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Óbudai diákok az élőláncban 6–7
Október 27-én csütörtökre országos sztrájkot hirdettek a pedagógus
szakszervezetek, a munkabeszüntetéshez kapcsolódva pedig egyéb
demonstrációkat is bejelentettek országszerte. Budapesten tizenhárom kilométeres élőláncot szerveztek a nagykörúton, illetve annak
meghosszabbításaként a Móricz Zsigmond körtér, BAH-csomópont, Széll Kálmán tér vonalában. A harmadik kerület több iskolájából is összegyűltek a tanulók, hogy csatlakozzanak az országos
tiltakozáshoz. A mintegy kétszáz diák közösen vonult a Kolosy térről a Margit hídhoz. Az óbudai diákok reggel 7 órától gyülekeztek
a Kolosy téren, többen transzparensekkel, illetve a tiltakozás már
jól ismert jelképével, körbe rajzolt felkiáltójellel készültek a vonulásra. Közben a közeli Vackor óvoda előtt is gyülekeztek szülők,
szintén azért, hogy becsatlakozzanak az élőláncba.
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A FRAKCIÓK VÉLEMÉNYE
DERDA ÁDÁM:

PUSKÁS PÉTER:

A hónap végén megtartottuk rendes havi testületi ülésünket, ahol
elsősorban a növekvő rezsiárak és a romló gazdasági helyzet miatt kellett meghoznunk fontos döntéseket. Újra kell gondolnunk
az idei és a jövő évi költségvetést is, mivel a jelenlegi árak alapján
több mint tízszeresére növekedik az óvodák, bölcsődék valamint
az intézményeink rezsiköltsége. Amíg 2021-ben durván ötszázmillió forintból ki tudtuk fizetni a számláinkat, jövőre már 5,6 milliárd
forintot kell majd fizetnünk a gázért, az áramért és a távhőért.
Tehát több mint ötmilliárd forinttal növekszik az önkormányzat rezsiterhe a 2023-as évben, és ez még csak a mostani energiaárakkal
kalkulált szám.
A helyzet sajnos még ennél is lehet rosszabb, segítséget pedig
egyelőre nem kaptunk a kormánytól, éppen ellenkezőleg. A főleg
a budapesti kerületeket érintő „szolidaritási” adót – amit nekünk
kell befizetni a kormány felé – 1,2 milliárd forinttal növelték meg
a jövő évtől. És ez még mindig nem minden, az előző városvezetés által felvett hitelek
törlesztőrészletei majdnem 240 millió forinttal
Jövőre már
emelkednek az egyre
rosszabb gazdasági ki5,6 milliárd
látások és a növekvő kaforintot kell majd
matterhek miatt.
Ebben a helyzetben
fizetnünk a gázért, kénytelenek
voltunk
az áramért
adókat emelni, arra
azonban
figyeltünk,
és a távhőért.
hogy az emelés csak
Tehát több
a jómódú vállalkozásokat, illetve a gazdag mamint ötmilliárd
gánszemélyeket érintse.
forinttal növekszik Így például az olyan luxuscikkek után fizetendő
az önkormányzat
adó is emelkedik, mint
rezsiterhe a 2023- a jetski vagy a jetbike.
Fontos elv számunkas évben.
ra, hogy ilyen nehéz
helyzetben is segítsük
a rászorulókat, ezért is vezettük be az óbudai téli rezsitámogatást
szeptemberben. Ennek pedig a mi álláspontunk szerint a módosabb rétegeknek kell megfizetni az árát. Az adóemelésekből 600
millió forintos bevételt remélünk a jövő évben, ebből telik majd
egy majdnem 400 millió forintos energetikai felújításra a kerületi
óvodákban, ahogy adott esetben juthat majd az Újpesttel és Szentendrével közösen kidolgozott programunk megvalósítására is, ami
a Békásmegyeri panelek felújításáról és energetikai korszerűsítéséről szól. Ahol tudunk, spórolunk és modernizálunk. Egyelőre
ennyit tehetünk az egekbe szökő energiaárak ellen.
Döntöttünk a pedagógussztrájkhoz csatlakozó kerületi óvodai
dolgozók bérének a megtérítéséről is, amit a kormány vett el tőlük, amiért ki mertek állni a hazai oktatásban uralkodó botrányos
állapotok miatt. Legközelebb november végén ül össze a képviselőtestület.

