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önkormányzat

2

Rezsitámogatás
rászorulóknak

3
gyedét nem fogja érinteni. A Technológiai
és Ipari Minisztérium azt közölte, áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti Gázellátásban
3,5 millió fogyasztóból, 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti.
A G7 gazdasági lap által végzett számításokból aztán kiderült, hogy a körülbelül
négymillió magyar háztartás közül 2,3 milliót érint legalább az egyik típusú rezsiemelés a 2020-as háztartási adatok alapján,
és nagyjából negyedmillió háztartás számíthat az emelés után 100 ezer forint körüli
vagy azt meghaladó gázszámlára.

lépése után bejelentette, hogy októbertől a következő két évre befagyasztotta
a háztartásoknak évente számlázható átlagos energiaellátási díj felső határát. Olaf
Scholz német kancellár pedig szeptember
ötödikén újabb, 65 milliárd eurós rezsitámogatási csomagot jelentett be, amiből
a tervek szerint közvetlen anyagi támogatást nyújtanak majd a nyugdíjasoknak, a segélyekre jogosult embereknek és a diákoknak. A korábbi csomagokkal együtt a német
kormány összesen 100 milliárd eurót költött
a lakossági terhek enyhítésére.

Nem a szankciók miatt
A kormány szereti azt kommunikálni, hogy a brüsszeli szankciók
állnak az energiaárak növekedése mögött, azonban a gázár nem
a háború kitörése után lőtt ki, hanem amikor a koronavírus-járvány
után felpörögtek a gazdaságok,
azaz a kereslet megugrott, a kínálat viszont alacsony maradt. 2020
tavasza és 2021 szeptembere, azaz
közel 16 hónap alatt például a földgáz ára huszonnégyszeresére emelkedett Európában. A háború persze
nem segített a helyzeten, de a valódi gondot
az jelenti, hogy az energiatermékekből tőzsdei, befektetési termék lett, és ész nélkül licitáltak rá.
A Publicus Intézet július végén megjelentetett, reprezentatív közvélemény-kutatása
szerint a magyarok 68 százaléka szerint
a Fidesz megszegte a rezsicsökkentés megvédéséről tett választási ígéretét azzal, hogy
az átlagfogyasztás felett fogyasztóknak au-

Az
önkormányzathoz
is fordulhat
az, akinek
a megemelt rezsi
gondot okoz.
Orbán Viktor két héttel később, július 29i, szokásos péntek reggeli Kossuth-rádiós
interjújában azt tudta hozzátenni, hogy annak, aki az átlagfogyasztás felett fogyaszt,
„gondoskodnia kell arról, hogy csökkentse
a fogyasztását, vagy keressen annyi pénzt,
hogy ki tudja fizetni az átlagfogyasztás fölötti részt”.
Ezzel szemben például Nagy-Britanniában Liz Truss miniszterelnök a hivatalba
A fővárosi közgyűlés augusztus 31-i,
rendkívüli ülésén a testület egyhangúlag támogatta a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendelet
módosítását, ami komoly munkát
jelent az önkormányzatoknak is.
A módosítás értelmében jelentősen kibővítik a támogatásra való jogosultságot, duplájára emelik a leginkább rászoruló budapesti
háztartások számára hozzáférhető támogatás összegét, valamint lehetővé teszik a vezetékes gáz és a villamos energia díjának
támogatását is.
Az új rendszerben havi négyezer, azaz
évi 48 ezer forintos támogatást igényelhetnek a rászoruló háztartások, valamint azok
a nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesülő budapestiek, akiknek a nyugdíja
vagy ellátásának havi összege alacsonyabb,
mint százezer forint.
Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban vagy
nyugdíjban részesülő budapestiek havi kétezer forint, azaz, évi 24 ezer forint támogatásban részesülhetnek.

A távhőszolgáltatási és víz-, csatorna
és szemétszállítási díjtámogatása mellett
gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást is lehet igényelni, havi
kétezer forint összegben.
A havi négyezer forintos támogatásra
jogosult háztartások, így a továbbiakban
kettő – általuk választott – díjtámogatásban
részesülhetnének, egyenként havi kétezer
forint összegben.
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes elmondta, a jövő évben várhatóan 1,2 milliárd
forintba került a rezsitámogatás, amely körülbelül 150 ezer háztartást érint.
Karácsony Gergely főpolgármester pedig
kiemelte, hogy bár a szociális támogatás elsősorban állami feladat, és a főváros nagyon
nehéz helyzetben van, nem hagyhatják magukra a bajba kerülő budapestieket.
A támogatást a javaslat értelmében a Hálózat Alapítvány folyósítja majd a közműcégeknek, ami a támogatott háztartások szempontjából a fizetendő díj – a rezsiszámla
– csökkenésében jelentkezik majd. A támogatásra egy háztartás, illetve egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy
lesz jogosult.

A támogatást az új rendszerben 2022 októberétől lehet majd igényelni a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint
a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatain.

Fizesse, aki tudja
Gulyás Gergely július 13-án, a kormányinfón jelentette be, hogy a magyar kormány
energiaválságra hivatkozva energia-veszélyhelyzetet hirdet, aminek értelmében
a kormány augusztustól csak az átlagos
magyar háztartás fogyasztásáig tartja fenn
a csökkentett gáz- és áram árat.
Az átlag fogyasztási szint áramnál: 210
kWh/hó, éves szinten 2523 kWh; gáznál
pedig 144 köbméter/hó, 1729 köbméter
éves szinten. Forintra átszámolva ezt azt
jelenti, hogy akinek idáig 7560 forint alatt
volt a villanyszámlája, illetve 14688 alatt
a gázszámlája, annak ezután sem kell többet
fizetnie. Mindenki másnak azonban igen,
és az emelkedés nagyon is jelentős: a gázár
hétszeresére, az áramár duplájára nő az átlagfogyasztás felett.
A kormány korábban azt állította, hogy
az áremelkedés a fogyasztók háromne-

önkormányzat
gusztus 1-től többet kell fizetniük a hatósági
árnál.
A Medián és a 21 Kutatóközpont augusztus 10-én publikált közvélemény-kutatása
szerint a fővárosiak 57 százaléka arra számít, hogy a következő időszakban kevesebbet engedhet majd meg magának, 34 százalékuk pedig attól tart, hogy nem fogja tudni
befizetni a rezsiszámláit. A főváros ezek
után döntött úgy, hogy módosítja a lakásrezsi-támogatásról szóló rendeletét, és kibővíti a támogatásra való jogosultságot.

További információk
Ahogy korábban is említettük, az önkormányzathoz is fordulhat az, akinek a megemelt rezsi gondot okoz. Óbudán, mint azt
dr. Kiss László polgármester elmondta,
az októberi időszakban számítanak nagyobb
lakossági rohamra a támogatási kérelmek
terén. A polgármester szerint önkormányzat
megtakarításainak legalább a felét el fogja
vinni az energiaárak emelkedése.
Az elmúlt években 2-3 ezer olyan lakossal tartották a kapcsolatot, akik viszonylag
rendszeresen kértek valamilyen segítséget.
Most ennek a jelentős növekedésére számítanak, ami azt is jelenti, hogy a segélyezésre
szánt összegek is jelentősen megemelkednek.
Az igénylés módjáról és egyéb feltételeiről egyelőre több információt nem osztottak
meg. Ahogy az önkormányzat írta: amint
megnyílik a lehetőség a támogatásokra
igényt benyújtani, és a Hálózat Alapítványtól a kérelem formanyomtatványokat megkapja önkormányzatunk, újabb tájékoztatással jelentkezünk.
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Nem most kezdődött

2016 február 13-án, szombaton több ezer
tanár tüntetett a Kossuth téren, egyes kormánytagok már akkor is kifejezetten lekezelően beszéltek a tanárokról, a tanárokkal.
Lázár János akkori Miniszterelnökséget
vezető miniszter a tüntetést megelőző csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy
a tanároknak balhézás helyett inkább
a kormánnyal kellene tárgyalniuk,
és elfogadniuk annak feltételeit. Akkor, bár sokan voltak elégedetlenek
a fizetésükkel, a tanárok elsősorban
azért tüntettek, mert a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központot
(KLIK) szerintük ellehetetlenítette
a tanítást az iskolákban.

a szerződését viszont nem hosszabbították
meg, a jelentéseit pedig, mivel a hírek szerint túlságosan kritikusra és élesre sikeredtek, igyekeztek eltitkolni.
Bár Marekné Pintér Aranka, a KLIK elnöke 2014 elején még kiválóra értékelte saját működését, és arról beszélt, hogy a KLIK

A kezdetek kezdete
Az Orbán-kormány a 2010-es
hatalomra jutása után néhány évvel máris belefogott a közoktatás
összpontosításába. A KLIK-et
2012. szeptember 1-én alapították,
az Országgyűlés pedig 2012. november végén elfogadta a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételére vonatkozó törvényt, ami alapján
2013. január 1-től a pedagógusok munkáltatói joga, a bérfinanszírozásuk, valamint
a taneszközellátás is az államhoz tartozó
feladatok közé került. A dolog azt is jelentette, hogy a KLIK vált az ország legnagyobb munkaadó intézményévé.
A KLIK hatalomátvétele olyannyira tragikusan sikerült – többnyire a forráshiányok
miatt –, hogy az akkori beszámolók szerint
Orbán Viktor már 2013 őszén kezdeményezte, hogy Szabó Balázs, a Magyar Közút Zrt.
korábbi informatikai igazgatója világítsa át
a mamutszervezetet. Szabó három hónapos
szerződése 2013 december közepén lejárt,

minden korábbinál hatékonyabb és átláthatóbb köznevelési rendszert hozott létre,
egymást érték a kisebb-nagyobb botrányok
azzal, hogy még krétára, fénymásolópapírra, sőt vécépapírra sincs pénz az iskolákban,
vagy azzal, hogy trükköztek a tanárok szerződéseivel, vagy azzal, hogy vannak iskolák, ahol mindent megtesznek azért, hogy ne
azokat a jelölteket nevezzék ki igazgatónak,
akiket a tantestület támogat.

Megint vissza 2016-ba
2016 januárjára aztán a helyzet elviselhetetlenné vált, a miskolci Hermann Ottó
Gimnázium tanárai megjelentettek egy

nyílt levelet, amiben összeszedték a problémáikat. Mint írták, kaotikussá vált minden, bizonytalanság, elkeseredettség, sokszor apátia uralkodik a tanári szobákban.
Az, hogy vannak még jól működő iskolák,
jól megtartott órák, versenyeredmények,
sikeres érettségik és felvételik, kizárólag
a tanárok lelkiismeretességének köszönhető – merthogy nem a környezeti hatásoknak és az oktatáspolitika tevékenységének, az biztos.
A levélben a problémák között felsorolták a folyamatosan változó alaptanterveket, a kísérleti tankönyveket,
amelyekkel valójában a gyerekeken
és a pedagógusokon kísérleteznek,
a nemzetközi felméréseken rosszul
teljesítő diákok ügyét, az érettségi
követelmények változását, majd hozzáteszik, hogy van olyan gyerek, aki
iskolai pályafutása alatt 6-8 újításhullámot is elszenved a tanárokkal
együtt.
Mint írják, ők továbbra is csak tanítani szeretnének, jó hangulatban bemenni a munkahelyükre, önkéntesen
belépni olyan szervezetekbe, amikbe
ők szeretnének, nyugalmat akarnak, mely
politikától és álreformoktól mentes. Továbbá követelik, hogy negyvenórás legyen
a munkahetük, és ezért végzettségüknek,
elvégzett munkájuk minőségének és a munkában eltöltött éveknek megfelelően differenciált bért kapjanak, ne pedig nem létező
életpályamodellről meséljenek nekik. Bár
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
egységes, egy költségvetési szervként 2016.
december 31-én megszűnt, a tanárok problémái, mint látjuk, nem oldódtak meg.
2016 elején megalakult a Tanítanék mozgalom, és több, több ezer fős tüntetést is
tartottak. Ha volt még valami, ami nem változott, akkor az a kormánypárti szereplők

pökhendisége. Lázár János korábban említett lekezelő megjegyzése mellett például
Klinghammer István, az EMMI korábbi
államtitkára a borotválatlan, kockás inges
tanári kar grasszálásának nevezte a pedagógustüntetést. Erre a Sashegyi Arany János
Általános Iskola és Gimnázium tanárai kockás inget húztak, és összeálltak egy csoportképre, amit aztán más iskolák is követtek,
megszerveződött a Facebookon a Diákok
a kockás ingért is, azóta pedig a kockás ing
a tüntetések egyik jelképe.

a negyedik intézmény az Óbudai Gimnázium volt. Az iskola előtt vasárnap este 8-9
körül 80-an is tüntettek, amihez a közeli Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákjai
közül is többen csatlakoztak.
Az AKG egyébként már január 29-én,
az év eleji figyelmeztető sztrájkok előtt
közleményt jelentetett meg, miszerint pedagódusaik teljes szívvel szolidaritásunkról

tabbnak érzik magukat. Maruzsa Zoltán
közoktatásért felelős államtitkár például
arról oktatta a pedagógus-szakszervezeteket, hogy ne támogassák a tanárok polgári
engedetlenségét, a polgári engedetlenség
ugyanis a hatályos jogban ismeretlen tiltakozási eszköz, és azok a tanárok, akik ezt támogatják, erkölcsileg megkérdőjelezhetőek,
a diákoknak pedig rossz példát mutatnak.

biztosítják az állami iskolákban dolgozó
sztrájkoló kollégáikat, barátaikat. „Mélységesen egyetértünk azzal, hogy sürgősen
és hatékonyan tenni kell a tanárok elnyomorodása és túlterhelése ellen, a diákok
és az egész társadalom érdekében is” – írták
a közleményben. Mint fogalmaztak, bíznak
abban, hogy a 2022. január 31-i figyelmeztető sztrájk elegendő jelzés a kormány számára, elfogadja a szakszervezetek követeléseit,
és így nem lesz szükség a sztrájk kiterjesztésére.
Azóta nem hogy nem történt változás,
a tanárok, ha lehet, csak még megalázot-

Az AKG-s diákok ezért szeptember 9-én,
péntek reggel 360-an összegyűltek, és szolidaritásuk jeleként elénekelték az Iskolatáska
című dalt. A tanáraik pedig néhány nappal
később, szeptember 13-án a pedagógusok
megfélemlítése ellen tiltakoztak. Erre azután került sor, hogy a miskolci Herman Ottó
Gimnázium igazgatóhelyettesét, Dezsőfi
Györgyöt azonnali hatállyal felmentették
a pozíciójából, több, a polgári engedetlenségi akcióban résztvevő pedagógust megfenyegettek, ha még egyszer erre vetemednének, őket is felmentik.

