani.

KÖZÖS MUNKÁNK ELSŐ 
LÉPÉSEKÉNT GYERE EL, 

hogy a Római-parton megismerked-
hess a közösségi tervezés folyamatá-
val, a számodra érdekes kérdéseket 
feltehesd a Római-parttal kapcsolat-
ban ismertesd a jobbító ötleteidet. 

Várunk 2022. szeptember 24-
én, szombaton 14-18 óra között 

a sétányon a Kadosa utcánál, 
és a Római-parti Plázs-

nál. Tájékozódni 
a közösségi terve-

zés folyamatáról 
a https://romai.
budapest .hu / 
oldalon lehet-
séges, ahol 
a későbbiek-
ben részletesen 
i s m e r t e t j ü k , 

hogyan lehet 
b e k a p c s o l ó d n i 

a munkába, illetve itt 
lesz nyomon követhető 

a tervezés folyamata. 
Az első Közösségi nyitott fó-

rum tervezett időpontja: 2022. szeptem-
ber 24.

TERVEZZÜNK EGYÜTT!

RÓMAI-PART – A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS ÚTJÁN

közösség19közösség18



CSILLAGHEGYa mi kis falunk

SZEPTEMBER 17., SZOMBAT 
10.00–20.00 ÓRA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT

Utcabál Csillaghegyen, 
nem csak csillaghegyieknek!

Szeptember közepén vidámsággal, jó hangulattal, izgalommal telik meg 
a Mátyás király út. Igazi nyárbúcsúztató utcabálra készülünk, amelyen 
gazdag gyerekprogramokat, remek koncerteket, kézműves kirakodóvásárt 
és sok-sok finomságok kínálunk Önöknek.

A kicsiknek a Csillaghegyi Közösségi 
Házban változatos gyerek-
programokkal kedveskedünk, 
a felnőttek pedig a közösségi ház 
udvarán 10.00 és 14.00 óra között 
főzőversenyen is kipróbálhatják 
magukat. 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Az utcabál szervezésében 
nyújtott segítségért 
köszönet Kőszegi Attilának 
és Debreczeni Istvánnak.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az esemény házigazdája: Harsányi Levente
 
RÉSZLETES PROGRAM:
10:00 óra Buborék Zenekar
11:30 óra Iszkiri Zenekar
12:30 óra Mosolygarázs aerobicgyermektánc-műsor
12:35 óra Csillaghegy tortája a Cserfalvi Cukrászda és 
 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat jóvoltából
13:30 óra Lelkes Zenekar – népi táncjátékok
14:30 óra Görög néptáncegyüttes
15:00 óra Karaoke         
16:00 óra  Irigy Hónaljmirigy
17:00 óra Nemcsak Berry Zenekar
18:00 óra Piroch Gábor Kaszkadőrshow
18:30 óra Weisz Viktor-koncert
20:00 óra IceCream Zenekar

Csillaghegy_190x272.indd   1Csillaghegy_190x272.indd   1 2022. 09. 06.   14:582022. 09. 06.   14:58

2022. szeptember 23–25.

Szeptember 23., péntek
19:00 – Kitti Live-koncert

Tartsanak velünk! Jó szórakozást kívánunk!
Bővebb információ a facebook.com/bekasipiac oldalon található.

BÉKÁSMEGYERI PIAC 
IGAZGATÓSÁG

Találkozzunk
a Békásmegyeri
Piac Közösségi

Terén!

szombaton és vasárnap is: légvár

Szeptember 25., vasárnap
10:00 – kézműves programok – kerámiafestés, agyagozás
14:00 – Barna Zsombor bábelőadása: Vitéz László Ángliában

Szeptember 24., szombat
10:00 – a Cimbora Produkció bábműsora kicsiknek és nagyoknak
11:00 – foglalkoztató programok: arcfestés, buborék fújás, lufihajtogatás

16:00 – a Buborék zenekar gyerekkoncertje
19:00 – a Made In zenekar koncertje
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Halay Edit Ne bőgjön, Piksz úr! című könyvét 
mutatják be szeptember 14-én, szerdán 
16 órától az Esernyősben. A könyv példá-
nyai a helyszínen ingyenesen beszerez-
hetők, a szerző pedig dedikálni is fog. 

Egy újságíró-lapszerkesztő, aki a huszadik száza-
di történelem nagy pillanatait meg tudja mutatni 
alulnézetből, segít nyitott szemmel végigsétálni 
a korabeli utcákon, benézni Óbuda régi udvaraira, 
leültet minket a szobakonyhák asztalaihoz, és se-
gít közelről látnunk azokat (a Jó Pásztor Nővérek 
apácáit vagy Gizit, a környék koldusát, de magát 
a címadó Piksz urat is), akikkel a történelemköny-
vekben, szakkönyvekben nem találkozunk.

Halay Edit könyve, a Ne bőgjön, Piksz úr! – 
Egy lapszerkesztő emlékiratai önkormányzatunk 
támogatásával jelent meg nemrég, Merényi Mik-

lós gondozásában. Ahogy a szerző fogalmaz: 
„Egyre kevesebben vagyunk már, akik szemé-
lyesen átéltük az elmúlt század nehéz évtizedeit. 
Vannak ugyan szép számmal szakkönyvek, iro-
dalmi alkotások, amelyek igyekeznek megörö-
kíteni a letűnt évszázad történelmi, politikai, 
katonai eseményeit. De hogy mi miként éltük át 
Óbudán a változásokat, miként viseltük a nagy 
tragédiákat, az csak bennem él még, vagy ve-
lem is a feledés homályába vész”.

Természetesen a könyv írója, Halay Edit új-
ságíró, a Jövő Mérnöke és a Közgazdász egye-
temi lapok egykori főszerkesztője, aki maga is 
újságírók egész nemzedékét nevelte ki, szintén 
jelen lesz a könyvbemutatón. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat a készlet erejéig biz-
tosít térítésmentesen példányt az érkezőknek, 
akiknek dedikálásra is lehetőségük lesz.

Kihirdették a Tiszta, virágos ottho-
nunk, Óbuda-Békásmegyer 2022 
pályázat nyerteseit. A díjátadó 
ünnepségen minden pályázó el-
ismerésben részesült, de két pá-
lyázat is első helyezést ért el.

„Évről évre egyre több pályázónkat kö-
szönthetem, örülök, hogy a Tiszta, virágos 
otthonunk, Óbuda-Békásmegyer ügyében 
már régebb óta kitartó lakótársaink mellett 
újabb közösségek csatlakoznak hozzánk” – 
mondta Burján Ferenc, a klíma- és környe-
zetvédelmi ügyekért felelős alpolgármester 
a pályázat díjátadó ünnepségén.