A testületi ülésen elleneztük az önkormányzat újabb adóemeléseit, de a baloldal semmilyen észérvet nem volt hajlandó figyelembe
venni, ezért megszavazták az óbudai polgárokat és vállalkozásokat
terhelő emeléseket. A döntés következtében január 1-től jelentősen
növekszik az építmény- és a telekadó, valamint a magánszemélyek
kommunális adója is.
Előterjesztettük, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata is csatlakozzon Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének
és a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökének az Európai
Bizottsághoz írt leveléhez, amelyben az önkormányzatok nevében
arra kéri Ursula von der Leyent, a Bizottság elnökét, hogy gondolják át és változtassák meg a mostani elhibázott szankciós politikát,
ugyanis ezzel Magyarország 25 legnagyobb városában jövőre 135
milliárd forinttal kerül többe a gáz- és az áramszolgáltatás, mint
a szankciókat megelőzően. Sajnos a balliberális többség nem támogatta az ügy napirendre vételét.
A képviselő-testületnek módosítani kellett a kerület költségvetését, ugyanis újabb 2,6 milliárddal nőttek az óbudai önkormányzat bevételei. A központi költségvetésből és az iparűzési adóból
származó bevétel növekmény újra bizonyítja, hogy teljesen hazug
a baloldal azon narratívája, hogy a budapesti önkormányzatoknak kevesebb pénzből kellene gazdálkodnia, mint korábban. Ennek éppen az ellenkezője igaz. Minden eddiginél nagyobb forrás
áll rendelkezésre, a költségvetés bevételi főösszege átlépte az 50
milliárd forintot!
Kérdést intéztünk a polgármesterhez, hogy mi volt az oka annak, hogy 3 év alatt másodszor fulladt kudarcba a burgonyaakció?
Megkérdeztük, hogy mely országban termesztett burgonyát vásároltak idén, mekkora mennyiségben és pontosan milyen összegért?
További kérdés, hogy ki a felelőse az idei fiaskónak, miszerint alig
pár óra alatt elfogyott a rendelkezésre álló burgonya az osztópontokon, miközben még hosszú sorokban álltak az emberek? Miért
mondták továbbá a csalódott embereknek, hogy másnap próbálkozzanak újra, miközben tudták, hogy nem érkezik addigra új szállítmány? A polgármester az ülésen nem volt hajlandó válaszolni
a kérdésekre, válaszát írásban és későbbre ígérte.
Megszavaztuk, hogy az óbudai rászorulók idén is részesülhessenek karácsonyi segélyben és az önkormányzat biztosítson számukra kedvezményes fenyőfa vásárlási lehetőséget. Javasoltuk
továbbá, hogy az önkormányzat és intézményei, a polgármesteri
hivatal, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaságok 18 év alatti gyermeket nevelő munkavállalói részére
a megnövekedett rezsiköltségek kompenzálására 2022. decemberében egyösszegű karácsonyi támogatást adjon az önkormányzat,
amelynek összege 15 ezer forint, amely 18 év alatti gyermekenként
járna, ezt azonban a baloldal egyöntetűen leszavazta.
Az óbudai baloldal viszont egy forintot sem sajnál akkor, ha propagandáról van szó. Az ülésen a MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP képviselői megszavazták, hogy ezentúl az önkormányzat minden új, a kerületbe beköltöző személy adatait rendszeresen
lekérhesse a központi adatbázisból és ezen adatok alapján „tájékoztató” csomagot küldhessenek számukra. Megítélésünk szerint
ez az intézkedés adatkezelési aggályokat vet fel.