Megérkezünk a jelenbe
2022 január 31-én több budapesti és vidéki nagyváros iskoláiban is figyelmeztető
sztrájkot tartottak a tanárok, amire, mint
írtuk, 2016 óta nem volt példa, miután
a szakszervezeteik tárgyalásai zátonyra futottak a kormánnyal. A tanárok béremelést
és a munkaterheik csökkentését követelték
a kormánytól, valamint azt, hogy ne küldjék
fizetés nélküli szabadságra azokat a dolgozókat, akik nem oltatják be magukat koronavírus ellen. A kormány eleinte azt kommunikálta, hogy szívesen tárgyal a tanárok
követeléseiről, aztán hozott egy rendeletet,
az elégséges szolgáltatásokat előíró rendeletet, ami a tanárok szerint ellehetetleníti,
a használhatatlanságig korlátozza alapvető
jogukat, a sztrájkjogot.
Azóta egymást követnek a kisebb-nagyobb megmozdulások. A tanárok melletti,
szeptember másodikai tüntetésen a Diákok
a Tanárokért csoport bejelentette, hogy
több budapesti gimnázium előtt virrasztást
tartanak szeptember negyedikén, vasárnap
este héttől másnap, azaz hétfő reggel kilencig. A Vörösmarty Mihály Gimnázium,
a Szent István Gimnázium, a Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium
és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola mellett
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„Győzd le a rosszat jóval”
A III. kerület, sőt az egész magyar
katolikus közösség számára példátlan fontosságú ereklyét vehetett
át szeptember 13-án Varsóban Szili
András atya és dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

KÜZDJÜNK
A PAZARLÁS
ELLEN!
A klímaváltozás miatt az aszályok
egyre sűrűbben követik egymást,
így egyre nagyobb érték a tiszta víz.
Az esővíz megfelelő gyűjtésével,
tárolásával és felhasználásával jelentősen hozzájárulhatunk környezetünk
védelméhez. Óbuda-Békásmegyer
eddig sokat tett a fenntarthatóságért, amit a Klímabarát Települések
Szövetsége 2022 májusában el is
ismert: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tevékenységét és törekvéseit
klímabarát díjjal jutalmazták, amelyet
Burján Ferenc alpolgármester vett át.
Az elbírálás alapvető szempontja volt többek
között, hogy a pályázó önkormányzat men�nyire járul hozzá a klímatudatos, környezetbarát települési beruházások ösztönzéséhez,
a klíma- és természetbarát intézkedések
népszerűsítéséhez, az ehhez illeszkedő projektek támogatásához és a fenntartható fejlődéshez, valamint, hogy mennyire járul
hozzá a településen található természeti környezet és az ezzel kapcsolatos értékek fenntartható hasznosításához, megőrzéséhez.
Az önkormányzat ebben a szellemben
cselekszik, amikor Burján Ferenc klíma-,
fenntarthatósági és környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármester kezdeményezésére idén második alkalommal biztosít
térítésmentesen zöldhulladékgyűjtő-zsákot
a kerületben élőknek. A zsák segítségével

közösen tudjuk tisztán tartani közterületeinket, lakókörnyezetünket.
Az akció keretében az Óbuda-Békásmegyerben élők térítésmentesen igényelhetnek 5 darab zöldhulladékgyűjtő-zsákot.
Az igényléshez regisztráció szükséges, amit
egy, az obuda.hu-n található űrlap kitöltésével lehet megtenni szeptember 19. reggel
7:30-tól. A regisztráció, ahogy az egész akció is a készlet erejéig tart. A zöldhulladékgyűjtő-zsákokat érvényes harmadik kerületi

lakcímkártya felmutatásával lehet átvenni
2022. szeptember 27-én 07:30 és 15 óra között és 28-án 07:30 és 17 óra között a 1031
Budapest, Pók u. 1. címen.
A zöldhulladékot a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) menetrendszerűen be is gyűjti. A begyűjtés azért
fontos, mert így ahelyett, hogy a hulladékot

aktuális

A zöldhulladék
gyűjtésében segít
a kerület
elégetnénk vagy a lerakóra kerülne, komposztálás után vissza lehet juttatni a természetes körforgásba. A zöldhulladék járatszerű begyűjtésének időpontjairól a vállalat
honlapján, az fkf.hu-n lehet tájékozódni.
Mint írják, a zöldhulladékot a lakókörzetére érvényes elszállítási napon, legkésőbb
reggel 5 óráig, a járműveikkel megközelíthető, jól látható helyre kell kihelyeznie
bezsákolva az ingatlanja elé. Fontos tudni,
hogy a zöldhulladékot kizárólag az FKF
logójával ellátott KERTI
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ-ZSÁK feliratú, lebomló hulladékgyűjtő zsákokban szállítják el. További
információkért keresse fel
az FKF honlapját.
Az önkormányzat nemcsak ezzel kíván tenni
a fenntarthatóságért, és küzdeni a pazarlás ellen, hanem
csapadékvízgyűjtő pályázatot is kiírt. A pályázat –
amelynek keretében ingatlanonként egy darab 210 literes
esővízgyűjtő tartályt lehetett
igényelni – eredetileg ugyan szeptember 7-én
lezárult, de mint dr. Kiss László polgármester
bejelentette, a szintén Burján Ferenc alpolgármester kezdeményezésére indított pályázat
akkora siker volt, hogy minden esővízgyűjtő
tartály gazdára talált, ezért újabb pályázatot
fog az önkormányzat hirdetni.

aradi

Boldog Jerzy Popiełuszko atya csontereklyéjét Kazimierz Nycz bíboros érsek adta át
a magyar küldöttségnek. A lengyel fővárosban zajlott átadáson részt vett még dr. Kovács
Orsolya Zsuzsanna, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott lengyelországi nagykövete, Urszula Kierzkowska, a III. kerület testvérvárosának, Varsó Bemowo kerületének
polgármestere, valamint Wesolowski Korinna, Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke.
Az átadás után dr. Kiss László kiemelte:
„Kiváló kapcsolatot ápolunk a testvérvárosunkkal, és kiemelten kezeljük a helyi lengyel közösség hagyományainak, kultúrájának
ápolását. Popiełuszko atya csontereklyéjének
hazánkba kerülése nemcsak Óbuda-Békásmegyernek, de az egész magyar katolikus közösségnek óriási megtiszteltetés, és egy újabb
szál a magyar-lengyel barátság szövetében.

Popiełuszko atya szavaival élve: »Jóval kívánjuk legyőzni a rosszat«.”
Lapunk megkereste Szili András atyát,
aki kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy
az ereklye a Kövi-Szűz Mária-templom híveinek kezdeményezésére került hazánkba,
az ügy érdekében András atya írt levelet
Lengyelországba, és a lengyel önkormányzat is segített. „Jerzy atya mártírhalált halt,
a kommunista idők áldozata, 1984-ben gyilkolták meg a lengyel államhatalom ügynökei. Ez azért is nagyon súlyos, mert akkor
Magyarországon már javában gulyáskommunizmus volt” – mondta András atya.
Hozzátette: „Prédikációi és népszerűsége miatt törtek az életére, elrabolták, agyba-főbe verték, megkötözték, végül egy
követ kötöttek a lábára és a Visztula folyóba dobták. Jerzy atyát Varsóban, 2010.
június 6-án avatták boldoggá.”
Az
ereklyét
október
8-án,
a Budapest-Szentendrei úti Kövi Szűz
Mária-templomban fogják elhelyezni: 11
órakor ünnepi szentmise lesz, de egésznapos programmal készülnek, amelyen
lengyel barátaink és képviseltetik majd
magukat.

ONLINE KÉRDŐÍV KITÖLTÉS

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022
A 2022. évi népszámlálás során október 1. és 16. között
önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket.
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. Ebben egy 12 jegyű belépési kód található, aminek segítségével minden
háztartás önállóan, interneten kitöltheti a kérdőívet.

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon,
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

Kérjük, aki teheti, éljen az önálló online kérdőívkitöltés
lehetőségével!
Amennyiben nincsen otthon lehetősége rá, Polgármesteri Hivatalunk a segítségére lesz. Kérdőívét kitöltheti ügyfélfogadási időben a Bp. 1033, Fő tér 3, fsz. 2. számon kialakításra kerülő Óbudai Népszámlálási Pontban. Kérjük,
belépési kódját hozza magával!

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb,
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!
A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden
Magyarországon élő ember számára kötelező!
Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

További információt a
nepszamlalas2022.hu
oldalon talál.

06 80 080 143

kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

Népszámlálás
2022
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HÁROM DÉNÁRT
VESZÍTETTEM
GLADIÁTORJÁTÉKON

Közel tízezren
látogattak ki
az AmfiFesztre

Római és barbár harcosok csatakiáltásaitól volt hangos a katonavárosi
amfiteátrum a szeptember 10-11-i
hétvégén. Első alkalommal rendezték
meg az AmfiFesztet, amelyen tudósítónk kipróbálta a régészhomokozót,
pajzsot és lándzsát ragadott az aréna
közepén, és egy halált követelő
csoportot próbált túlkiabálni
a közönségben, hogy
hagyják meg a Colossus nevű gladiátor
életét, bár a fogadóirodában így is
elúszott a pénze.