„A Klímabarát Települések Szövetségé-
nek pályázatán a budapesti kerületek kö-

zül önkormányzatunk lett az első, 
törekvéseinket klímabarát díj-
jal jutalmazták. Ez a közös siker 
az Önök munkája nélkül nem le-
hetne a miénk, hiszen a szerteágazó 
fenntarthatósági feladataink között 
a kerület zöldítése fontos hivatá-
sunk” – tette hozzá.

Az eseményen szóba került, hogy 
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat a fenntartható fejlődés elkötele-
zett híveként nagy figyelmet fordít 
a zöld közterületeink gondozására, 
fejlesztésére, virágosítására. Ennek 
érdekében írja ki minden évben 
a Tiszta, virágos otthonunk, Óbu-
da-Békásmegyer pályázatát, amely-

nek célja, hogy ösztönözze és elis-
merje azokat a lakóközösségeket 
és magánszemélyeket, akik fontos-
nak tartják, hogy a környezet, ahol 
élnek, rendezett és szép legyen.

Az idei felhívásra 24 nevezés 
érkezett, ebből két pályázat ért 
el első helyezést a zsűri döntésé-
nek értelmében, amelynek tag-
jai ebben az évben Burján Ferenc 
alpolgármester, Kléner Katalin, 
a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sa, koordinációs menedzser és Hock 
Adrienn, a klíma- és környezetvé-
delemért felelős alpolgármesteri 
iroda munkatársa volt. Az egyik 

első helyezett a Juhász Gyula utca 15. szám 
alatti 424. számú társasház pályázata lett. 
A társasház 2019-es felújítása óta az addig 
is gondozott közterületi kertet újult erővel, 
nagy kreativitással ápolják. Virágágyások- 
és szigetek díszítik alkotásukat. A kertet 
egy halastó is ékesíti, melyet napelemmel 
működtetnek.

A másik első helyezettnek a Kórház utca 
7. szám alatti lakóközösség pályázatát vá-
lasztották. A közösség 2014 óta gondozza, 
szépíti a területet, minden évben kreatív új-
donságokkal bővítik a kertet. Kirakott utak, 
kis tavacska, pihenőkert is szolgálja az erre 
járókat. És egy új napelemmel működő 
szökőkútnál tudják a madarak is szomjukat 
oltani.

Tiszta, virágos otthonunk: megvannak a győztesek

A környezet, ahol élünk, 
rendezett és szép legyen

Küzdelmes hétköznapok és sorsfordító történelmi epizódok a XX. századi Óbudán

EGY LAPSZERKESZTŐ EMLÉKIRATAI

„A III. kerületi önkormányzat a Főváro-
si Önkormányzattal és a Sziget Fesz-
tivál szervezőivel közösen dolgozik 
azért, hogy ugyanolyan szép és zöld 
állapotban kaphassuk vissza az Óbu-
dai-szigetet, mint amilyen korábban 
volt” – mondta dr. Kiss László, kerüle-
tünk polgármestere a fesztivál utáni 
helyszínbejáráson, szeptember 5-én.

A fesztivál vége utáni munkálatok része 
volt a terület szemétmentesítése, ami már 
megtörtént, illetve a bejáráson számba vet-
ték azokat az esetleges károkat, amelyeket 

a Sziget Fesztivál okozott. „Örömmel je-
lentem, hogy a sziget III. kerületi területein 
semmilyen környezeti kár nem történt, nem 
esett áldozatul egyetlen fa sem, de tudomá-
som szerint a sziget egyéb területein sem 
volt jelentősebb környezeti károsodás, ami 
nagyon-nagyon fontos” – emelte ki a polgár-
mester.

Dr. Kiss László emlékeztetett: „Az idei 
Sziget más volt, mint a többi, mert Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának szor-
galmazására, a Fővárosi Önkormányzat 
döntésének értelmében az Óbudai-sziget 
galériaerdeje védelem alá került, vagyis idén 

a szigetnek ezen a részén már nem volt jelen 
a fesztivál, sem a fesztiválozók, ellentétben 
az eddigi évekkel.” Ezt a polgármester azzal 
magyarázta, hogy a kerületi és a fővárosi ve-
zetés számára a legfontosabb a sziget ökoló-
giai védelme, aminek mindent alárendelnek.

A fesztivál szervezőinek fontos feladata-
ként említette meg dr. Kiss László a nagyrét 
helyrehozását, amelyet nagy mennyiségű fű 
ültetésével oldanak meg, azért, hogy pon-
tosan ugyanolyan állapotban adják vissza 
a területet, mint ahogyan átvették. A Sziget 
Fesztivál szervezői erre garanciát vállaltak.

NEM OKOZOTT 
KÁROKAT 
A SZIGET FESZTIVÁL

Nem esett áldozatul  
egyetlen fa sem, és nem volt  

jelentősebb környezeti károsodás
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Szeptember 9. péntek 19.00 Évadnyitó gála: Gergely Róbert jubileumi 
koncertje (Ingyenes.) 
Szeptember 10. szombat 19.00 Főnök a pácban – Spirit Színház
Szeptember 11. vasárnap 10.00 Évadnyitó
Hahó Együttes zenés gyermekműsora. A kézműves játszóházban a 
nagyobbakkal iskolakezdésre ceruzatartót, a kisebbekkel egy zajkeltőt 
készítünk. Ugrálóvár, kisvonat, arcfestés várja a gyerekeket.

Szeptember 9. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
Szeptember 10. szombat 10.00 Mesés hétvégék (Ingyenes.)
Szeptember 11. vasárnap 10.00 Kakaómese – Micimackó kalandjai (1977)
Szeptember 14. szerda 18.00 Hedry Mária: Zrínyi Ilona – monodráma
Szeptember 22. csütörtök 18.00 Ars Sacra Fesztivál - "Én az Istent viszem 
régtől"- Iancu Laura néprajzkutató előadása
Szeptember 23. péntek 17.00 Nép-Tánc-Ház – Szent Mihály-napi táncház
Szeptember 24. szombat 16.00 Szent Mihály-napi halászléfőzés
Szeptember 24. szombat 18.00 Széles vizek – Juhász Réka koncertje 
(Ingyenes.) Közreműködnek: Juhász Réka – ének, Juhász Dénes – hegedű,  
Kalász Máté – hegedű, Dövény Gergely – brácsa, Kalász Tamás – nagybőgő

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Mátyás király út 11-15. 
Tel.: 240-0752, 
www.kulturkozpont.hu,
instagram: @kulturkozpont

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Tel.: 388-2373, 
www.kulturkozpont.hu 
instagram: @kulturkozpont