Nehéz helyzetben is
segítjük a rászorulókat

JANUÁRTÓL MÓDOSULNAK
A HELYI ADÓK
Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete október 27-i ülésén döntött
az egyes helyi adókról szóló rendelet
módosításáról annak érdekében, hogy
az önkormányzat a stabilitási törvényben megfogalmazott felelős gazdálkodási követelményeket be tudja tartani.
A már jelenleg is hatályban lévő helyi adók
mértékének módosításával keletkező többletbevételt az önkormányzat a jelentősen
növekedő kiadásokra fordítja majd. A képviselő-testület a 2023. január 1-jétől alkalmazandó adómértékek és egyéb rendelkezések
meghatározásakor – a magánszemélyek részére biztosított széles körű kedvezmények
fenntartása mellett – differenciált adóztatással kívánja biztosítani az önkormányzat
helyben beszedett, helyi adóból származó bevételeit, amely a jövő évben várhatóan meg
fogja haladni a 4,8 milliárd forintot. A módosításokkal nagyságrendileg 600 millió forint
többletbevételt lehet realizálni.
Módosították a motoros vízi járműveket
terhelő települési adót is, amelynek célja
az, hogy az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások finanszírozásához
a luxus jellegű vagyontárgyak adómértékének emelése is hozzájáruljon. Emellett
a motoros vízi sporteszközök – mint például
a jetski, jetbike – a felső adósávba kerülnek
besorolásra, így ezek a legmagasabb adótétellel fognak adózni.
Czeglédy Gergő pénzügyekért felelős
alpolgármester előterjesztésében kiemelte: a 2020-2022-es adóévekben ugyanazon
adómértékek szerint történt az adóztatás,
mivel a települési önkormányzatok számára adóbevezetési, adóemelési moratóriumot
rendeltek el.
Ezen időszak alatt sor került a gépjárműadó
központi költségvetésbe történő átcsoportosítására, a reklámhordozó utáni építményadó

hatályon kívül helyezésére, valamint az iparűzési adó mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 2 százalékról 1 százalékra
csökkentésére. Mindezek, és a további számos bevételcsökkentő rendelkezés valamint
fejlesztési forráselvonás következtében számottevő, a mai napig 10 milliárd forintot is
jelentősen meghaladó bevételkiesést szenvedett el a kerület.
Emellett az önkormányzatnak jelentősen
növekvő kiadásokat kell finanszíroznia,
ugyanis a kormány 2022. júniusi döntése

Július 1-jétől piaci áron
kell megvenni a földgázt,
amely a korábbi költség
közel tízszerese lett, míg
az áram közel nyolcszoros
áron érkezik. Októbertől pedig
hozzávetőlegesen 13,5-szörösére
emelték a távhővel fűtött
önkormányzati ingatlanok hődíját.
értelmében az önkormányzatok kikerültek
a rezsicsökkentés hatálya alól. 2022. július
1-jétől piaci áron kell megvenni a földgázt,
amely a korábbi költség közel tízszerese lett,
míg a villamosenergia közel nyolcszoros
áron érkezik. 2022. októbertől pedig hozzávetőlegesen 13,5-szörösére emelték a távhővel fűtött önkormányzati ingatlanok hődíját.
A jelenleg ismert közüzemi egységárak alapján a 2021. évi, körülbelül 500 millió forintnak megfelelő rezsiköltségek 2023-ban 5,6
milliárd forintra nőnek, amely tizenegyszeres kiadásnövekedést jelent úgy, hogy az azt
fedező bevételi forrásnövekedési lehetőség
abszolút hiányzik.
Tovább emelkedik a központi költségvetésbe befizetendő szolidaritási hozzájárulás összege, amelyet a 2020. évi 562 millió
forintról 2022-re 1,9 milliárd forintra, majd