A szülői életforma
egyik legvidámabb része, hogy szégyentelenül
kiélhetjük saját, évtizedek
óta lappangó kölyökkori vágyainkat. Legutóbb így vettem
rugós focit a fiaimnak, most pedig így mentünk el családilag az AmfiFesztre, hogy kipróbáljuk a kardozós-jelmezes játékokat, miközben én úgy teszek,
mintha riportot készítenék az eseményről.
Lézengésre számítottam a szombat délelőtti nyitásnál, de már Zalka Csenge Virág
is szép számú hallgatóság előtt mesélt Androklészről és az oroszlánról az aréna egyik
oldalfala mögött. Közben a központi színpadnál a római üvegművességről szóló előadás zajlik már, kiderül belőle, miért tűnnek
az 1. század derekáig elkészült üvegtárgyak
mai szemmel csicsásnak – mivel nem tudtak
biztonsággal színtelen üveget gyártani, in-

kább polikróm színezéssel dolgoztak. Elmegyünk a kovácsolt ékszerek pultja mellett
is, ahol épp titánból készült karkötőt mutogatnak az érdeklődőknek, és az információmorzsákból megállapítom, hogy a titán
a gazdag, de fémallergiás római polgárok
kedvence lehetett.
Amíg a fesztivál bemelegítő-üzemmódban zajlik, a srácok fakarddal és pajzzsal püfölik egymás fegyverzetét, később
a gladiátorsátornál hálókat vetnek ki a futkározó gyerekcsapatra.
Akit elkapnak, kiszáll
a játékból – a győztes kislánynak kijár
a taps. Végül a fesztivál ceremóniamestere
helyet kér a nézőktől
a korhű jelmezes, ünnepélyes bevonuláshoz: érkeznek
a liktorok, mögöttük a magisztrátus és a polgári elit, utánuk a legionárius katonák, majd a gladiátorok, a germánok, a kelták és a szarmaták.
Több hagyományőrző egyesület részvételével zajlik a fesztivál, a Szent László
Haditorna Egyesület vezetője, Dala Dániel a rendezvény narrátora és kikiáltója
is. Kérdéseimre elmondja, gyerekkorában
szippantotta be a történelem, már gimnáziumban is a latint tanulta második nyelvként
egy praktikusabb, élő nyelv helyett. „Tizenöt éve veszek részt történelmi újrajátszásokban. Nagyon erős a közösség megtartó
ereje az egyesületnél, a tábortüzes, edzős,

főzős programok segítenek lelassulni egy
kicsit a rohanó világban. A jurta mellett
nincs okostelefon, ám a valósággal a legvillódzóbb képernyő sem vetélkedhet, interaktív játékokkal ma is nagyon
jól bevonhatók a gyerekek is.”
Meg a szüleik is, teszem hozzá magamban, miközben már
a szarmata sátor felé tartok,
ahol kisebbek és nagyobbak egyaránt beszállnak
a keskeny, hosszú pallón
egyensúlyozó
táncba.
A szarmata csoport Kabaként bemutatkozó tagja
megosztja velem, hogy a feljegyzések szerint oldalára fordított asztal lapjának az élén
táncoltak a népcsoport tagjai,
ezt rekonstruálja a furcsa deszkatánc.
Amíg a családom a kerítésen
túli kirakodóvásárban bóklászik,
én ellátogatok a fogadóirodába, ahol
tényleg úgy érzem magam, mint
húszévesen, mikor néhány hónapig belekóstoltam a sportfogadásba. A gyerekek kincskeresős, feladatmegoldós
játékokon juthatnak hozzá
a fesztivál saját gyártású
papírdénárjaihoz, ezekkel
lehet fogadni a közelgő gladiátor-párbajok győzteseire.
Én a Colossus-Vestator mec�cset játszottam meg Colossus
győzelmével, reménykedve,

hogy háromszoros pénzhez jutok, ha bejön
a tippem. Apropó, pénz – az AmfiFeszt minden programja ingyenes, persze a kirakodóvásár és streetfood-kínálat hozza a fesztiválok szokásos árszínvonalát.
Közben elkezdődik maga a show, amelyet
a kétnapos fesztiválon végigfutó dramaturgiai szál fűz össze. A kikiáltó narrációjával előadott csatajelenetben a Pannóniából
elűzött barbárok visszatérnek, rátámadnak
a rómaiakra, kincseket és nőket rabolnak,
köztük Hortensiát is, a helytartó lányát. Két
germán féltestvér (egyikük Vestator) vetekszik a barbárok vezetéséért és Hortensia
szívéért, azonban a rómaiak ellentámadása
után ők kerülnek fogságba, és gladiátorként kell bizonyítaniuk. Itt már aggódni kezdek, hogy ha Vestator főszereplő, akkor hiba volt az ellenfelére
fogadnom, a félelmem pedig be is
igazolódik a délutáni gladiátorjátékon. A gladiátorok mestere sportkommentátori lelkesedéssel közvetíti
a
hangfalakból
az összecsapásokat
– a Colossus
elleni harc

pedig végül tényleg Vestator győzelmével
ér véget.
Ugyanakkor az általam meginterjúvolt
játékosok egyöntetűen állítják, a párharcok
többsége nincs megkoreografálva, igazi
küzdelem zajlik a tompa, de így sem teljesen veszélytelen kardokkal, lándzsákkal
és szigonyokkal. Bár az edzéseken begyakorolják, hogyan tudnak egymásra vigyázni, olykor így is összeszednek valós sérüléseket – a kisebb zúzódásokat és sebeket
egyébként a harcok után testközelből is megfigyelhette a közönség a kötetlen beszélgetés során.
A szombat este görög-latin
táncházzal
zárul, vasárnap délelőtt pedig a XXV. Aquincumi Költőverseny
eredményhirdetésével
nyit a fesztivál – a zsűri idén Panem et Circenses (kenyeret és cirkuszt)
mottóval várt klasszikus
formában írt költeményeket.
A Papp János és Papp Dániel
színészek által felolvasott döntős művekből nem hiányoznak
az aktuális közéleti felhangok
sem, olykor humorral oldva
a komorabb témákat. Számos
különdíj mellett három babérkoszorús fődíjat osztanak ki,
közülük az első helyezést Hétvári Andrea költeménye kapja.
A helyszínen az érdeklődők cserépszavazással adhatják le voksukat a kedvenc versükre, az azért
ezért járó közönségdíjat Tóth Péter
veheti át. A díjátadó utolsó perceibe
sajnos már behallatszik a nagyszínpad következő programja
a hangfalakból – show must
go on, folytatódik a helytartó
lányának a története, amely
végül a koraesti fináléban
csúcsosodik ki: még látványosabb gladiátorjáték
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veszi kezdetét, a fesztivál utolsó programjára pedig teljesen megtelik az amfiteátrum
nézőterének félkaréja.
Nem csak családokat látni, számos turistát és itt tanuló külföldi egyetemistát is
leszólítok a tömegben – viszont összeköti
a nézősereget, hogy rengetegen bevonódnak
az üdvrivalgásba és a népítéletbe. Amikor
a szpíker arról kérdezi a nézőket, hogy meghagyják-e az életét a legyőzött harcosnak,
többszáz torokból hallatszik egyszerre
a „halál” vagy az „élet” felkiáltás, ami vicces látleletet ad
a tömegpszichózis működéséről, még ha persze
játékról is van szó. A kisebbik fiam meg is riad
a pillanatra a jelenettől,
szerencsére a finálé végén a „halott” gladiátorokat is újra az aréna
közepére szólítják.
Az a különböző hagyományőrzők beszélgetéseiből, és a ceremóniamester
beszámolójából is kiderül, hogy
a nézőkön kívül a résztvevőknek is nagy
élmény volt a belvároshoz közeli, autentikus
helyszínen, többezer látogató részvételével
lezajlott AmfiFeszt, az pedig Óbuda népét
dicséri, hogy a közönség is lelkes és aktív
résztvevője volt a játékoknak. Dala Dániel
elmondta, minden adott hozzá, hogy a következő években is megrendezzék az fesztivált, amely ráadásul a virtuális térben
folytatódik: az előadott történet szereplői
évről-évre visszatérnek majd, jó részüknek
Facebook-profilja is van, így egyfajta „élő
Aquincumot” szeretnének létrehozni. Így
aztán Vestator idén ugyan megnyerte a gladiátorversenyt és Hortensia szívét, jövőre
remélhetőleg már azon izgulhatunk, felszabadítják-e a rabszolgasorból.

Szésza

Az AmfiFeszt az Aquincumi Baráti Kör
szervezésében valósult meg Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Budapesti
Történeti Múzeum támogatásával.

interjú
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NEM EGYMÁS
MELLETT,
HANEM EGYÜTT
DOLGOZTUNK
Negyvenöt év a kerület óvodai életében, harmincöt év vezetőként. A Pro
Óbuda-díjas Barabásné Murgács
Kingával, az Óbudai Gyermekvilág
Óvoda tavaly leköszönő intézményvezetőjével elevenítettük fel hosszú,
izgalmas pályájának néhány epizódját.

 Mesterpedagógus, tanfelügyelő, közoktatási szakértő, a kerületi óvodavezetők munkaközösségének vezetője, intézményvezető.
Hogyan indult ez a tartalmas pálya?

Az Óbudával közös történetem egészen régre nyúlik vissza, hiszen a kerületbe jártam
gimnáziumba. A legmeghatározóbb
élményem ebből az időből,
hogy azt mondták nekem:
nem vagyok elég jó,
nem vagyok elég jó
tanuló, hogy tanító
váljék belőlem.
Ez akkor an�nyira
felbőszített, hogy
később minden iskolámban,
köztük
a
főiskolán,
az
egyetemi
szakvizsgán
és a vezetőképzőben is mindig
a legjobbak között
végeztem.
Egyébként
a főiskolán szerettem meg
a tanulást, a középiskolai tempó,
a napról napra készülés nem feküdt nekem,
viszont a vizsgákra a nagyobb témák feldolgozása annál jobban ment. Csillaghegyen kezdtem képesítés nélküli óvónőként,
a későbbiekben pedig folyamatos tanulás
és szervezés, pontosabban átszervezés

volt a feladatom, alkalmazkodva a változó
körülményekhez. Hol a bébibumm kényszerített minket férőhely-bővítésre, hol
a szomszédban épülő lakótelep alakította
át szociológiai környezetünket. De mindig
sikerült reagálnunk az aktuális feladatokra,
aminek a titka, hogy munkatársaimmal nem
egymás mellett, hanem együtt dolgoztunk,
közösségben, közös értékekkel, közös célokkal.
 Tavaly vehette át a fővárosi, rangos Bárczy
István-díjat, az indokolás szerint többek
között „a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez hozzáadott elméleti
és gyakorlati munkájáért.”
Hogyan köteleződött el
az SNI-s gyermekek
ügye mellett?

Az első fecske egy
óvónő
kolléga
volt, aki érintettként vállalt
a csoportjában
egy-két sajátos nevelési
igényű gyermeket. Aztán
lehetőséget
kaptunk
rá,
hogy az egész
óvoda
működhessen
integráló
intézményként. Tudtam, ehhez mindannyian
kellünk, ez közös felelősség,
nem tehetjük egyetlen óvónő vállára a feladatot. A döntés előtt háromnapos
bentlakásos tréninget szerveztem a kollégáknak, akkoriban ez még nem volt ilyen
elterjedt. A szakmai felkészülés mellett párbeszédre is szükség volt: akarjuk-e mi ezt
egyáltalán. Komoly vita alakult ki, de a tét
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építsünk csapatot egymással rivalizáló munkatársakból. Vagy hogyan válhat
egy ötletünk követendő példává más intézmények számára, majd hogyan válhat
ápolásra érdemes hagyománnyá. És ilyen
felismerés volt az is, hogy a forrásainkat
ne a hiányosságok befoltozgatására fordítsuk, hanem tudatos fejlesztésre. A feladatkultúra formálása szintén fontos volt:
hogyan motiváljuk egymást és kollégáinkat, hogy ne arra várjunk, kiadják nekünk
az elvégzendőket, mi kezdeményezzük
azt. Igazán büszkék lehetünk kerületi
eredményeinkre, szélesebb horizontú tapasztalatok mondatják ezt velem, hiszen
tanfelügyelőként nagyon sok remek óvónővel, és mégis rengeteg, gondokkal küzdő óvodával találkoztam.
 Ha eltávolodunk az óvodák világától, mi
az, amire igazán büszke?

Messzebbről kezdem: pszichológus vagy
képzőművész szerettem volna lenni. Igaz,
mindkettőnek köze van a hivatásomhoz,
és elkísértek a pályámon. Mindig pszichológiai szemlélettel nyúltam a pedagógiai
témákhoz is, vagy említhetném a kerületi
játékkészítő tanfolyamot, amely a kezdeményezésemre született meg. Mégsem
lettem se pszichológus, se képzőművész.
Miért említem ezeket akkor? A lányom
végzős pszichológushallgató, a fiam pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen
formatervezést tanul. Tiszta lelkiismerettel mondom, nem volt rajtuk nyomás,
hogy ezeket a pályákat válasszák. Vekerdy Tamás mondta mindig azt, gyermekeinknek nem pedagógusai, hanem
a szülei vagyunk. Én mindig igyekeztem
az utóbbi lenni. Ettől persze még a minták
és az értékek, amiket történész férjemmel
együtt képviselünk, nálunk is hatottak,
hatnak.

is komoly volt. Végül belevágtunk, méghozzá együtt. Ehhez nekem kellett megteremtenem az alapokat. Szinte mindent ki kellett
harcolnom, a fejlesztőpedagógusi státuszt,
a fejlesztőszobát, hogy méltó körülményeket
teremthessünk, és így továbbLassan, tudatosan, szervesen felépített rendszert akartam,
amihez a kerület vezetésétől támogatást
kaptam. Így jutottunk el odáig, hogy szakvizsgázott óvónők, válogatott gyógypedagógusok, remek pszichológusok segítettek,
hogy óvodánkban gyökeret verjen az integráló szemléletmód. Mert a befogadás csak
akkor lehet sikeres, ha mindenki elsajátítja,
beleértve a konyhás nénit és a kertész bácsit is. Sőt, még a szülőket is érzékenyíteni
kellett, meg kellett győzni őket, hogy egyegy másfajta gondokkal küzdő kisgyermek
a csoportban nem hátráltatja a többieket,
ellenkezőleg: elfogadásra, előítélet-mentességre taníthat mindannyiunkat.

 Ilyen sokszínű és mozgalmas pályával
a háta mögött vannak-e még szakmai
tervei, vagy mostantól csak pihenni szeretne?