Szeptember 10. szombat 14.00 – 19.00 Csinnadratta - Utcaszínházi délután 
(Ingyenes.) Porondmester: Zugmann Cugi Zoli
14.00 – 18.00 Csúzlizda, zsonglőr játszóház
14.00 Csípd meg, fogd meg, eredj utána! – Guliba Társulat
14.45 Vitéz László interaktív bábjáték-automata 
15.30 Paprika Jancsi - Bartha Tóni Bábszínháza
16.15 Vitéz László interaktív bábjáték-automata
17.00 Játsszunk pantomimet! - Előadja: Dvorák Gábor és Patka Heléna
17.45 Vitéz László interaktív bábjáték-automata
18.30 Kócos Cirkusz

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Csobánka tér 5. 
Tel.: 243-2432, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: bekasikozhaz

Szeptember 12. hétfő 17.00 Pszichológiai előadás (Maróti Eszter előadása)
Szeptember 13. kedd 9.00 Mentális felkészülés a szülésre - pszichológiai 
előadás (Ingyenes.)
Szeptember 13. kedd 10.00  Kismamatorna
Szeptember 13. kedd 15.00 Egy diplomata visszaemlékezései (Ingyenes.)
Szeptember 13. kedd 17.00  Önismereti és művészetterápiás csoportok
Szeptember 14. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban - 
pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Szeptember 14. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Szeptember 14. szerda 18.00 Életünk-egészségünk előadássorozat (Ingyenes.)
Szeptember 15. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Szeptember 16. péntek 20.00 Casablanca táncláz
Szeptember 19. hétfő 17.00 Pszichológiai előadás (Simon Gábor előadása)
Szeptember 20. kedd 9.00 Mentális felkészülés a szülésre - pszichológiai 
előadás (Ingyenes.)
Szeptember 20. kedd 10.00 Kismamatorna
Szeptember 21. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban - 
pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Szeptember 21. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Szeptember 22. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Szeptember 23. péntek 18.00 Ars Sacra Fesztivál - kiállításmegnyitó
Szeptember 25. vasárnap 10.00 Nosztalgia MegaBörze

Szeptember 17. szombat Máriaképek, Krisztuskorpuszok – térben és 
időben Árkádkiállítás - Ars Sacra Fesztivál keretében (Ingyenes.)
Szeptember 20. kedd 17.00 Érzelmek mentén - Aulakiállítás (Ingyenes.)
Szeptember 23. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. szeptember 17. – 2022. december végéig:
Kunibert Fritz: “Egység a Kettősségben” című időszaki kiállítás

VASARELY MÚZEUM BUDAPEST 
1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
email:vasarely@szepmuveszeti.hu
telefon: +3613887551
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest
Nyitvatartás: csütörtöktől vasárnap is, 10.00 – 
18.00
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A kutyafuttatók biztonságos haszná-
lata nagyon fontos, a magabiztos ér-
kezés és távozás, az ott töltött idő 
pozitív élményei megala-
pozzák a mindennapokat!

Egy szép nap megkerestek 
az Ürömi Menhely önkéntesei, 
a Duhajdombi Kutyaiskola vezetője 
és oktatói, és elhívtak egy klassz workshop-
ra, ahol a szimatszőnyeg készítés közben 
volt időnk beszélgetni. Röviddel az esemény 

után jelezték, hogy szívesen segí-
tenének, oktatnák egy-egy kutya-
futtató kutyásait Óbuda-Békásmegyeren.

Már két helyszínen tartottak 
is: a Mészkő park futtatóban 
és a Táncsics park kutyafutta-
tóban, ahol elmondták a sza-

bályokat, a helyes és illedelmes 
viselkedést, a kutya-gazda kommunikációt 
és hogy egymást tisztelve, hogyan is me-
gyünk be a futtatóba. Új kutya érkezésekor 
például a gazdák visszahívják kutyáikat, 

hogy ne sokkolják a beérkezőt, mert ha fé-
lelmében menekül, prédának nézhetik.

Egy tavalyi közgyűlésen beszélgettünk 
az egyesület tagjaival arról, hogy remek 
lenne ingyenes oktatást nyújtani a kerületi 
lakosoknak és kutyáiknak, hiszen a kultu-
rált kutyatartáshoz szükséges az is, hogy 
a gazdik Békásmegyertől a Szépvölgyi útig 
tisztában legyenek a legalapvetőbb viselke-
dési etikettel. Nem kell többet várni!

A következő ingyenes oktatás szeptember 
16-án és 30-án pénteken lesz 18:30 órától 
a Táncsics futtatóban. Azért itt tartjuk, mert 
ez az új futtatónk már ivókúttal készült, van 
benne víz.

Fontos tudni, hogy az Ürömi menhely, 
mint az összes kutyamenhely, gondokkal 

küzd. Ha segíteni szeretnétek, 
fel tudtok menni önkéntes sétál-
tatónak hozzájuk. Ezzel örömet 
szerezhettek egy kennelben élő 
kutyusnak, leveszitek a ter-
het a menhely önkénteseinek 
a válláról és biztos, hogy a séta 

után mosolyogva fogjátok elhúzni kifelé 
a csúszós vaskaput. Amennyiben élelmet 
szeretne vinni valaki, akkor mindenképp 
kérdezze meg, mire van szükségük, illetve 
anyagi támogatást a 16200137-18531417 
számlaszámra utalhat, aki szeretné támo-
gatni a munkájukat. 

Várunk benneteket szeretettel a két szep-
temberi oktatáson!

Óbudai Kutyás Egyesület
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INGYENES KUTYÁS  
OKTATÁS

Ha téged is zavarnak az elhanyagolt 
állapotú, kopott és színtelen pa-
dok, és van kedved csatlakozni egy 
padfestő szépségversenyhez, akkor 
szeptemberben erre lehetőséged 
nyílik: varázsolj újjá egy óbudai padot!

Az Aquincum kerületrészen található Sil-
vanus sétány Kis Játszóterének és környé-
kének padjai megértek egy kis dekorációra. 

A játszótéren és az azzal szemben talál-
ható padok kopottak, de még használható-
ak, egy kis csiszolás és festés után rájuk sem 
lehet majd ismerni. Ráadásul vidám, színes 
festésekkel mindig öröm lesz használni 
őket.

2022. szeptember 24-én legyen tiéd a leg-
szebb pad: A III. kerületi önkormányzat 
adja az eszközöket és a festéket, neked csak 
a kreativitásodat és a lelkesedésedet kell 
magaddal vinned.

Az eseményre a klima.obuda.hu/silva-
nuspadok weboldalon található űrlapon 
tudsz regisztrálni, a regisztrációra a padok 
korlátozott száma miatt van szükség. Egy 
padra azonban többen is tudtok jelentkezni, 
de egyénileg is lehet padot festeni. 