2023-ra 3,1 milliárd forintra emeltek, 3 év
alatt közel hatszorosára emelve annak volumenét. Figyelembe kell venni a növekvő
inflációt, a fogyasztói árak a Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 11-én közzétett adatai szerint 2022 szeptemberében átlagosan 20,1 százalékkal haladták meg az egy
évvel korábbit. Az óriási infláció jelentősen
megdrágította az önkormányzat városüzemeltetési megrendeléseit, a városfejlesztési
programokat, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás igénybevételét.
A Magyar Nemzeti Bank az év eleji 2,4
százalékról több lépcsőben 13 százalékra
emelte az irányadó alapkamatot, amel�lyel az önkormányzat 2012-ben, 2014-ben
és 2016-ban felvett hitelek és kibocsátott kötvények utáni éves kamattörlesztése, a 2022.
évre eredetileg tervezett 141 millió forintról
2023-ra 269 százalékkal 380 millió forintra
emelkedik.
A képviselő-testület a fentieket mérlegelve döntött a 2023. január 1-jétől alkalmazandó adómértékek és egyéb rendelkezések
meghatározásakor, fenntartva a magánszemélyek részére biztosított széles körű
kedvezményeket.
Továbbra is mentes az építményadó alól
a magánszemély tulajdonában lévő, kizárólag
lakás céljára használt lakás, lakásrész, mentes a telekadó alól az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen a helyi adókról
szóló törvény 52. § 60. pontjában meghatározott lakóépület áll, mentes a magánszemély
kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amelynek tulajdonosa
(több tulajdonos esetében legalább az egyik
tulajdonos) az év első napján az önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, ha a lakást nem adják részben vagy egészben bérbe.

a szerző a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP frakciószövetség képviselője

Újabb adóemelésekkel
sarcolják az óbudaiakat!

a szerző a Fidesz frakcióvezetője
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Esterházy-portré a Rómaifürdőnél:
Sikerült megegyezni a MÁV-HÉV-vel
2022. április 14-én adták át a Rómaifürdő HÉV-megálló állomásépületének falát díszítő, Esterházy Pétert
ábrázoló falfestményt. Az író arcképe mellett egy
idézet is felkerült a falra Egy kékharisnya följegyzéseiből című kötetéből: „Csak a szabad embernek van
esélye a szeretetre.” A portrét Burger Barna fotóművész fényképe alapján készítette a Vertigo Murals
alkotócsoport. Dr. Kiss Lászlót, Óbuda-Békásmegyer
polgármesterét kérdeztük az Esterházy-portré
sorsáról és a MÁV-HÉV Zrt.-vel való egyeztetésről.
 Hogy került az Esterházy-portré a Rómaifürdő HÉV-megállóba?

Önkormányzatunk azzal kívánt tisztelegni nemzetünk
egyik legnagyobb írója előtt, hogy felfestjük portréját
és egy idézetet tőle a Rómaifürdő megállóba. Esterházy Péter egyébként a onnan nem messze, Csillaghegyen lakott,
sokszor megfordult a Rómaifürdő környékén, így ennél autentikusabb helyet nem is lehetett volna találni a portrénak.
A képzőművészeti alkotást Esterházy születésének 72. évfordulóján, egyben a magyar próza napján adtuk át, amely
azóta kerületünk fontos kulturális értékét képezi. Van,
aki már csak Esterházy-megállóként hivatkozik a helyre.
A projektet a MÁV-HÉV Zrt.-vel közösen valósítottuk meg.
 Elmondása alapján sokat jelent a harmadik kerületnek
az Esterházy-örökség és annak megbecsülése.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat számára kiemelten
fontos az Esterházy-örökség ápolása, hiszen az író is erősen
kötődött lakhelyéhez, a harmadik kerülethez. Számtalan
esszéje, cikke, feljegyzése végén olvashatjuk „Kelt Rómaifürdőn”. Tavaly például negyven köztéri plakátot helyeztünk ki, amelyeken negyven hazai kortárs író és költő kedvenc Esterházy-idézete volt látható, ezzel pedig az egész
kerület a megemlékezés terévé vált. Idén, reményeink
szerint örök és méltó emlékhelyet állítottunk a Rómaifürdő-megállóhely falfestményével, amely az arra járók mindennapjainak is fontos része lett.
 Miért vált kérdésessé a portré maradása?

A falfestményről szóló eredeti szerződés meghatározott
időre szólt, mivel félő volt, hogy a festmény és a megálló
állapota idővel rongálódik, de szerencsére nem ez történt.
A lakosok, a megállóban várakozók nagyon megszerették
a festményt, és azóta a korábban elhanyagolt területre is
jobban vigyáz mindenki. Ezért is volt fontos számomra,
hogy meggyőzzük a MÁV-HÉV vezetését a falfestmény jelentőségéről. Ezt sikerült is elérni, megállapodtunk a közlekedési céggel, ők is támogatják az alkotás megőrzését.
 Hogyan sikerült megállapodni a MÁV-HÉV-vel?