 A harmadik kerületi óvodavezetők munkaközösségét is hosszú ideig irányította.
Miért vállalt még egy feladatot a számos
többi mellé?

Ha őszinték akarunk lenni, ki kell mondanunk, magányos dolog vezetőnek lenni.
Ugyanakkor nagyon hiszek a közösség erejében, és azt gondoltam, ha mi, óvodavezetők csapattá formálódunk, egymás támogatóivá és értékteremtőkké válhatunk. Sok
évbe tellett megvalósítani, de állíthatom,
mindenkinek megérte. És ehhez nem volt
elég együtt lennünk, az kellett, hogy együtt
tanuljunk, együtt alkossunk. Szép tapasztalat volt, hogy a feladatok megoldásakor
olyanok dolgoztak együtt, akik a mindennapi munkában egyébként nem kényszerültek
együttműködni. Sok olyan tudás lett a miénk, amit a vezetőképzésben sem tanítanak,
pedig nagyon kellene. Ilyen például, hogyan

interjú

Interjú
a Pro Óbudadíjas Barabásné
Murgács Kingával

Tavaly szilveszter óta vagyok hivatalosan
nyugdíjas. Bevallom, nem számítottam rá,
hogy ilyen szépen fog lezárulni ez a negyvenöt év. A Bárczy István-díj, aztán a Pro
Óbuda-díj, és az, hogy annyian jöttek el
a díjátadó ünnepségre, nagyon jó érzés.
És úgy érzem, ezek köteleznek is rá, hogy
továbbadjak mindabból, amit tanultam,
amit tudok. Éppen nemrégiben tárgyaltam
egy könyvkiadóval: az óvodai tervezésről
szeretnénk összeállítani egy kiadványt.
Sokféle háttérrel, különféle szemléletmódokkal érkezünk az óvónői pályára,
harmincöt éves vezetői tapasztalatommal
pedig talán segíthetek abban, hogyan fésülhető ez össze, és milyen egységes módszertan támogathatja mindezt. Ezenkívül
tervezünk még egy vizuális neveléssel,
óvodai vizuális kultúrával foglakozó kiadványt is – hiszen a képzőművészet szeretete most is elkísér.
Sz. M.

vélemény
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SZABÓ TÍMEA
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐJE, A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKE

AZ ÓBUDAIAK
SEGÍTSÉGET
ÉRDEMELNEK
A VÁLSÁGBAN IS
Mára már mindenki tudja: a Fidesz saját hatalomvágyától vezérelve a választás előtt hónapokig hazudott a választóknak. Segítséget
és biztonságot ígért, de helyette az elmúlt 30
év legnagyobb válsága elé néznek a magyar
emberek úgy, hogy a kormány érdemben nem
segít. Orbán Viktor a rezsicsökkentés fennmaradását szajkózta, miközben sorra érkeznek a tízszeres gáz- és villanyszámlák.
Az elmúlt egy évben 40 százalékkal emelkedett az élelmiszerek ára, miközben a forint
történelmi mélypontra került. Ausztriában
annyiba kerül ma a normál áras cukor, mint
nálunk a hatósági áras, mert ott a kormány
kezeli a válságot. Németországban 130 ezer
forintnyi euró támogatást nyújt a kormány
minden családnak a rezsi kifizetésére. Belgiumban év végétől úgynevezett munkabónusz
jár minden munkavállalónak, aki havi bruttó
2500 eurónal, azaz egymillió forintnál kevesebbet keres. Hollandiában 800 eurós (320
ezer forint) rezsitámogatást kapnak a rászoruló családok, miközben az energia ÁFÁ-ját
21 százalékról 9 százalékra csökkentették.
Hosszan lehetne sorolni az olasz, francia,
norvég, dán és egyéb, „hanyatló” európai
kormányok által az embereknek nyújtott segítséget.
De nem kell feltétlenül Nyugat felé nézni.
Szlovéniában 620 ezer ember (nagyjából
a lakosság egyharmada) 150 eurós (60 ezer
forint) rezsitámogatást kapott, emellett jövőre elengedik az ún. rendszerhasználati díjat,
ami – ha megnézzük a számlánkat – nálunk
sem csekély összeg. Csehországban elengedték az áram és a gáz AFÁ-ját, ősztől pedig
a teljes lakossági rezsiköltségek egy részét
az állam vállalja át.

Hiába a globális válság vagy a háború, még az Oroszországhoz és Ukrajnához közelebb lévő országokban – Románia
vagy a Balti államok – sincs olyan mértékű
áremelkedés, válság és pénzromlás, mint nálunk. Ráadásul kiderült: Orbán és Szijjártó
hazudtak nyáron abban is, hogy olcsóbban
szerezték Oroszországtól a gázt, ugyanis
az európai tőzsdei árnál 8 százalékkal drágábban vásárolta a magyar kormány. Mégsem éri meg tehát a háborús bűnös Putyinnal
barátkozni.
A pedagógusok, egészségügyben dolgozók
fizetése még arra sem elég, hogy gyümölcsöt
vagy gyógyszert vegyenek a gyerekeknek.
Az állami szféra bérei be vannak fagyasztva.
A családi pótlék 14 (!) éve nem emelkedett.
Nincs segítség, csak mellébeszélés, NER-es
gazdagodás és propaganda van.
Ehhez képest a kormányzati sajtó az ellenzéket, Brüsszelt, Sorost hibáztatja, de szeretném emlékeztetni a kormányt, hogy nem
az ellenzék, sem Brüsszel, de még Soros
sincs kormányon. A Fidesz van kormányon,
amelyik inkább a Vodafone többségi tulajdonát vásárolja fel 715 milliárd (!) forintért, és inkább a Rogán-féle titkosszolgálat
és kormánypropaganda költségvetését emelte 30-30 milliárddal a magyar családok megsegítése helyett. Csak, hogy világos legyen:
a Vodafonra költött pénz a teljes aszályalap
24-szerese (!), amit akár a tönkrement gazdáknak is lehetett volna adni, vagy éppen
a bölcsődei, óvodai dolgozóknak, tanároknak. Vagy lehetett volna fedezni belőle a KATÁ-sok költségeit.
És ha már szóba került Brüsszel és az ellenzék. Felmerül, hogy mi lett volna más, ha

kormányváltás van. Hát, „csak” annyi, hogy
az ellenzéki vezetésű kormány már rég megkapta volna az uniós támogatást, mert egy
új kormány azonnal teljesítette volna a jogállamisági feltételeket, és többek között Magyarország csatlakozott volna az Európai
Ügyészséghez. Nekünk nincs félnivalónk, mi
nem loptunk százmilliárdos tételben EU-s
támogatásokat. És itt, Óbudán ezt átlátták
az emberek, de most egy ország szenved.
Szenved, mert ahogy április előtt megmondtuk: hazánk így nem kapja meg a nekünk járó uniós támogatást, most 3000 milliárd forinttól eshetünk el csak azért, mert
a Fidesz nem hajlandó átlátható módon kezelni az ide érkező pénzeket. Ennyi pénzből
bőven kétszámjegyű béremelést lehetne adni.
Pedig kell most a pénz, mert a rezsiköltségek az egekben lesznek. A távfűtés „csak”
a kétszeresére nő, a gáz ára a sokszorosára.
Nekem Óbuda-Békásmegyer képviselőjeként egy dolgom van: a kormányzati cserbenhagyás mellett mindent megtenni, hogy segítsek az itt élőknek. Először is havi 60 ezer
forintos, családoknak járó rezsitámogatást
követelünk a kormánytól, illetve október elejétől energetikai szakértőink ingyenes, személyre szabott rezsitanácsadást nyújtanak
a kerületben élőknek „Hogyan spóroljunk
a számlákon?” címmel. Információk a Facebook oldalamon, bejelentkezés a képviselői
fogadóórán megadott számon.
Az Óbudán élők is megérdemlik a segítséget a válságban!

közösség

KOSZORÚ LENGYELORSZÁGÉRT
ÉS A KATINYI MÁRTÍROKÉRT
A szovjet hadsereg 1939. szeptember 17-én tört be
Lengyelországba a második világháborúban, az évforduló alkalmából koszorúzták meg a katinyi mártírok emlékművét, amely a szovjet különleges erők által 1940 tavaszán lemészárolt huszonkétezer lengyel
hadifogolynak állít emléket.
A szeptember 17-i koszorúzáson részt vett dr. Kiss
László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Felföldi
Mária, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke,
Andrzej Kalinowski, a Lengyel Köztársaság budapesti konzulja, Sebastian Kęciek, Lengyelország
budapesti nagykövete, Kovalczyk Janusz, a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület titkára és Wtulich Alfred, a Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület elnöke.
A katinyi tömeggyilkosságot a szovjetek azon lengyel, főként tartalékos katonatisztek ellen követték
el, akik a második világháború kirobbanásakor, 1939
szeptemberében a Lengyel Köztársaság keleti területein védték hazájukat az országba hadüzenet nélkül
betörő szovjet agresszor ellen. Ezzel gyakorlatilag lefejezték a lengyel értelmiséget, hiszen tartalékos állományban jobbára a középosztálybeli férfiak szolgáltak.

Hasznos tudás
időseknek

Elindult a harmadik kerületi Milton
Friedman Egyetem szenior akadémiai képzésének őszi szemesztere.
Az évnyitó előadás előtt dr. Kiss
László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere is köszöntőt mondott.
A Milton Friedman Egyetem szenior akadémiai képzése idén szeptemberben indította
el 23. félévét. Az évnyitó előadás előtt dr.
Kiss László polgármester, dr. Schottner
Krisztina megbízott rektor, dr. Jászberényi József felnőttképzési igazgató és Gere
Ádám vezérigazgató köszöntötte a hallgatókat.
A Milton Friedman Egyetem szenior akadémiai képzése több mint tizenegy év alatt
egy országos rendszert épített ki, amely a vi-

lágjárvány előtt 60 településre terjedt ki. És
2022 tavaszára már ismét több mint 30 helyszínnel rendelkezett.
A képzés célja többek között, hogy megszólítsa és hasznos tudással ruházza fel
az idősebb korosztályt, hogy ezzel aktív,
egészséges, sikeres és produktív életet éljenek a közösségben, és hogy küzdjön az idősekkel kapcsolatosan gyakran jelentkező
előítéletes gondolkodással szemben.
Az ötven év felettieknek szóló képzéseik
központja kezdettől fogva a harmadik kerületi egyetem, ahol szemeszterenként 50-60
tanfolyam indul el, és plenáris előadásaikon
200-250 hallgató vesz részt alkalmanként.
A kurzusok és az előadások hallgatóinak
túlnyomó többsége (a legutóbbi félévben 77
százaléka) óbuda-békásmegyeri lakos.

EZ MOST NEM
SIKERÜLT

Lezárult a második fővárosi közösségi
költségvetés szavazása, közel 22 ezer budapesti döntött arról, mi valósuljon meg
az egymilliárd forintos keretből.
A cél idén is az volt, hogy az itt élők javaslatai alapján, a lakosság aktív bevonásával
tegyék Budapestet élhetőbbé, jövőállóbbá,
zöldebbé, mindannyiunk közös otthonává.
Az utolsó körbe idén is több harmadik kerületi ötlet bekerült: lehetett szavazni például
a Gőtés-tó rendbetételére, ahogyan integrált
játszótér kialakítására is a Gladiátor parkban.
A szavazáson hat kategória volt (Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest; alkategóriák: Kis, illetve Nagy ötletek).
A Gőtés-tó és környezetének rendbetétele
a Zöld Budapest kategóriában versenyzett
a Kis ötletek között, a Gladiátor Családi Pihenőpark pedig az Esélyteremtő Budapest
kategóriában szintén a Kis ötleteket között,
mindkettő 50-50 millió forintért.
Előbbi esetében a támogatást az eliszaposodott tó kotrására, rendbetételére, a tó körüli park rendezésére, utóbbi esetében egy
akadálymentes játszótéri rész kialakítására
fordították volna.
A tavalyinál bő 60%-kal több, 21.858 szavazó vett részt az idei közösségi költségvetés
szavazásán. Sajnos úgy tűnik, Óbudán kevesen szavaztak ahhoz, hogy ezek a projektek elnyerjék a támogatásokat.

mozaik
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Utcabállal
zárt a nyár
Csillaghegyen

Családokkal telt
meg a Mátyás
király út

közben érkezésünkkor szappanbuborék-záport fújt a szél
a színpad felől, nem sokkal
később a madárijesztő-tánc
alatt pedig már a színpadra is
felmehettek a vállalkozó kedvű srácok és lányok.
Amíg elkezdődött az Iszkiri
zenekar koncertje, a Csillaghegyi Közösségi Ház felé vettük
az irányt, közben elsétáltunk