A helyszínen döntik majd el, hogy ki me-
lyik padot kapja meg, és a jelentkezési lapon 
meg lehet adni azt is, hogy milyen színekre 
van szükséged a padok festésére alkalmas 
festékekből. Ezen felül is minden eszközt 
biztosítanak a szervezők, de kérik, hogy 

megfelelő öltözetben érkezz, amit nem fél-
tesz attól, hogy festékes lesz.

A padfestési akció pontos részleteit a re-
gisztrációkor megadott e-mail címre küldik 
majd ki, de csak akkor jelentkezz, ha va-
lóban szeretnél részt venni az eseményen, 
mert a padok száma miatt limitált jelentke-
zőszámot tudnak fogadni! 

A legszebb padot festők értékes nyere-
ményben részesülnek, hiszen a padfestési 
akció egyben szépségverseny is. A padfes-
téssel értékes bútoráruház-utalványt, illetve 
cukrászda-kupont lehet nyerni. A nevezők 
közül a legszebb munkát és a legegyedibb 
alkotást díjazzák majd.

OB

Fess át egy  
padot te is!



IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
2022. 09. 25-ig: MESTERSÉGE: GRAFIKUS – 120 éve született Gönczi 
Gebhardt Tibor (1902-1994) Munkácsy Mihály-díjas grafikus. Szakmai 
fortélyok, stílusok, technikák
2022. 11. 20-ig: Spelter Henrik – Magyarország első aranykoszorús 
cukrászmestere
2022. 11. 27-ig: Jó lesz a bólesz – Zsidó étkezéskultúránk a török 
hódoltságtól 1945-ig
2022. 11. 27-ig: Napjaink budapesti zsidó vendéglátóhelyei – fotókiállítás
 PROGRAMOK 2022. szeptember 14., 18:00 Különös tájakon
Úti cél: Fülöp-szigetek, előadó: Pál Máté
Délkelet-Ázsia Földünk egyik olyan szeglete, ahol a legtöbb országról 
csak végletekben tudunk beszélni. Mégis, talán nincs még egy ilyen 
ország a térségben, ahol a csodálatos természeti látnivalók és az őszintén 
vendégszerető, minden körülmények között a boldogságukat hirdető helyiek 
mellett ennyi negatív dolgot is meg kéne említeni. A Fülöp-szigetek bemutatása 
így egy igazán embert próbáló feladat, hiszen nem könnyű egy hányattatott 
sorsú nép történelmét és életét bemutatni a természetei katasztrófák, 
vallásháborúk és a szegénység árnyékában. Mi mégis erre teszünk egy próbát 
Pál Máté túravezető segítségével, aki 4 hónapot töltött a szigetvilágban.
Regisztráció: mkvmuzeum@gmail.com, Belépő: 500 Ft
2022. szeptember 17., szombat, 15:00
2022. szeptember 18., vasárnap, 15:00
Kulturális Örökség Napjai: A légiós, az író és a gyilkos mikulás
Mi köze egymáshoz a római légiósoknak, a 18. századi bortermelőknek és Krúdy 
Gyulának? Hát a múzeum épülete! Teljesen megújult, játékokkal gazdagított 
épülettörténeti sétánkon elzárt helyeken is barangolunk, az itt élt emberek 
emlékei közt. A sétát Pap Gergely múzeumpedagógus tartja. Az épületséta 
befejezéseként Fazekas Gyöngyi főrestaurátor tart vetítettképes előadást a 
színházteremben azokról az évekről, amikor az Állami Műemlékhelyreállítási 
és Restaurálási Központ működött a múzeum épületében.
A program időtartama kb. 70 perc + 15 perc
Regisztráció szükséges a választott időpont megjelölésével: 
mkvmuzeum@gmail.com
A vezetések időtartama alatt ingyenes az épület látogatása, a megjelölt 
időhatáron túl múzeumi jeggyel látogatható!

MAGYAR KERESKEDELMI 
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM 
11036 Budapest, Korona tér 1.  +36 1 375 6249 
mkvm@iif.hu, www.mkvm.hu 
www.facebook.com/mkvmuzeum
Nyitva: keddtől vasárnapig, 10.00-18.00

AmfiFeszt, amikor az aréna újraéled
Szombat
10:00-10:30 Üveggyártási technikák a római korban c. előadás
10:00-10:30 A kabócák dala - Ókori mesék gyerekeknek
10:00-14:00 Római szépségszalon
10:00-17:00 Antik fogadóiroda
10:00-17:00 Barbár bátorságpróba
10:00-18:00 Családi kincskereső játék az Amfi körül
10:00-18:00 Régészhomokozó
10:30-11:30 Katonavárosi vezetés (találkozás a Kórház 
10:30-11:00 Hagyományőrző csapatok bevonulása és áldozatbemutatás
11:30-12:00 Barbár-római összecsapás
12:00-12:30 A néma istennő - Római mítoszok felnőtteknek
12:15-12:45 Latin gyorstalpaló
12:45-13:15 Szarmata dance-off 13:15-13:45 Kelta HEMA bemutató
13:45-14:15 Divatbemutató - kifutón az ókor legújabb trendjei
14:15-14:45 Az amfiteátrumi csészék titka c. előadás
15:00-15:40 Rabszolgavásár és gladiátorkiképzés
15:00-17:30 Római szépségszalon
15:40-16:00 Legiós seregszemle
16:00-16:30 Hárít a pajzs és lesújt a kard - Így harcoltak fegyvereikkel a germán 
eredetű népek
16:45-17:00 Áldozatbemutatás és madárjóslás
17:00-17:30 Gladiátorjátékok
18:00-19:00 Görög-római táncház
Vasárnap
10:00-10:30 Üvegtárgyak a római mindennapokban c. előadás
10:00-11:00 Amfiteátrumi séta
10:00-12:00 Költőverseny
10:00-14:00 Római szépségszalon
10:00-17:00 Antik fogadóiroda
10:00-17:00 Barbár bátorságpróba
10:00-17:00 Családi kincskereső játék az Amfi körül
10:00-17:00 Régészhomokozó
11:00-11:30 Mesetekergő - ókori mesék gyerekeknek
11:00-11:30 Hagyományőrző csapatok bevonulása és áldozatbemutatás
12:00-12:30 Barbár-római összecsapás
12:30-13:00 Mesetekergő - ókori mesék gyerekeknek
13:00-13:30 Divatbemutató - kifutón az ókor legújabb trendjei
13:15-13:45 Latin gyorstalpaló
13:45-14:15 Kelta HEMA bemutató
14:30-15:10 Rabszolgavásár és gladiátorkiképzés
15:00-17:00 Római szépségszalon
15:00-15:30 Építészet a római korban c. előadás
15:30-16:00 Legiós seregszemle
16:00-16:30 Hárít a pajzs és lesújt a kard - Így harcoltak fegyvereikkel a germán 
eredetű népek
16:45-17:00 Áldozatbemutatás és madárjóslás
17:00-17:30 Gladiátorjátékok