Levelet írtam a MÁV vezetésének, amelyben kérelmeztem,
engedélyezzék, hogy a műalkotás továbbra is a megállót
díszíthesse. Nagy örömömre szolgál, hogy Nagy Gábor
vezérigazgató úr néhány nap múlva válaszolt is, és jelezte,
ők is támogatják önkormányzatunk törekvését a festmény
megmaradására, egyúttal egyeztetést kezdeményez az ügy
érdekében. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük.
Hiszek benne, hogy párbeszéd útján tudunk előremutató
döntéseket hozni, értékeinket megőrizni.
N. A.

MEGMARAD AZ ESTERHÁZYFALFESTMÉNY A HÉV-MEGÁLLÓBAN
Bár rövid ideig úgy tűnt, a MÁV felszólítására el kell tüntetni az Esterházy
Pétert ábrázoló graffitit a Rómaifürdő
HÉV megállójából, dr. Kiss László polgármester hírt adott róla, hogy a vasúttársasággal folytatott egyeztetést
követően helyén maradhat a kép.
Idén a Magyar Próza Napján, április 14-én,
vagyis Esterházy Péter születésnapján avatták fel a graffitit az író egykori lakóhelyéhez közel, a Rómaifürdő HÉV-megállóban.
A portré mellett a „Csak a szabad embernek
van esélye a szeretetre” idézet olvasható
a szerzőtől, annak aláírásával. A projektet
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat valósította meg a MÁV-HÉV Zrt-vel közösen
– utóbbi a falfelületet biztosította, hiszen
a HÉV megállóinak, és konkrét esetünkben
a köralakú fedett megállószakasz hátsó falrészének a MÁV a fenntartója.
Annakidején sokan féltették a képzőművészeti alkotást, nem éri-e majd rongálás,
illetve nem fognak-e ráfesteni illegális
graffitizők a műalkotásra, de a falfestmény
társadalmi elfogadottságát, sokak által
nagyra becsült művészi értékét jelzi, hogy

abban az elmúlt félévben semmilyen kár
nem keletkezett, a környék lakói megszerették, a HÉV-re várakozók számára barátságosabbá tette a megállót.
Ennek ellenére a városrész polgármestere
levelet kapott a MÁV-tól, amelyben a falfestmény eltávolítására kérték – mint később kiderült, arra hivatkozva, hogy a MÁV
szerint az eredeti megállapodás csupán egy
ideiglenes falfestményről szólt, amelyet
szeptember 2-ig el kellett volna távolítani.
Válaszlevelében dr. Kiss László arra hívta
fel a vasúttársaság gazdasági igazgatóhelyettesét, hogy „olyan köztéri művészeti
alkotással, olyan szellemi-vizuális értékkel,
egy olyan új szimbólummal gazdagodott
Óbuda-Békásmegyer, amelynek megóvására törekedni kell”, és emlékeztetett rá, hogy
a graffiti egy korábban málló, rossz állapotú, megrongált falfelületen kapott helyet
a MÁV és a kerület együttműködésének köszönhetően.
Pár nappal később már a pozitív eredményről számolhatott be a polgármester,
eszerint a MÁV – tekintettel a falfestmény
társadalmi elfogadottságára és állapotára –
támogatja annak megőrzését. A vasúttársa-

Egy olyan új
szimbólummal
gazdagodott ÓbudaBékásmegyer,
amelynek megóvására
törekedni kell
ság egyeztetést kezdeményezett a falfelület
állagmegóvásának és fenntartásának hos�szútávú feltételeiről. Remélhető tehát, hogy
a közelmúlt magyar prózairodalmának
egyik legfontosabb alakját ábrázoló portré
még sokáig díszíteni fogja a Rómaifürdő
HÉV-megállót.
A falfestményt Burger Barna fotóművész
fényképe alapján a Vertigo Murals alkotócsoport készítette.
Szésza
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Óbudai diákok vonultak az élőlánchoz
A harmadik kerület több iskolájából is
összegyűltek a tanulók, hogy csatlakozzanak az országos tiltakozáshoz.
A mintegy kétszáz diák közösen
vonult a Kolosy térről a Margit hídhoz,
ahol becsatlakoztak az élőláncba.