Finomságokkal és mulatsággal várták a környék lakóit
az Óbudai Nyár egyik utolsó
rendezvényére, a Mátyás király
út pedig már a délelőtti gyerekprogramokon megtelt családokkal. A Csillaghegyi utcabálon
több bográcsban rotyogtak
a főzőverseny pincepörköltjei,
délutántól pedig neves zenekarok várták a bulizni vágyókat.
A városrész összetartó közösségként tekint
magára, a helyiek nem véletlenül szeretik
Csillaghegyet úgy emlegetni, hogy „a mi
kis falunk” – ez volt az egynapos fesztivál
mottója is. A nyárzáró rendezvény napján
már kifejezetten hűvös idő volt, ennek ellenére szép számmal érkeztek már a nyitóprogramokra is, a koncertek pedig alaposan
átmozgatták az arra kapható gyerekeket.
Délelőtt 10 órától a Buborék zenekar táncoltatta meg a közönségből a kicsiket, mi-
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tem, mi a jó pincepörkölt titka. „Hogy ne
rúgjon be a szakács! Én ezért nem is iszom
főzés közben” – hangzott a válasz, majd
komolyra fordítva a szót az étel készítője
elmondta, hogy elsősorban a jó minőségű
alapanyagokban hisz. „Fent a hegyen nem
volt mindig konyha, így aztán jóval egyszerűbb elkészíteni az ételt, ha a bográcshússal
a köret is együtt fő, így került bele burgonya.
Ezt itt háromféle hússal készítem, marhával, sertéssel, és mivel vadász vagyok, vaddisznó is került bele.” A közösségi házban
az Egyboglya játszóklub várta a kicsiket,
a kézműves-foglalkozásokon őszi virágdíszt
készítettek, a műszaki érdeklődésű kölykök
pedig falusi udvart barkácsoltak. A színházteremben mesefoglalkozás és drámajáték
zajlott, a kamaszokat és a felnőtteket pedig
fórumszínház fogadta.
Dél körül már kóstolni lehetett a pincepörköltet – a Csillaghegy Old Boys receptje
a zsűri döntése alapján is sikeresnek bizonyult, hiszen ez a csapat nyerte végül a főzőversenyt. A kiadós egytálétel után a Cserfalvi Cukrászda és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata biztosította a des�szertet, vagyis Csillaghegy tortáját.
A Lelkes zenekar népi táncjátékai után
görög néptáncegyüttes lépett fel, majd
karaoke-showban próbálhatták ki magukat a vállalkozó kedvűek. Közben
az utcaszínpad előtti közönség is egyre
duzzadt, hiszen érkezett az Irigy hónaljmirigy, amelyet a Nemcsak Berry
zenekar követett. Piroch Gábor kaszkadőr előadása után Weisz Viktor érkezett a színpadra, az este pedig az IceCream zenekar koncertjével zárult.
Szésza

a gyerekzsivajtól mindig hangos ugrálóvár
mellett. A közösségi ház
udvarán már javában zajlott a főzőverseny – pincepörköltök készültek,
civilek és különböző
szervezetek bográcsaiban rotyogott a paprikás
egytálétel. A Csillaghegy Old Boys főzőállomásánál arról érdeklőd-

mozaik

Ünnepélyes keretek között felavatták az Óbuda fája 2022 szavazás győztesének, a Fegyverneki
fehér eperfának a tábláját.

tályos tanulója szavalta el Juhász Gyula Ne
bántsátok a lombokat című versét.
A Zichy-kastély udvarában álló gyönyörű, fehér eperfa a szavazatok 27,6 százaléká-

A 2022-es Óbuda fája
szavazás első helyezettjét hirdető tábla ünnepélyes avatásán Burján
Ferenc Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
klíma- és környezetvédelemért felelős alpolgármestere és Sigmond
Sándor főkertész mondott beszédet. Az alpolgármester kiemelte,
hogy hagyományteremtő szándékkal indították
el a szavazást, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, Sigmond Sándor, Óbuda-Békásmegyer
főkertésze pedig arról beszélt, hogy az eperfa
és a nemzetségébe tartozó fák, amilyen például a közel-keleti olajfa is, különösen sokáig élnek, az élni akarás szempontjából tehát példát
mutathatnak nekünk.
Az ünnepi gondolatok után az alpolgármester és a főkertész felavatták Óbuda fája
2022 tábláját, ezt követően Molnár Zsigmond Iván, az Óbudai Gimnázium 8. c osz-

val nyerte a versenyt. A második helyezett
a voksok 23,1 százalékával az Óbudai utcai
vadgesztenye lett, a harmadik pedig az Aquincum Hotel udvarában álló (tavasszal legendásan gyönyörű) japán díszcseresznye.
Az Óbuda fája választást 2021-ben indították útjára, hogy a lakók Óbuda-Békásmegyer legfontosabb, legnépszerűbb, legszebb
fája megválasztásával közelebb kerüljenek
mindahhoz, amit zöldértékeink védelme,
tisztelete, ápolása jelent. Egy-egy ilyen ver-

seny emellett kiváló alkalom arra is, hogy kisebb-nagyobb közösségeket még szorosabbra
fűzzön – hogy a lakókörnyezetük kivételes
természeti csodáiért együtt álljanak ki.
Óbuda-Békásmegyer tekintélyes zöldvagyonnal rendelkezik, a fák száma itt az egyik
legmagasabb a fővárosban. A harmadik kerület zöldítése, fenntartható, klímatudatos
működtetése, további fásítása az önkormányzat egyik legfontosabb törekvése.
2020-ban például 2021 végig tartó, szemléletformáló beszélgetéssorozatot indítottak,
2022 januárjában az Óbudai-sziget ártéri erdeje természetvédelmi oltalmat kapott, tavasszal
pedig zöldhulladékgyűjtő zsákot biztosított
az önkormányzat a kerületben élőknek. A tavalyi választást az Óbudai Harrer Pál Általános Iskolánál látható ezüst hársfa nyerte.
A győztes nemcsak táblát nyer, hanem diagnosztikai vizsgálatot és további törődést,
faápolási munkákat.
Az idei ünnepélyes avatásra kicsi árnyékot vetett, hogy a győztes eperfát ismeretlenek megcsonkították: letördeltek és lefűrészeltek belőle darabokat. Burján Ferenc
az Óbuda újságnak elmondta, hogy ismeretlen tettes ellen környezetkárosítás bűntette
miatt feljelentést tettek.

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

Az Aquincum kerületrészen található Silvanus sétány Kis Játszóterének és környékének padjai megértek egy kis dekorációra.
A játszótéren és az azzal szemben található padok kopottak, de még használhatóak,
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 legszebb 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/silvanuspadok 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 melyik 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 féltesz attól, hogy festékes lesz.A padfestési akció pontos részleteit a regisztrációkor megadott e-mail címre küldik majd ki, de csak
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akkor jelentkezz, ha valóban szeretnél részt
venni az eseményen, mert a padok száma
miatt limitált jelentkezőszámot tudnak fogadni! A legszebb padot festők értékes nyereményben részesülnek, hiszen a padfestési
akció egyben szépségverseny is. A padfestéssel értékes bútoráruház-utalványt, illetve
cukrászda-kupont lehet nyerni. A nevezők
közül a legszebb munkát és a legegyedibb
alkotást díjazzák majd.
OB
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Evezni hívják
a gyerekeket

Sportágválasztó nyílt napot tartottak a Külker Evezős Klubban
Minden tíz év feletti, úszni tudó
gyerekeket várnak a Római parton,
hogy kipróbálják az evezést. A sportág
egyik patinás egyesületénél szeptember 16-án délután rendeztek nyílt
napot, ahol bemutatták az edzési
lehetőségeket, a bátrabbak pedig egyből vízre is szállhattak.
Egyénileg és az iskolák szervezésében is érkeztek gyerekek a sportágválasztóra, amelyet a Kossuth Lajos üdülőparton, a Külker
telepen (1039, Szent János utca 7.) tartottak.
A tanév elején sokan keresnek sportolási lehetőséget, nekik próbáltak segíteni a Külker
Evezős Klub edzői, hogy minél többen válasszák az evezősportot. Érkezésünkkor épp
a Pais Dezső Általános Iskola diákjai ültek
hajóban, de a délután folyamán a kerület
más intézményeiből is érkeztek érdeklődők.
Mihály Tibort, a sportklub elnökét arról
kérdeztük, mennyire népszerű az evezés
a gyerekek körében. „Sokan érdeklődnek,
a nehézséget inkább az jelenti számunkra,
hogy tíz éves kor alatt nem tudunk fogadni
gyerekeket, addigra pedig a sportos srácokat és lányokat sokszor már beszippantják
más sportágak.” Az evezés sajátosságairól
beszélve Mihály Tibor elmondta, ennek
a bonyolult mozgásformának az elsajátítá-

sához szükség van bizonyos testi és mentális érettségre. „Jó hír viszont, hogy akik
elkezdik ezt a sportot, azok sokáig űzhetik, a sportolók 27-30 éves korukra érnek
a teljesítményük csúcsára. Kifejezetten idős
klubtagjaink is vannak, van közöttük olyan,
aki a gyerekével és az unokájával együtt jár
hozzánk. Azt szoktam mondani, hogy tíz
és nyolcvan év között mindenkivel szívesen
foglalkozunk.”
A Külker Sport Klub területén 1912-ben
alapítottak először vízitelepet, amely akkor
még az Országos Központi Hitelszövetkezeté volt. A mostani klub főépülete 1932-ben
épült meg, néhány év múlva vette meg a magyar állam a sporttelepet, amelyet 1950-ben
az akkor alakuló Külker SC használatába
adta. Az ezredfordulótól az addigi szabadidős sportklub egyre inkább utánpótlás
célú versenyklubbá vált, 2000-ben pedig
megszerezték az első magyar bajnoki érmüket. „Jelenleg az U23-as és a felnőtt női
válogatott 70 százaléka nálunk evez” – teszi
hozzá Mihály Tibor. Azok a gyerekek, akik
elköteleződnek az evezés mellett, hétfőn,
szerdán és pénteken délután 4 órától járnak edzésre. Kedden és csütörtökön délután
6-tól azonban a nagyközönség előtt is nyitva
áll a csónakház, bárkit szeretettel várnak,
aki kipróbálná az evezést.

2022. szeptember 23–25.

kulturális programok

Találkozzunk
a Békásmegyeri
Piac Közösségi
Terén!
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Szeptember 23., péntek
19:00 – Kitti Live-koncert

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

Szeptember 25., vasárnap

10:00 – kézműves programok – kerámiafestés, agyagozás
14:00 – Barna Zsombor bábelőadása: Vitéz László Ángliában
szombaton és vasárnap is: légvár

Búcsú az Aquamarinától

A Külker Evezős Klub nyílt napjával egy időben, délután 4-től tartottak jó hangulatú baráti
összejövetelt, aminek az apropóját az Aquamarina Szállodahajó elvontatása adta. Mint ismeretes, a több éven át elhúzódó ügy végére augusztus végén került pont, amikor a szovjet
gyártmányú, valamikori lapátkerekes gőzhajót eltüntették a Római partról. A jó ideje bezárt
szállodahajó jelenléte veszélyt jelentett az evezősök számára, úgyhogy a megemlékezésnek
beillő találkozó résztvevői nagyon örültek, hogy megoldódott a helyzet. Az eseményen megjelent Kiss László polgármester is, aki a kötetlen beszélgetésen a szabadstrand megnyitásának tapasztalatairól is beszélt: mint elmondta, a strandszezon sikerrel zárult, a jogszabályi
kötelezettségeken túl az önkormányzat a vízminőséget is folyamatosan ellenőrizte.

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

BÉKÁSMEGYERI PIAC
IGAZGATÓSÁG
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Kétszer is vezetett
a Kerület a Fehérvár ellen

közösség

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában, szeptember 18-án az NB III
Nyugati csoportjában szereplő
III. Kerületi TVE hazai pályán fogadta a Mol Fehérvár FC-t.
A III. Kerület játékosai és a szurkolók is
nagyon várták a Vidi elleni összecsapást.
Aczél Zoltán vezetőedző a meccs előtt azt
mondta, a vasárnapi meccsnek egy örömmeccsnek kell lennie a játékosok számára,
ami persze nem jelenti azt, hogy ne kéne
mindent beleadniuk.
„A Vidi elleni mérkőzésre mindenkinek
fel kell szívnia magát, hiszen Magyarország
egyik legjobb csapata látogat hozzánk. Ezt
a meccset úgy kell megélnünk, mint egy jutalomjátékot, mindent meg kell tenni azért,
hogy a Kerület továbbjusson. Erre mindig
van esély, a labda gömbölyű, lehet, hogy ez
hatalmas közhely, de akkor is igaz. Úgy kell
játszanunk, hogy megteszünk mindent a továbbjutásért” – magyarázta Aczél.
A fehérváriak kiemelt helyen kezelik
a Magyar Kupát, és nem becsülték le a Kerületet, Michael Boris a fehérváriak vezetőedzője fogadkozott is, hogy a legerősebb

csapatát küldi a pályára. A Kerületnek aztán kétszer is sikerült vezetést szereznie,
Opavszky Balázs már a 83. másodpercben
meglőtte az első gólt, amikor az ellenfél
rosszul szabadított fel egy szöglet után,
és 18-20 méterről kíméletlenül bebombázta a jobb felsőbe, ám a Fehérvár végül

5:2-re győzni tudott. Aczél a mérkőzés után
úgy nyilatkozott, szerinte a csapat ilyen jól
még nem játszott, a vereség ellenére büszke
a játékosaira, és hozzátette, hogy ha a csapat
minden meccsét ennyire komolyan tudná
venni az NB III-ban is, akkor nem a hatodik
helyen állnának a tabellán.