Folyamatos programok mindkét nap:
Hagyományőrző táborok fegyver- és életmódbemutató, gladiátorképző 
gyerekeknek, Római iskola (kalligráfia, számtan, retorika), kézműves 
foglalkozások (agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés, mozaikkészítés, 
szövés/fonás, papírmakett készítés), mesterségek bemutatója (kovácsolás, 
bronzöntés, kőfaragás, üveggyöngy készítés, pénzverés, szövés-fonás, 
mozaikkészítés) Ókori árusok utcája

Résztvevő csapatok:
Colonia Rostallo Kulturális és Hadtörténeti Alapítvány, Legio Brigetio AD 
2000 Bt., Legio Leonum Valentiniani (Történelmi, Kulturális és Hadtörténeti 
Hagyományőrzésért Alapítvány), Nova Roma, Norde Gard - Északi Gárda, 
Szarvas Törzs Kelta Hagyományőrző Egyesület, Jaurinum Történeti Társaság 
Történelmi Életmódrekonstrukciós Egyesület, Collegium Gladiatorium 
Kulturális Hagyományőrző Egyesület, Szent László Haditorna Egyesület – 
Pannonia Sarmatica, Vita Romana, Flokken, Ludus Gladiatorum Aquincum.
A belépés minden látogató számára ingyenes!
A rendezvény az Aquincum Baráti Kör szervezésében, Budapest 
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., és a Budapesti Történeti Múzeum 
támogatásával valósul meg.
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Szeptember 10. szombat 18.30 Hangutazás és hangfürdő
Szeptember 23. péntek 18.00 Trokán Nóra: Mielőtt (Ingyenes.)
Trokán Nóra egész életét áthatja a színházi közeg varázslatos világa, amelyre 
gyermekkora óta második otthonként tekint. Színész társairól készült 
portrésorozata, a színpadi fellépés előtti átváltozás varázslatos pillanatot rögzíti.
A kiállítást Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar fotográfus, a magyar 
fotográfia nagyasszonya, érdemes és kiváló művész nyitja meg.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
3k@kulturkozpont.hu
A kiállítás október 30-ig megtekinthető a 3K nyitvatartási idejében.

Szeptember 24. szombat 18.00 Boldog kutya – boldog gazdi

3K
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. 
Tel.: 247-3604, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: 3k_kulturkozpont

Programok:
Szeptember 16. péntek, 15:00 SZENIOR SZEÁNSZ – Kassák Óbudán
Kassák Lajos Óbudai kötődése közismert, nem véletlen, hogy halála után 
hagyatéka is a harmadik kerületben talált otthonra. Az ötvenes években 
Békásmegyeren, később a Bécsi úton lakott. A múzeum fotógyűjteményéből 
válogatott képek segítségével mutatjuk meg egyszerű, maga tervezte 
bútorokkal berendezett lakását, amely egyben műteremként is szolgált 
és ahol gyakran szervezett szoba-kiállításokat saját vagy kortársai, barátai 
alkotásaiból. Archív hanganyagok segítségével Kassák hétköznapjaiba 
is betekintést nyerünk. Az előadást kézművesfoglalkozás követi: egyedi 
fényképkeretet készítünk régi kiállítási anyagok kreatív újrafelhasználásával. A 
foglalkozást Matuz Edit vezeti. A Szenior Szeánsz sorozat az óbudai nyugdíjasok 
számára ingyenes.
Szeptember 17. szombat 10:00 – 15:00 EX LIBRIS – Grafikai workshop  
a Letterpress csapatával
Könyvkészítő workshopunk után készítsünk egyedi könyvjegyet, közismertebb 
nevén ex librist! Az ex libris meis…  azaz „könyveim közül való” beírás mellett 
gyakran intést, idézetet, a névre utaló szimbólumot is tartalmazó jellegzetes 
ábrát a 19-20. század fordulóján a szecesszió hozta újra divatba. Saját ex 
librisünk megalkotásában vándornyomdászaink, Novokrescsenszkov Tamás 
és Szili József lesznek a segítségünkre. A tervezés és kivitelezés folyamata 
nem kevés időt vesz igénybe, érdemes elemózsiát hozni, a frissítőkről, valamint 
a munkához szükséges anyagokról és eszközökről a múzeum gondoskodik.
Regisztráció:  kassakmuzeum@pim.hu
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Kérjük tájékozódjon honlapunkon 
(www.kassakmuzeum.hu) és közösségi média felületeinken.

KASSÁK MÚZEUM
Budapest, 1033 Fő tér 1. (Zichy-kastély)
Tel.: 06-1-368-7021
kassakmuzeum@pim.hu

KISCELLI MÚZEUM
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
Tel: 388-8560
www.kiscellimuzeum.hu
www.facebook.com/kiscellimuzeum
Nyitva: keddtől-vasárnapig, 10.00-18.00

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
SCHERVITZ MÁTYÁS (1702-1771) BUDAI BAROKK FESTŐ 
Schervitz Mátyás barokk festő korának nagyra becsült művésze volt. Az időszaki 
kiállításunk jelentőségét az adja, hogy a Szent Ivó oltárkép (1759) mintegy 
“hazatért”, hiszen a múzeumnak ma helyet adó egykori kolostor és templom 
egyik mellékoltárában állt ez az oltárkép. A szerzetesrend feloszlatása és a 
tárgyak elárverezése után került át a neki ma is méltó helyet adó óbudai Szent 
Péter és Pál plébániatemplomba. A Kiscelli Múzeum új kiállítása a Budapesti 
Történeti Múzeum barokk festőket bemutató sorozatának legújabb része.
A kiállítás megtekinthető: 2022. augusztus 3. – október 9.
Program:
KISCELLI NAPOK 2022. szeptember 10. szombat, 10.00-18.00
Az immár hagyománnyá vált nyárbúcsúztató eseményünkön a családi 
programok, workshopok, barokk koncert mellett kriptatúrával egybekötött 
épülettörténeti sétákkal, állandó és időszaki kiállításainkon tartott vezetésekkel 
várjuk látogatóinkat. Fagyiról és sütiről a Don Bosco Cukrászda gondoskodik.
A részletes program a Kiscelli Múzeum honlapján és Facebook oldalán 
olvasható.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
Virágzó textilek – Pop up kiállítás P. Szabó Éva textiltervező 1930-as 
évekbeli munkáiból 
A két világháború közötti, szövött és nyomott anyag tervező iparművészek  
közül P. Szabó Éva munkássága kvalitásában és sokrétűségében is 
kiemelkedő.
A kiállítás különleges, art deco, virágmintás és magyaros mintakollekcióból  
varrt női öltözékeket mutat be, melyek bepillantást engednek a magyar 
textilnyomás egyik fénykorába. P. Szabó Éva színes, mintás pamut-  
és lenvászon ruháinak segítségével az 1930-as évek világa és hangulata  
elevenedik meg és hozza vissza a magyar iparművészet  letűnt időszakát.

GOLDBERGER TEXTILIPARI 
GYŰJTEMÉNY
1036 Budapest, Lajos utca 136-138. 
tel.: 1/250-1020
www.textilmuzeum.hu
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A Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív 
Programjának kereté-
ben, a Kohéziós Alap 
és a Magyar Állam ál-
tal társfinanszírozott, 
összesen 3,1 milliárd 
forintból új torkolati 
műtárgy épül Buda-
kalász és Budapest III. 
kerületének határán, 
a Barát-patakon. 

Az új létesítmény fő célja, hogy 
dunai árvíz idején megakadályozza 
a Barát-patakon a víz visszaáramlását, 
a patakon érkező többletvizet pedig 
biztonságosan kivezesse, ezzel védve 
a térségben élőket és vagyontárgyaikat.

2022. március elején megkezdődött 
a kivitelezés a Barát-patak torkolatá-
nál, ahol egy új árvízvédelmi torkolati 
műtárgy, úgynevezett árvízkapu épül 
a patak medrében. A műtárgy kettős 
funkciót lát el: egyrészről áradás idején 
kizárja a patakból a Dunából érkező 
többletvizet, másrészről, ha egyszerre 
nagy mennyiségű csapadék hullik, ki-
vezeti a patak megnövekedett vízho-
zamát a Dunába. Magas dunai vízállás 
esetén a vízátemelést a beépített szivaty-
tyú gépegységekkel lehet biztosítani.

Április elején a kivitelező régésze-
ti objektumokat talált a munkaterü-
leten, ezért haladéktalanul értesítette 

az örökségvédelmi hatóságot. 
A munkaterületen ezt köve-

tően megkezdődtek – ré-
gészeti szakfelügyelet 
keretében – a bontó 
munkálatok, hogy meg-
határozhatóak legyenek 
a helyszínen fellelhető 

régészeti emlékek. Ebben 
az időszakban a kivitele-

zési munkák csak a régészeti 
megfigyeléssel nem érintett terü-

leten folytak.
Május elején az örökségvédelmi ható-

ság szakemberei helyszíni bejárás során 
megállapították, hogy a munkaterületen 
1,7-2,2 méter magasságú, késő középkori 
épületmaradványok, továbbá őskori gö-
dörobjektumok találhatóak. Az előkerült 
régészeti jelenségek jellegéből adódóan 
teljes körű feltárás végzését rendelték el. 
A régészeti feltárás szükségessége miatt 
a kivitelezési munkák határozatlan időre 
szünetelnek.

A régészeti feltárásokat követően 
azonnal folytatódnak a projekt kivi-
telezési munkálatai: a földmunkákat 
követően az alapozás-
sal megkezdődik 
a szerkezet-
építés.
(x)

HAMAROSAN FOLYTATÓDIK 
A BARÁT-PATAK TORKOLATI 
MŰTÁRGYÁNAK KIVITELEZÉSE

A projektről bővebben olvashat az  
arvizkapu.barat-patak.ovf.hu/ oldalon.

ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. 
(bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel: 1/250-1020
www.obudaimuzeum.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
Harrer Pál, Óbuda első polgármestere – minitárlat
Szávoszt Katalin, iparművész-grafikus alkotásai – minitárlat

PROGRAMOK:
2022. szeptember 17., szombat 10.00 – 12.00
ÚJDONSÁG! - Akadálymentes séta Óbuda egykori főutcáján,  
az Önkormányzatközreműködésével, a Mobilitási hét keretében
Guruljanak velünk Óbuda egykori főutcáján, és hallgassák meg, mit mesélnek 
a házak, terek, szobrok és templomok Óbudáról az ókortól napjainkig!
A séta a Flórián szobortól indul. A séta ingyenes, max. létszám: 15 fő 
babakocsival vagy kerekesszékkel + kisérő, ha szükséges. Érdeklődés és 
regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu
2022. szeptember 17., szombat 11.00 – 13.30
Rejtőzködő templomaink, kolostoraink – Középkori séta a Kulturális 
Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében
A középkori Óbuda – a budai Várhegyen álló új királyi központ elkészültéig 
„Buda” – kiemelkedő szerepet töltött be az ország életében. A 11-13. század 
során a mai Árpád híd budai hídfőjének két oldalán helyezkedett el az egykori 
királyi székhely egyházi és világi központja. Bár a történelem viharai elsodorták 
a kor díszes templomait, lakóházait, és magát a királyi majd királynéi várat is, 
a séta során megpróbáljuk rekonstruálni a középkori várost. A séta az Óbudai 
Múzeum recepciójától indul. A séta ingyenes, max. létszám: 25 fő. 
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu
2022. szeptember 21., szerda 16.30-17.15
Templomok a talpunk alatt – kurátori tárlatvezetés az Ars Sacra 
Fesztivál keretében A tárlatvezetés az Óbudai Múzeum recepciójától 
indul. Meleg felső ajánlott. 
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 15 fő.
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak kiállítása – 
meghosszabbítva 2022. október 3-ig
Művészeti kiállítás a diákok vizsgamunkáiból, versenyeken és pályázatokon 
helyezést elért alkotásaiból. Megtekinthető ingyenesen a könyvtár nyitvatartási 
idejében.  
Egy húron pendülünk-Zenés baba-mama foglalkozás – Újra minden 
héten szerdán 9.30-10.00 
A foglalkozásokon az édesanyák és édesapák óvodáskor előtti kisgyermekekkel 
zeneterápiás szemléletben megtapasztalhatják a közös játék és éneklés 
kapcsolatépítő és felszabadító erejét. A foglalkozást vezeti: Iván-Vidovics Teréz 
zeneterapeuta Ár: 1000 Ft családonként.  Kapcsolat: egyhuron@spiritusvocis.hu 
Most te jössz! - Sakk és társasjátékkör - 2022. szeptember 16. 17.00   
Alapoktól a felső szintig sakkozunk veletek! Ha nincs játszótársad vagy 
meguntad a régi játékaidat, gyere el hozzánk és próbáld ki a legújabb 
társasjátékokat! A családi program ingyenes. Ajánlott korosztály: 4 éves kortól  
Nyitottan az irodalomra - Platán olvasókör - 2022. szeptember 20. 17.00 
Beszéljük ki együtt aktuális kedvenceinket! Az olvasókörünk minden érdeklődő 
számára szabadon látogatható! A program ingyenes. 
Anya újratöltve - Tegyél az anya-burnout ellen!- 2022. szeptember 27. 18.00 
Dr. Schubauer Szabina life coach és mediátor Anya-újratöltve című előadása 
felhívja a figyelmet, a leggyakoribb kiégéshez vezető okokra, valamint azok 
megelőzésére. Az anya-öngondoskodás kisgyerekes anyukák esetében 
elengedhetetlen, a harmonikus családi lét egyik legfontosabb alappillére, a 
boldog anya-boldog baba/család működés feltétele. A program ingyenes.