Ingyenes muskátliosztás
ősszel lekerülnek a muskátlik a kandeláberekről
A tavasszal kihelyezett virágokat ősszel begyűjtjük, a kandeláberek
futómuskátlijait szeptember utolsó napjaiban szedjük le.
A kerületben hat helyszínen közel kétezer tő muskátli került az oszlopokra,
amelyeket munkatársaink gondoztak.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat várja a virágszerető érdeklődőket, akik a még virágzó
futómuskátlikat szívesen átvennék gondozásra, átteleltetésre, ezért két helyszínen biztosítjuk a
ládánként öt tő muskátli ingyenes átvételét (minden érdeklődő egy ládát igényelhet).
A muskátlitövek szállításra alkalmas papírdobozban vihetők el
(egy dobozban 4-5 tő), a szállítást követően szükséges a virágokat
cserépbe ültetni.

Helyszínek:

Felhívjuk a kedves érdeklődők ﬁgyelmét, hogy a kandeláberekre
kihelyezett muskátlitövek megnyúló, laza szárrendszert
növesztenek, a szállítás során sérülékenyek.

2022. október 1.,
szombat 8:00–10:00
Vörösvári
úti Heti Vásár
Helyszínek:

Legyen zöldebb, virágosabb
Óbuda-Békásmegyer, várjuk Önöket szeretettel!

2022.
október
2022.
október
1., 1.,
szombat
10:00–12:00
szombat
8:00–10:00
Pók utca 1.
Vörösvári úti Heti Vásár

(bejárat a Városfal utca felől)
2022. október 1.,
szombat 10:00–12:00
Pók utca 1.
(bejárat a Városfal utca felől)

Sajtimádók, figyelem!
riport

Örülhetnek a sajtkészítők, de még
jobban örülhetnek azok, akik imádják
a francia sajtokat, és imádják az olvadt
sajt ízét. A Bokor utcában, egy parányi
üzletben ugyanis nyáron megnyitott
a Bon Fromage nevű sajtbolt, ahol
szeptember óta raclette-et, azaz
különleges, olvasztott sajtos bagettet is lehet kapni, amihez egyébként
pármai sonkát és savanyított hagymát, valamint uborkát is kínálnak.
A raclette egyszerre jelent egy félkemény
tehénsajtot is, és jelent egy grillt is, amin
szépen meg lehet olvasztani a sajtot, amit
aztán lehet, mint írtuk, a hagyomány szerint
szendvicsbe, főtt burgonyára és pirítósra is
folyatni, de ahogy a sajtimádók jól tudják,
kevés olyan dolog van, amit egy ízletes olvasztott sajt ne dobna fel.
„A titka az igazi finom, erre a célra érlelt sajt” – magyarázza az Óbuda újságnak
Fenyőházi Ervin, a bolt tulajdonosa. Mint
mondja, a raclette sajt nyersen nem okoz
ízrobbanást, azonban sütés közben megváltozik, és elszabadulnak az aromák. „Otthon
a családban vagy barátokkal régóta ez a vacsora fénypontja” – tette hozzá lapunknak.
Fenyőházi 35 éve dolgozott a bankszektorban, treasury területen, mígnem 2021
decemberében azt nem érezte, hogy váltania
kell. „Kicsit éles váltás közgazdászként, de
egyelőre nem bántam meg.”

Alap a finom
A dologhoz tudni kell, hogy nem teljesen
a semmiből jött a francia sajtok szerelme.
Ervin keresztapja 56-os kivándorló, Franciaországban talált új otthonra. „Már gyerekként is sok nyarat töltöttem náluk, sokat
jártunk helyi piacokra (Ardeche megye),
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már akkor is élveztem a hangulatát, és ezzel
együtt a helyi gasztronómiát is” – emlékezett vissza.
Ervin fiatalon megtanult franciául,
a kéttannyelvű Kölcsey Gimnáziumot francia nyelven végezte, úgyhogy a kommunikációval sem adódtak problémái, később pedig
dolgozott is Párizsban. „A kint töltött éveknek és kollégáknak, a francia étkezési szokásoknak is köszönhetem, hogy megismertem
az igazi francia sajtokat, de gyerekként a nyaralások során keresztapámnál is alap volt a finom sajt” – magyarázta lapunknak.
Olyannyira megszerette Franciaországot, hogy feleségével, ha tehetik, minden
évben vissza mennek Franciaországba, de
az is a terveik között szerepel, hogy egyszer
vissza is költöznek. Miért nyitottak mégis
Óbudán boltot? Mert Ervin hat éves kora
óta, ha éppen nem Franciaországban, akkor
Óbudán él.
A bolt híre szépen terjed, azok a vevők,
akik egyszer betértek, elégedettek, és rendszeresen vissza is térnek. Az sem elhanyagolható, persze, hogy akik a boltba betérnek,
eleve nem az ementáli sajtot keresi. „Kezdetben bizonytalan voltam, hogy a magyar
ízlés mennyire lesz nyitott ezen a téren, de
azt érzem, hogy korosztálytól függetlenül
az érdeklődés és nyitottság megvan.”

Hasonló a borhoz
A weblapjuk úgy szerkesztették meg hogy
a sajtok történelme, jellemzői, karaktere is
megtalálható legyen rajta, de mindenkinek
szívesen mesél, aki betér az üzletbe, ahol
nemcsak a sajtok felelnek a franciás hangulatért, hanem francia rádió szól, és a falakra
Belmondo- és Louis de Funès-filmeket vetítenek.
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A sajtok kóstolása egyébként, mint magyarázza, általában hasonló a borhoz, mindig a könnyebb ízvilágú sajtoktól indulunk
és haladunk a karakteresebb felé. „Nálam
az üzletben van lehetőség vásárlás előtt kóstolót kérni.”
A raclette szendvics máris siker lett. Annak is megvan egyébként az oka, miért csak
szeptember óta lehet kapni: a nyári hőségben ugyanis inkább a friss, könnyű sajtokat
veszik. „Most viszont már nyitva tudom
tartani az üzlet ajtaját, a pirított sajt illata
az utcán is érezhető.”
Ervin állítja össze természetesen a pultban
kínált sajtválasztékot is. Sikerült egy profi
beszállótóval állandó kapcsolatot kiépítenie,
a Bon Fromage rendeléseknek már van külön
doboza. A célja, hogy francia termelőktől is
tudjon a jövőbe rendelni, de ebben a kezdeti
időszakban a logisztikát nem tudja még megoldani. Fenyőházi meghívót kapott a szeptember
végi Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara sajtkóstolójára is, ahol francia termelők
mutatják be termékeiket. „Talán majd ott el tudom kezdeni felépíteni a direkt kapcsolatokat.”

Nem adják fel
Az utóbbi időben sokat lehet hallani arról, hogy üzletek, éttermek, büfék, szóval
vendéglátóhelyek tucatjai zárhatnak be
a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt, úgyhogy arra is rákérdeztünk, ők men�nyire érzik sarokba szorítva magukat. „A
rezsiárak ellen nem tudok mit tenni, de 2 hónappal a nyitás után emiatt nem fogom feladni. Megpróbálom kigazdálkodni. Szerencsére a téli időszak sajtbolt esetében kedvezőbb,
mint a 40 fokos nyár” – magyarázza.
aradi
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Azok a vevők, akik
egyszer betértek,
elégedettek

közösség
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RÓMAI-PART
tervezzük együtt /// megnyitó

romai.budapest.hu

Tervezési folyamat a közösség részvételével
2022.szeptember 24-től

GYERE ÉS
TERVEZZ
VELÜNK!

RÓMAI-PART – A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS ÚTJÁN
Budapest Főváros Önkormányzata széles
körű társadalmi bevonással közösségi tervezési folyamatot kezdeményezett
a Római-part jövőképének elkészítésére,
melynek eredményeként 2021-ben megszületett az igény, hogy 20 év múlva legyen

- A RÓMAI-PART EGYEDÜLÁLLÓ
- A RÓMAI-PART ZÖLD
- A RÓMAI-PART ELSŐSORBAN
REKREÁCIÓS TERÜLET
- A RÓMAI-PART MINDENKIÉ
- A RÓMAI-PART VÍZISPORTPARADICSOM
A Római-part – mely a Pünkösdfürdőtől az Aranyhegyi-patakig tart – a főváros
egyik kedvelt kikapcsolódási és sportolási
helyszíne, így sorsát – múltját, jelenét és jövőjét – nem csak a környezetében élők, hanem
a budapestiek széles köre kíséri
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 eredményeként létrejön
a Római-part komplex középtávú fejlesztési
koncepciója és a Duna-parti sáv szabadtérépítészeti koncepcióterve.
Ez a folyamat várhatóan 2022. szeptemberétől 2023. júniusáig
fog tartani.
KÖZÖS
MUNKÁNK ELSŐ
LÉPÉSEKÉNT GYERE
EL,
hogy a Római-parton
megismerkedhess a közösségi tervezés folyamatával, a számodra
érdekes kérdéseket feltehesd a Római-parttal
kapcsolatban ismertesd
a jobbító ötleteidet.
Várunk 2022. szeptember 24-én, szombaton
14-18 óra között a sétányon a Kadosa utcánál,
és a Római-parti Plázsnál.
Tájékozódni a közösségi tervezés folyamatáról
a https://romai.budapest.
hu/ oldalon lehetséges,
ahol a későbbiekben részletesen ismertetjük, hogyan lehet bekapcsolódni
a munkába, illetve itt lesz
nyomon követhető a tervezés folyamata.

Az első Közösségi nyitott fórum tervezett
időpontja: 2022. szeptember 24.
TERVEZZÜNK EGYÜTT!

EGY CÉLÉRT
TEKERÜNK!

MIKOR? 2022. szeptember 24-én 14.00-18.00 között
HOL? a sétányon a Kadosa utcánál és a
Római-parti Plázsnál

Kohéziós Alap
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CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

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

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

Szeptember 23. péntek 18.00 Ars Sacra Fesztivál - kiállításmegnyitó
Szeptember 25. vasárnap 10.00 Nosztalgia MegaBörze
Szeptember 26. hétfő 17.00 Pszichológiai előadás (Maróti Eszter előadása)
Szeptember 27. kedd 9.00 Mentális felkészülés a szülésre - pszichológiai
előadás (Ingyenes.)
Szeptember 27. kedd 10.00 Kismamatorna
Szeptember 28. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Szeptember 28. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Szeptember 28. szerda 18.00 Életünk-egészségünk előadássorozat
(Ingyenes.)
Szeptember 29. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Szeptember 30. péntek 9.30 Kisgyermekes Családok Egészségnapja
Október 1. szombat 19.00 Becéző szavak – Orlai Produkció
Október 2. vasárnap 10.00 Rémusz bácsi - Batyu Színház
Bábos kalandozás egy részben a Batyu Színház és a Holdvilág Kamaraszínház
közös előadásában.
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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.)
A Kárpát-medence különböző pontjairól értek el minket sodró, hömpölygő,
áradó, vagy csendesen folydogáló dallamok.
Közreműködnek: Juhász Réka – ének, Juhász Dénes – hegedű, Kalász Máté –
hegedű, Dövényi Gergely – brácsa, Kalász Tamás – nagybőgő

Október 7. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
Október 8. szombat 10.00 Mesés hétvégék (Ingyenes.)
Október 8. szombat 16.00 A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack avagy Katinka kertje

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Tudtad, hogy az élelmiszeripar felelős a károsanyagkibocsátás 40%-áért? FELELŐS ÉTKEZÉSSEL már a
felére csökkentheted az ökológiai lábnyomodat!
Mutasd meg, hogy mit jelent számodra a
FENNTARTHATÓ ÉTKEZÉS! Készíts videót
okostelefonnal, vagy posztolj egyet Instán a
fenntartható nyereményekért!
Bővebb infó: http://klima.obuda.hu

Október 2. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház
Október 3. hétfő 17.00 Pszichológiai előadás (Simon Gábor előadása)
Október 4. kedd 9.00 Mentális felkészülés a szülésre - pszichológiai
előadás (Ingyenes.)
Október 4. kedd 10.00 Kismamatorna
Október 5. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Október 5. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Október 6. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Október 8. szombat 9.00 Babaruhabörze
Október 9. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház