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR 
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 Email: platan@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu 

EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR
1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. 
(bejárat a Rózsadomb utca felől) 
Tel.: 454-0826 Email: platanf@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar/

Társasjáték klub – 2022. szeptember 9. 17.00 
Ha unalmas a péntek délután, dobd fel egy társasjátékkal! Gyere el 
hozzánk, válassz  a játékok közül, mi pedig segítünk a szabályok gyors 
megismerésében, sőt ha kéred, fortélyokat is mutatunk!
Logikaland – 2022. szeptember 10. 10.00 
Szereted a logikai feladványokat és szívesen kipróbálnád magad egy 
nyomozós játékban? Gyere a könyvtárba és állítsd meg a hírhedt könyvhóhért! 
Vajon meg tudod akadályozni, hogy újból lecsapjon? Korosztály: 7 éves kortól 
Kata kötőklubja : Tolltartó – 2022. szeptember 14. 17.00 
Klubfoglalkozásunkon ruházati darabokat, ajándékokat, kiegészítőket és 
dekorációkat készítünk. Várjuk a kötés iránt érdeklődőket, kezdőket és 
újrakezdőket! A szeptemberi alkalommal a tolltartó készítését mutatjuk meg. 
Ezüsthegy Kincsei: Polyák Ágnes: Gyógynövényekkel világjárványok ellen 
– 2022. szeptember 16. 18.00  
Milyen gyógynövények segítették a világjárványok leküzdését? Kiderül Polyák 
Ágnes gyógynövény-botanikus előadásából.  
Titkos hozzávaló – 2022. szeptember 21. 18.00 
Kötetlen beszélgetés sütésről-főzésről. Tippek a házi mesterszakácsoktól 
kezdőknek és haladóknak. Hozd magaddal kedvenc receptedet és oszd meg 
velünk fortélyaidat! A klubfoglalkozás témája: almával készült ételek. 
Ezüst Bagoly olvasókör – 2022. szeptember 23. 17.00 
Ha szívesen beszélgetne olvasmányélményeiről vagy kíváncsi rá, mások mit 
olvasnak, várjuk olvasókörünk következő ülésén. A szeptemberi foglalkozás 
témája: Péterfy Gergely: A kitömött barbár 
 
A programok ingyenesek.
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Hatékony és gyors úszásoktatás és aztán lehetőség 
mélyvizes úszásra, majd vízilabdára! Az Oázis Sport 
Club várja a vízszerető gyerekeket 6 éves kortól, hogy 
gyorsan megtanuljanak szépen úszni, aztán labda ke-
rüljön a kezükbe! Célunk, hogy sok kis vízilabdással 
legyen gazdagabb a magyar vízilabda sport. 

10 éves kortól minden korosztályban indítunk csapa-
tot! Várjuk az ifjú vízilabdázni vágyó lányokat és fiúkat. 
Minden hétköznap edzéslehetőség, Óbuda legkedve-
zőbb  vízilabda tagdíjai! Várunk egy jó csapatban, fan-
tasztikus körülmények között!

Több óbudai iskolából (Keve, Kiserdő, Csillaghegyi, 
Fodros, Szent József Általános Iskola) busszal szállít-
juk a srácokat edzésre és vissza. 

Bővebb információ: Bilkei Bora 06304942009, 
facebook oldal: Oázis Sport Club, honlap: 

2022. szeptember 6-án és 2022. szeptember 14-én azokat a szü-
lőket várják, akiknek a gyermekei négy-, hat vagy nyolcosztályos 
gimnáziumba készülnek. A felvételi feladatokkal kapcsolatos 
minden kérdésre válaszolnak a szervezők.

Az eseményen az eTalonSchool alapítói igyekeznek majd minden 
kérdésre választ adni, az alábbi témákat járják majd körül:

• Nehéz-e a felvételi?
• Mennyiben térnek el az iskolai tananyagtól a felvételi feladatok?
• Mikor és hogyan kell, lehet készülni a felvételire?
• Mit tehet a szülő?
• Mit tehet a gyerek?
• Milyen előkészítőt válasszak?
• És minden más, amire választ várnak a felvételivel kapcsolatban.

Az ingyenes fórum helyszíne:
Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
1033, Fő tér 2., Kamaraterem

Időpontja:
2022. szeptember 6., kedd 17:30-18:30
2022. szeptember 14., szerda 17:30-18:30

Az eseményekre előzetes regisztráció nem szükséges, 
a terem befogadóképessége 40 fő.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

oazissport.hu

VÍZILABDÁZZ  
ÉS ÚSSZ VELÜNK! 

INGYENES KÖZÉPISKOLAI 
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
FÓRUM AZ ESERNYŐSBEN



Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (továbbiakban Mt.) és a kulturális 
intézményekben foglalkoztatottak munkakörei-
ről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 
rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rende-
letek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI 
rendelet 3-6. §-a alapján pályázatot hirdet

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
(a továbbiakban: Társaság)

ÜGYVEZETŐ 
munkakör betöltésére. 

Az ügyvezető jogviszonya:
Az ügyvezető az Mt. szerinti vezető 
állású munkavállaló. 
Foglalkoztatás jellege: 
Munkaviszony, teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 
5 évre szól, 2022.10.01-től 2027.09.30-ig
A Társaság székhelye:
1032 Budapest, San Marco u. 81., 
Óbudai Kulturális Központ
A Társaság székhelye egyben a munkavégzés helye is.
A Társaság telephelyei:
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
1039 Budapest, Mátyás király út 13-15.
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
l A Társaság teljes körű működésének irányítása 

az alapító és a jogszabályok által meghatározott 
keretek között. 

l A közművelődési feladatok mellett az Alapító Ok-
iratban, közművelődési megállapodásban rögzí-
tett nem közművelődési feladatok ellátása. 

l Munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munka-
vállalói felett. 

l A Társaság gazdálkodásának irányítása és meg-
szervezése, az intézmény törvényes működésé-
nek biztosítása.

l A Társaság éves üzleti tervének és beszámolójá-
nak elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesz-
tése. 

l Felügyeli a Társaság kulturális programtervét, 
költségvetését, kommunikációs stratégiáját. 

Illetmény és juttatások:
Az alapbérre és az egyéb juttatások megállapítására 
a Felek közötti megállapodás, az Mt. rendelkezései 
az irányadók. Az ügyvezetői bérről a Képviselő-testü-
let dönt. 
Pályázati feltételek:
l felsőfokú közművelődési végzettség és szakkép-

zettség vagy nem szakirányú egyetemi végzett-
ség és felsőfokú közművelődési szakirányú szak-
képesítés

l a felsőfokú közművelődési szakképzettségé-
nek vagy az előző pont szerinti szakvizsgájának 
és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy 
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban öt 
éves szakmai gyakorlatot szerzett

l közművelődési intézményben szerzett minimum 5 
éves szakmai gyakorlat

l vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
l magyar állampolgárság (magyar nyelvtudás)
l büntetlen előélet, cselekvőképesség 
l nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
l 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése 

szerint a közművelődési intézményvezetésével 
megbízott magasabb vezetőnek a megbízását kö-
vető két éven belül államháztartási és vezeti isme-
reteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvé-
geznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia 
a munkáltatónak. Az intézmény vezetésével meg-
bízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam 
elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy 
közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy 
a fentebb említett képzést a vezetői megbízását 
megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
l Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, intéz-

ményrendszerének ismerete
l hazai pályázatok lebonyolításában szerzett ta-

pasztalat
l a főváros művészeti életének, intézményrendsze-

rének ismerete
l művészeti fesztivál szervezésében való jártasság
l idegen nyelvek ismerete és használata
l közművelődési intézményben szerzett minimum 5 

éves vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
l az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot 

igazoló okmányok másolata
részletes szakmai önéletrajz
l három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány

l intézmény szervezetére és működésére vonatko-
zó részletes szakmai és vezetői program

l az államháztartási és vezetési ismereteket nyúj-
tó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata 
vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzé-
sét a megbízástól számított 2 éven belül vállalja

l nyilatkozat az összeférhetetlenségről 
l nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén 

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségé-
nek a pályázó eleget tesz 

l pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát 
a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 
tárgyalja

l a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez, valamint a pályázati anyagnak a véleménye-
zők és a döntéshozók részére történő sokszorosí-
tásához és továbbításához hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 1. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől 
számított 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referens 
nyújt a 06/1/437-8553-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, Köznevelési és Kulturális Főosztály 
címére történő megküldésével (Budapest III. Kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1033 Budapest, 
Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óbudai Kul-
turális Központ Nonprofit Kft., ügyvezetői pályázat”. 
Személyesen a 1033 Budapest, Fő tér 4. szám alatt 
a Köznevelési és Kulturális Főosztályon. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatokat a 39/2020. (X.30.) EMMI 
rendelet 6. §-a által előírt bizottság véleményezését 
követően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képvi-
selő-testülete értékeli, és hozza meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati hatá-
ridő lejárta után, az ezt követő 30 napon belül összehí-
vott bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, 
a következő képviselő-testületi ülés.
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bi-
zottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, a pályá-
zati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha 
e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt. 
A munkáltatóval kapcsolatban további informáci-
ót a www.obuda.hu honlapon szerezhet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: ÁLLÁS

NEMZETISÉGI SZÜRETI FESZTIVÁL
Az Óbuda-Hegyvidéki Szenthárom-
ság Plébánia (1032 Bp. Vörösvári út 
110.), Óbuda-Békásmegyer Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
ta és a Braunhaxler Egyesület 
2022.09.17. szombat 12.00-19.00 óra között 
idén is megrendezi a Nemzetiségi Szüreti 
Fesztivált.
A rendezvény programja:
12:30 óra közös ebéd a plébánia kertjében
14:00 óra nemzetiségi kórustalálkozó a temp-
lomban 

16:00 óra ünnepi szentmise, melyet Lengyel Do-
nát ferences atya mutat be - a Schubert misét 

a Braunhaxler Dalkör énekli Viczián Gábor 
vezetésével, az Ave Mariat Bóka Kristóf 
énekli, orgonál Hegedűs Valér.

17:30 óra feldíszített lovas kocsis szüreti fel-
vonulás fúvós zenekaros felvezetéssel a Vö-

rösvári úton a Flórián térig és vissza a temp-
lomig. Útközben az SzTK parkolójában egy kis 

borkóstolás, gyerekeknek szőlőkóstolás.
Minden programunk ingyenes, mindenkit szere-
tettel várunk.

2022. szeptember 13-án, kedden 
kezdődik az „Ismerkedés a szá-

mítógéppel és az internettel. 
Idősebbek is elkezdhetik!” tan-
folyamunk következő kurzusa.

Érdeklődés és jelentkezés 
Neubrandt Olginál a 06-30-

2214-938 telefonszámon.
Mindenkit szeretettel vár 

Óbuda-Békásmegyer Német 
Nemzetiségi Önkormányzata 

és a „BRAUNHAXLER”  
Egyesület.

ISMERKEDÉS 
A SZÁMÍTÓGÉPPEL
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BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 
Főszerkesztő: Pion István • Szerkesztő: Aradi Péter • Tördelőszerkesztő: Tóth István Gergely • Kiadja 
Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. • e-mail: obudaujsag@esernyos.hu • Nyomdai 
előállítás: FESZTNET Kft. • Megjelenik 60 ezer példányban Web: obuda.hu/blog/media_uj/obuda-
ujsag • Hirdetés: hirdetes@esernyos.hu • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következő tervezett megjelenés: 2022. szeptember 23.
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REJTVÉNY
Milyen államforma nemzetközi ünnepét tartják szeptember 15-én?  

A megfejtést a rejtvény fősorában rejtettük el.

Szobafestés, mázolás, parket-
tázás, csempézés, vízszerelés, 

villanyszerelés, kőműves  
munkák- garanciával.

LAKÁS- 
FELÚJÍTÁS!

Halász Tibor  
generálkivitelező

06 1 202 2505 
06 30 251 3800

A BRAUNHAXLER  
Tánccsoportba szeretettel 

várunk táncolni szerető 
hölgyeket és urakat.

Jelentkezés: Pappné Windt 
Zsuzsannánál  

a 06-30-866-6458  
telefonszámon.

A BRAUNHAXLER Dalkör 
szeretettel vár soraiba 

énekelni szerető hölgyeket 
és urakat.

Jelentkezés: Szabó Kati 
kórustitkárnál a 06-30-961-

6855 telefonszámon.

TÁNC  
ÉS DAL



Meghosszabbított jelentkezés: szeptember 16.
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