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

Szeptember 23. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel
Szeptember 29. csütörtök 17.00 Barangolásaink - Homlokzat kiállítás
(Ingyenes.)
Szeptember 30. péntek 17.00 Színházi kulisszák mögött – Legendás
előadások (Ingyenes.)
Október 3. hétfő 15.00 Nosztalgia előadás – Színház - Furcsa pár – A Körúti
Színház előadása
Október 8. szombat 18.00 Koós Réka és a Studio11 Ensemble koncertje
A jól ismert zenekar különleges vendége ezen az estén Koós Réka énekes,
színész lesz, aki néhány emblematikus magyar könnyűzenei slágertől
kezdve, jazz és soul örökzöldekben csillogtatja meg rendkívül szuggesztív és
átütő erejű énekhangját.
A koncert az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.
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3K

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

Szeptember 24. szombat 18.00 Boldog kutya – boldog gazdi
Szeptember 30. péntek 19.00 ArcMás – Pokorny Lia
Pokorny Lia sokféle terepen otthonosan mozog: imád bakancsot húzni és
nagyokat túrázni, a barátaival közösen főzőcskézni, ha kell saját kezűleg
fest, glettel, felújít. Tele van alkotó, kreatív energiákkal. Sok mindenről fognak
beszélgetni Barabás Évivel. Fotó: Mészáros Annamária

Október 1. szombat 19.00 Dobray Sarolta: Üvegfal (Ingyenes.)
Október 7. péntek 19.00 Göttinger Pál: Szénakutyák (Ingyenes.)
Október 8. szombat 16.00 Hangszersimogató klub
Október 8. szombat 18.30 Hangutazás és hangfürdő

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
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 24., szombat, 16:00 Ars Sacra Fesztivál – a Tavasz Nőikar
koncertje
A Tavasz Nőikar visszatérő szereplője az Ars Sacra Fesztiválnak. Idei műsoruk
tematikájához illik a fesztivál idei mottója: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek titeket!” Ez a gondolat megjelenik a klasszikus kórusművek témáiban,
valamint karnagyuk, Tóth András által nőikarra átírt népszerű zeneművekben is.
Regisztráció szükséges: mkvmuzeum@gmail.com; a belépés díjtalan.
2022. szeptember 25., vasárnap, 10:30-17:00 Rákóczi János-emlékév – egész
napos workshop
125 éve született Rákóczi János mesterszakács, cukrász, akinek nevéhez kötődik
az egyik legismertebb magyar desszert, a Rákóczi-túrós lepény. Ezen a napon
könyvbemutatóval, előadásokkal, workshopokkal, süteménymustrával és egy kis
kóstolóval várunk minden érdeklődőt a jeles évforduló alkalmából.
A programokon múzeumi belépővel lehet részt venni, a belépő mellé kóstolójegy jár
ajándékba!
2022. szeptember 27., kedd, 19:00 Borvirág Borklub – Espák Pincészet, Hercegkút,
Tokaj-Hegyalja
Várjuk bort kedvelő és élményre szomjazó barátainkat. Bepillanthatunk
a műhelytitkokba, megkóstolhatjuk a borokat, melyeket maga a borász mutat be
nekünk. Regisztráció szükséges: bacchus.studio@gmail.com; 30/954-9147
2022. október 6., csütörtök, 19:30 Bohém-klub – A Bohém Ragtime Jazz Band
koncertje

GOLDBERGER TEXTILIPARI
GYŰJTEMÉNY

1036 Budapest, Lajos utca 136-138.
tel.: 1/250-1020
www.textilmuzeum.hu
facebook.com/goldbergermuzeum

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2022. október 2-ig Virágzó textilek – Pop up kiállítás P. Szabó Éva
textiltervező 1930-as évekbeli munkáiból
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.
PROGRAMOK:
2022. szeptember 23., péntek 16.00-17.00 Az „Égi kék” története - a kék
pigmentpor diadalútja – tárlatvezetés az Ars Sacra Fesztivál keretében
Cölinkék, lapis lazuli, kobaltkék,
azúrkék. A kék szín megannyi
változata, amelyekben a középkorban
kialakult művészeti és festészeti
színhierarchia értelmében a lapis
lazuli ásvány kékje vált az égi
királyság, a mennyország és Mária
szimbólumává.
A
keresztény
művészetben,
a katolikus liturgiához kapcsolódó,
a bűnbánatot, a szent fegyelmet
jelképező lilás-kék, a későbbiekben a lila szín is szakrális szimbólum volt.
A tematikus tárlatvezetés során megismerkedhetünka kék pigmentporok
és a velük szoros kapcsolatban álló indigo tinctoria növény ókori, középkori
és újkori történetével, iparművészeti és textilipari felhasználási területeivel.
A tárlatvezetés a Goldberger recepciójától indul.
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 15 fő.
Regisztráció: programok obudaimuzeum.hu

KASSÁK MÚZEUM

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

PROGRAMOK:
Szeptember 24. szombat 10:00 – 15:00 EX LIBRIS – Grafikai workshop a
Letterpress csapatával
Könyvkészítő workshopunk után egyedi könyvjegyet, közismertebb nevén ex
librist alkotunk! A kódexekbe, majd a könyvnyomtatás feltalálása után készült
értékes könyvekbe a tulajdonosok gyakorta bejegyezték nevüket. Az ex libris meis…
azaz „könyveim közül való” beírás mellett gyakran intést, idézetet, a névre utaló
szimbólumotistartalmazójellegzetesábráta19-20.századfordulójánaszecesszió
hozta újra divatba. Saját ex librisünk megalkotásában ismét vándornyomdászaink,
Novokrescsenszkov Tamás és Szili József lesznek a segítségünkre. Regisztráció:
kassakmuzeum@pim.hu Részvételi díj: 1500 Ft / fő (diákoknak , nyugdíjasoknak
1000 Ft / fő)
Szeptember 30. péntek, 18:00 HANGSZÍNEK – Új zene a történeti avantgárdban
című időszaki kiállítás megnyitója
A kiállításon Kassák Lajos folyóirataiban, a bécsi Mában és a Dokumentumban
publikált zeneelméleti szövegekre és képzőművészeti alkotásokra építve
mutatunk be egy válogatást a korszak innovatív zenei törekvéseiből, melyeket
mai, kortárs megközelítésben szeretnénk újra átélhetővé tenni. Üdvözlő beszédek
helyett rendhagyó módon Szigetvári Andrea zeneszerző Peano Piano - fraktálszonifikáció című gépzongorára írt művének ősbemutatójával nyitjuk meg a kiállítást.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Kérjük tájékozódjon honlapunkon
(www.kassakmuzeum.hu) és közösségi média felületeinken.

AQUINCUMI MÚZEUM
ÉS RÉGÉSZETI PARK

1031 Budapest, Szentendrei út 135.
+36-1-250-1650
aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu
PROGRAMOK:
BARBÁR NAPOK 2022. október 1-2.
A múzeum romkertjét október első hétvégéjén barbár kézművesek és harcosok
népesítik be, akik bepillantást engednek a Róma által leigázott, illetve a birodalom
határain túl élő népek mindennapjaiba. A hagyományőrzők bemutatói, a múzeum
régészei és restaurátorai által tartott tudományos-ismeretterjesztő programok,
valamint a kézműves foglalkozások során a látogatók megismerkedhetnek a
kelták, szarmaták és germánok kultúrájával és szokásaival.

AQUINCUM ÚTRA KEL! - UTAZÓ MÚZEUM 2022. október 3. – november 11.
Az utazó múzeum célja, hogy azok a hátrányos helyzetű általános iskolás
és gimnazista diákok is, akik nem, vagy csak nehezen jutnának el a
múzeumba, megismerhessék a főváros római kori örökségét. Az iskolákban
tartott program kiegészíti a tananyagot, emellett segít a római korban való
hatékonyabb elmélyülésben. A programon való részvétel regisztrációhoz
kötött. Kérjük, legalább 2 héttel a kívánt időpont előtt regisztráljanak
az aquincum@aquincum.hu e-mail címen.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
LEGYÉL TE IS AZ ÓKOR MÉRNÖKE – TUDÁS- ÉS ÉLMÉNYKUCKÓ 2022.
október 31-ig
Mit gondolsz, szeretett Arkhimédész fürdeni? Meg tudod határozni az északi
irányt GPS vagy iránytű nélkül? Van ötleted, mi fán terem a groma? Ha nem
tudod, de szeretnéd megtudni, vagy, ha tudod, de többet akarsz tanulni,
szeretettel várunk az Aquincumi Múzeum tudás- és élménykuckójába.
MINDEN ÚT RÓMÁBA AQUINCUMBA VEZET 2022. december 31-ig
Időszaki kiállításunkon a Római Birodalom szárazföldi és vízi útjain kalauzoljuk
végig látogatóinkat.
H.A.S. - HÁROMFOGÁSOS GYOMORTÖRTÉNELEM 2023. december 31-ig
Kiállításunk címének feloldása: H(alózni) A(lapvető) S(zükséglet), azaz a
táplálkozásról, mint az emberi élet alapfeltételéről lenne szó. Szeretnénk
ízelítőt adni az előttünk élő népek táplálkozási lehetőségeiről, szokásairól,
olykor túlkapásairól, az őskortól az ókoron át a népvándorláskor végéig.
A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

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

kulturális programok
ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR

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

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.
A program ingyenes.
Népmesés Móka Műhely - 2022. szeptember 30. 17.00
Készíts népmesékkel kapcsolatos játékokat kreatív családi műhelyünkben
a Magyar Népmese Napján! Az elkészítésben Milner Angéla foglalkozásvezető segít.
Az alapanyagokat biztosítjuk, magaddal csak a jókedved hozd! Ajánlott korosztály: 5-10
éves korig. A családi program ingyenes.
Mesedélelőtt Mechler Annával- 2022. október 1. 10.00-11.00
Író-olvasó találkozó gyerekeknek a Vonat mesék nagykönyve, A virágtündérek
titkai és a Kerék mesék szerzőjével. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztráció: rendezveny@platankonyvtar.hu Illusztráció: Hajba László, Láng Anna.

Megbocsátás hete - 2022. október 4-7.
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából 2022. október 4-7. között elengedjük
a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentumok után.
Legyél te is gondos gazdi! - Hörcsög vagy tengerimalac? - 2022. október 4. 17.00
Interaktív program az Országos Könyvtári Napok keretén belül, a felelős
állattartás aranyszabályairól, az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársával.
A program ingyenes.
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
zeneterápiásszemléletbenmegtapasztalhatjákaközösjátékésénekléskapcsolatépítő
és felszabadító erejét. A foglalkozást vezeti: Iván-Vidovics Teréz zeneterapeuta
Ár: 1000 Ft családonként. Kapcsolat: egyhuron@spiritusvocis.hu

kulturális programok
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TÉRSZÍNHÁZ

1033 Budapest, Fő tér 1. Zichy-kastély
+36-1388-4310
www.terszinhaz.hu

Előzetes!
Okt. 9. vasárnap 19.00 Levél a föld alól – In memoriam Hervay Gizella
Okt. 10. hétfő 19.00Hervay Gizella születésnapja! 78 éves lenne.
Levél a föld alól – In memoriam Hervay Gizella
ALevélaföldalólmisztérium,HervayGizellaverseibőlkészült.Aszatmárcsekeitemetőből
ismert, csónak formájú fejfa körül játszódik. Három jelentés préselődik egymásra. Jézus
Golgotája, a magyar történelem tragikuma és a költőnő életének drámája. Szamosvári
Gyöngyvér és Papp Annamária, a Térszínház művészei megidézik Hervay Gizellát,
a költőt, mert hisszük, hogy vesei
otthonra lelnek itt, a Duna-Tisza
tájékán. Az esten elhangzó versek
és énekek a Térszínház szeretett
igazgatója, a tavasszal elhunyt
Bucz Hunor rendezésében szólnak
mindnyájunkhoz.
Hervay Gizella, költő. Makón született
1934. október 10-én, elhunyt 1982.
július 2-án Budapesten. 1945-től
1975-ig a Partiumban és Erdélyben,
illetve Bukarestben élt. Válása után egyedül nem győzi a küszködést, és 1976-ban
Magyarországra menekül a romániai zaklatások, fenyegetések elől, egy ideig Óbudára
lakik. Életműve kikerülhetetlen, költői testamentuma mértéket ad mindnyájunknak,
A Lódenkabát Kelet Európa szegén verses kötete készültekor gyakran találkozhattunk
vele. Szerette a Térszínház előadásait, szerette ünnepeinket, és sok kedves népdalt
tanított meg nekünk.
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EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR

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

Lombsátorozó: levelekből szívecskék – 2022. szeptember 24. 10.00
Öko-játszóházunkban (fa)levélpárosítóval, levélhatározó játékokkal, üdvözlőkártya
készítéssel várjuk az 5-9 éveseket.
Horgolda: hullámminták – 2022. szeptember 28. 17.00
Várjuk a horgolni vágyó érdeklődőket, kezdőket és haladókat egyaránt! A szeptemberi
alkalommal a hullámminták készítését mutatjuk meg.
Háló-zsákba-macska - 2022. szeptember 30. 19.19-20.20
Este a könyvtárban. Hozd magaddal a hálózsákodat és szüleidet egy közös esti
mesére! Hálózsák-bontás 20.20-kor.
Megbocsátás hete - 2022. október 4-8.
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából elengedjük a késedelmi díjat a kölcsönzési
határidőn túl visszahozott dokumentumok után.
Csodák a komfortzónán túl - 2022. október 4-8.
Kamarakiállítás, kirándulástippek és játék az Országos Könyvtári Napok Esély az
egészséges élethez c. programjához kapcsolódóan. A játékon résztvevők ingyenes
beiratkozási kupont kapnak.
Utazás bakancsországba - 2022. október 4-8.
Turisztikai és utazási könyvajánló gyerekeknek az Országos Könyvtári Napok Esély az
egészséges élethez c. programjához kapcsolódóan.
Játszani örökké, komolyan – Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel - 2022.
október 7. 18.00
Hölgyválasz rendezvénysorozatunk következő vendége a Pulitzer és Pro Óbuda díjas
újságíró és író Schäffer Erzsébet. Az író- olvasó találkozó témája ezúttal: Játszani
örökké, komolyan. A rendezvényen lehetőség lesz könyvvásárlásra és dedikálásra is.

ÓBUDAI MÚZEUM

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
Harrer Pál, Óbuda első polgármestere – minitárlat
Hogyan lett egy tipikus óbudai braunhaxler család fiából Óbuda első embere?
Minitárlatunk keretében néhány korabeli dokumentum és használati tárgy
segítségével Harrer Pál gyerekkorába, tanulmányaiba, családi életébe és hivatali
pályafutásába pillanthatnak be látogatóink, a múzeum időszaki kiállítóterében.
Szávoszt Katalin, iparművész-grafikus alkotásai – minitárlat
Egyedistílusúéslátásmódú,kivételesgrafikaimunkákazóbudaiművésznőalkotásai
közül válogatva. A kiállítás megtekinthető a múzeum időszaki kiállítóterében.
PROGRAMOK:
2022. október 4., kedd 17.00-17.50 Pincetúra kicsit másképp – tárlatvezetés a
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
Az Óbudai Múzeum pincéjében látható kiállítás a mai Fő téren állt két középkori
templom történetét mutatja be. Felszín alá vezető programunk során látogatóink
nem csupán az egykori Szűz Mária és Szent Péter templom történetét ismerhetik
meg, hanem a 11-14. században Óbudán működő királyi, királynéi központot és Piast
(Lokietek) Erzsébet királyné mecénási tevékenységét is.
A tárlatvezetés az Óbudai Múzeum recepciójáról indul, meleg felső ajánlott.
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 15 fő.
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet az alábbi, Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló,
üres helyiségek bérbeadására:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033
Budapest, Mozaik utca 7.)
pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló,
tároló funkciójú, üres helyiségek bérbeadására, magánszemélyek részére:
Jelen pályázati felhívás nem
teljes körű, a részletes pályázati anyag elérhető a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokon.

1033 Budapest, Fő tér 1.
(bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel: 1/250-1020
www.obudaimuzeum.hu
Életre szóló esély - 2022. október 8. 10.00
Játékos ismeretterjesztő bemutató az állatok védelméről, jogairól és esélyeiről az
Országos Könyvtári Napok alkalmából. Vár benneteket Gábor és Cooper a Best Dog
Kutyaközpont oktatója és kutyája. Kérünk mindenkit, hogy a kutyusaitokat most ne
hozzátok magatokkal!
A programok ingyenesek.

pályázat

A pályázattal kapcsolatban
további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt. Értékesítési, Helyiségés Telekhasznosítási Osztályán a +36-1-430-3468, +36-1430-3465 telefonszámokon,
illetve a berbeadas@ovzrt.hu
email címen lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

obuda.hu
ovzrt.hu

mozaik
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Akadálymentes séta
Óbuda egykori főutcáján
Az Óbudai Múzeum hosszas előkészítés után hirdeti meg legújabb
programját: a Mobilitási héthez
kapcsolódóan először tartják meg
akadálymentes sétájukat kerekes�székes és babakocsis látogatóiknak.
A séta tervezése során figyelembe
vették a mechanikus és elektromos
kerekesszékkel közlekedők igényeit
is, ennek megfelelően több lehetőséget is megfontoltak. Ahogy Bodó
Lívia, a múzeum kommunikációs
és közönségkapcsolati munkatársa
elmondta, a múzeum alkalmazottai
először a már létező és sikeres tematikus séták alapján kitalálták a lehetséges útvonalakat, majd be is járták
azokat. Végül az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi
Osztályának
közreműködésével
egy kerekesszékes szakértőt is bevontak a tesztelésbe, vagyis alapos
előkészületek után rendezik meg
az akadálymentes sétát, amelyen
bemutatják, mit mesélnek a házak,
terek, szobrok és templomok Óbuda

egykori főutcájáról
az ókortól napjainkig.
A körülbelül másfél
kilométeres
távon
ugyan számolni lehet
– és kell is – Óbuda
jellegzetes macska-

VIGYÁZZUNK AZ UTAKON!
Itt az ősz, ezért számolnunk kell a sárfelhordás veszélyeivel – hívja fel
a figyelmet az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet.
A szeptember eleji meteorológiai előrejelzések már arról szóltak,
hogy 16-án, pénteken úgynevezett évszakváltó front érte el hazánkat,
azaz esőzésekkel, záporokkal és zivatarokkal megérkezett az ősz.
A csapadékos, őszi időszakban az építkezési területek, illetve a földutak és az aszfaltozott utak kereszteződésénél számíthatunk sárfelhordásra, amely veszélyt jelent a közlekedésre.
Ahogy a Közterület-Felügyelet is írja, a III. kerületben jelenleg is
több helyen építkezések vagy felújítások zajlanak, és a csapadékos,
de még viszonylag meleg hőmérséklet miatt jelentős a sárfelhordási
veszély.
A sár akadályozza a gumiabroncsok tapadását, aminek megcsúszás lehet az eredménye, a megcsúszásnak stabilitásvesztés
és rossz esetben baleset, ütközés. A nagy forgalmú, és nagy sebességű utakon még veszélyesebb a sárfelhordás a magasabb haladási sebesség miatt.
A közút beszennyezése ráadásul
szabálysértésnek minősül, és tettenérés esetén a közterület-felügyelő
jogosult helyszíni bírság kiszabására
az elkövetővel szemben, továbbá szabálysértési eljárást kezdeményezhet
az illetékes hatóság előtt, amennyiben a cselekményt megvalósító nincs
a helyszínen, nem kerül sor tettenérésre.

köves útburkolatával, de a résztvevők a program
során mindenben
számíthatnak a kísérő kollégák segítségére. A szerve-
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REJTVÉNY

ÁLLÁS:
GAZDASÁGI
VEZETŐ
A szervezet neve:
Esernyős Óbudai
Kulturális és Sport
Nonprofit Kft.
A szervezet címe:
1033, Budapest, Fő tér 2.
www.esernyos.hu
A kapcsolattartó neve:
Halmai Róbert,
ügyvezető
A kapcsolattartó
e-mail címe:
info@esernyos.hu
A kapcsolattartó
telefonszáma:
+36 1 200 2962

Advent
Óbudán 2022

TAKARÍTÓT
KERESÜNK

FELHÍVÁS
ÁRUSOKNAK

Óbudai általános iskolákba
keresünk délutános takarítónőket napi 4 órás időtartamra.
Érdeklődni:

Árusok jelentkezését várjuk
az Advent Óbudán 2022 Fő
téri helyszínére, kézműves vagy
vendéglátós partnerként.

Várjuk
jelentkezésüket!

HIRDETÉSEK

A 2022. szeptember 23-25-i hétvégén családi programokra hív a Békásmegyeri
Piac. Mi a rendezvény neve: A megfejtést a rejtvény fősorában rejtettük el.

zők gondoskodnak arról is, hogy
útközben akadálymentes mosdók
is rendelkezésre álljanak, így már
csak az érdekesebbnél érdekesebb
óbudai történetekre kell koncentrálniuk a látogatóknak.
A séta útvonala: Flórián szobor
(Fogadalmi szoborcsoport/oltár) –
Serfőző utca – Szent Péter és Pál
Templom – Óbudai Zsinagóga
– Goldberger Textilipari Gyűjtemény (akadálymentes mosdó) –
Lajos utca – Amfiteátrum – Bokor
utca – Csemete utca – Puskás
Öcsi tér – Kolosy tér (akadálymentes mosdó és vendéglátóegység). A séta a Kiscelli posta melletti Flórián szoborcsoporttól (a
Vörösvári – Pacsirtamező – Tavasz – Szentendrei utak találkozásánál elhelyezkedő térről) indul.
A szeptember 25-én, vasárnap 11 órától
tartandó sétán 15 fő vehet részt kerekes�székkel vagy babakocsival, érdeklődni, jelentkezni a programok@obudaimuzeum.hu
emailen lehet a Múzeum munkatársainál.

Az óbudai vásár november 25. és december 23.
között folyamatosan üzemel, terveink szerint
jégpályával, pénteki, szombati, vasárnapi napokon koncertekkel, változatos adventi programokkal.
A mellékelt QR-kóddal megnyitható
jelentkezési lapot, kérjük, 2022. október 7-ig
kitöltve küldjék el a
rendezveny@cityevents.
hu e-mail címre.
Óbuda-Békásmegyeri
székhelyű cégeknek
kedvezményt biztosítunk.

mozaik

06 20 980 5616
számon lehet.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Következő tervezett megjelenés: 2022. október 7.
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/obudaujsag • Hirdetés: hirdetes@esernyos.hu • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Szobafestés, mázolás, parkettázás, csempézés, vízszerelés,
villanyszerelés, kőműves
munkák- garanciával.

Halász Tibor
generálkivitelező

06 1 202 2505
06 30 251 3800

hirdetmény
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KEDVEZMÉNYES
BURGONYAVÁSÁRLÁSI AKCIÓ

2022. OKTÓBER 7–8. (PÉNTEK, SZOMBAT)

– aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást he-

8:00–17:00 óráig, illetve A KÉSZLET EREJÉIG.

lyettesítő támogatás, ill. egészségkárosodási és

300 FORINT / 20 KG
Az akció helyszínei:

• a Csobánka téri szakrendelő mögötti parkoló
• Kelta utca 5. – az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ előtti terület

• Mátyás király út 13–15. – Csillaghegyi
Közösségi Ház

• Pók utca 1. – a városüzemeltetés telephelye
• Szérűskert utca 39. – a Szérűskert Idősek Klubja
előtti terület

• a Gyenes utcai parkoló
• a Raktár utca és a Vihar utca közötti parkoló
• a Mókus utca és a Tanuló utca közötti terület
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békás-

gyermekfelügyeleti támogatás),
– időskorúak járadékában,
– gyermekek otthongondozási díjában,
– ápolási díjban,
– települési támogatáson belül: óbudai betegápolási díjban, ill. óbudai jövedelempótló támogatásban részesülő,
– közfoglalkoztatásban résztvevő személyek,
továbbá
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult családok (családonként 20 kg burgonya).
Kérjük a jogosultakat, hogy lehetőség szerint
a lakóhelyükhöz legközelebb eső osztóhelyet
keressék fel.

megyer Önkormányzat Szociális, Egészségügyi

A jogosultságnak több ponton való megfelelőség

és Lakásügyi Bizottságának 398/2022. (IX. 20.)

esetén is csak az alapjuttatásra jogosult az

határozata a 2022. évi kedvezményes burgo-

igénybevevő.

nyavásárlási akcióban a jogosultak körét az
alábbiak szerint határozza meg:
1) a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező
havi 200 000 Ft, vagy ez alatti nyugdíjban részesülő nyugdíjasok,
2) a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező

A jogosultságot minden esetben igazolni
szükséges! Az igazságosabb elosztás érdekében,
valamint a készlet szűkössége miatt kérjük a
fentiek betartását. A visszaélések elkerüléséért
a lakcímkártyák sorszámát az akció időtartamáig
rögzítjük. A kiszolgálás érkezési sorrendben
történik. Köszönjük megértésüket.

magasabb összegű családi pótlékban részesülő
(az 5/2003. (III. 19.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint) családok 180 000 Ft/fő jövedelemhatárig (családonként 20 kg burgonya),
3) az Önkormányzat, illetve a kerületi (járási)

dr. Kiss László

Kormányhivatal által megállapított

polgármester
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