Október 27-én csütörtökre országos sztrájkot hirdettek a pedagógus szakszervezetek,
a munkabeszüntetéshez kapcsolódva pedig
egyéb demonstrációkat is bejelentettek országszerte. Budapesten tizenhárom kilométeres élőláncot szerveztek a nagykörúton, illetve annak meghosszabbításaként a Móricz
Zsigmond körtér, BAH-csomópont, Széll
Kálmán tér vonalában.

Komplex problémahalmaz
Az óbudai diákok reggel 7 órától gyülekeztek a Kolosy téren, többen transzparensekkel, illetve a tiltakozás már jól ismert jelképével, körbe rajzolt felkiáltójellel készültek
a vonulásra. Közben a közeli Vackor óvoda
előtt is gyülekeztek szülők, szintén azért,

hogy a Margit hídnál becsatlakozzanak
az élőláncba.
Az egyik szülő kérdésemre elmondta,
számára leginkább az óvodapedagógusok hiánya a legaggasztóbb, évről-évre egyre nagyobb nehézséget jelent
a szükséges és elégséges pedagóguslétszám
megteremtése a csoportokban, amiért
szerinte egyértelműen a megalázóan
alacsony pedagógusfizetések okolhatók.
A Kolosy téren gyülekező diákokat és tanárokat is megkérdeztük,
miért érzik szükségét a demonstrációnak – az egyik tanárnő az esélyegyenlőség hiányát említi, ha
a komplex problémahalmazból egy valamit
kellene kiemelni.

„Az iskolának az esélyegyenlőség megteremtését is segítenie kellene, a jelenlegi oktatási rendszer viszont nem alkalmas erre.”
A gyülekezést szervező egyik
végzős diák egyrészt a gimnáziumuk épületének állapotát emeli ki, de ők is
szóba hozzák a tanári
fizetéseket is.
„Nagyon magas
a diákok és a tanárok óraszáma
is, az én osztályomnak 37 tanórája van egy
héten, a tananyag
elavult, és a még
pályán lévő tanárokat ilyen körülmények között nyilván
nem motiválják a minimálbér körüli fizetések.”
Mire a Kolosy téren gyülekező diákok elindultak a Margit-híd felé, nagyjából
kétszázan lehettek – „Nincs tanár, nincs

jövő!”, skandálták a járdán vonulva, az autósok szimpátia-dudaszói közepette.
Az október 27-i élőláncot az Egységes
Diákfront szervezte, és mint az esemény
Facebook-oldalán írták, a legfőbb
céljuk az volt, hogy megmutassák, milyen sokat számítanak nekik a pedagógusaik.
A tüntetők ezenkívül négy pontot
fogalmaztak meg:
megoldást szeretnének a tanárhiányra,
valamint tanítható
és tanulható men�nyiségű és minőségű
tananyagot, élhetőbb
iskolai körülményeket
és figyelmet szeretnének
az oktatásra, mert – mint írták
– az oktatás nemzeti ügy.
Mindeközben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint több ezer pedagógus tette le a munkát.

Nem most kezdték

Nem ez az első nagyobb budapesti megmozdulás, amit a tanárokért szerveztek. Október
5-én, a pedagógusok világnapján
szintén több ezren vettek
részt a több kilométer
hosszú
élőláncban,
amit egyébként akkor is országos
tüntetés
mellett szerveztek
meg, és amihez
a harmadik kerületiek is nagy
számban csatlakoztak.
Az óbudai tüntetők délután 3-kor
találkoztak a Szentlélek téren, aztán átvonultak az Észak-Budapesti
Tankerületi Központ Fő téren
található épületéhez, ahol felolvasták
a petíciójukat, majd a Fő téren beszédeket
és közös éneklést tartottak.

Mint a petíciójukban írták, azért gyűltek
össze, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek és felháborodásuknak, amiért semmilyen érdemi változás nem történik azért,
hogy javuljon a közoktatás, és a közoktatásban dolgozók helyzete.
„Szinte nincs már olyan szegmense az oktatásnak, ahol nincs óriási baj. Mind a tanárok, mind a diákok túlterheltek, a megalázó
bérek miatt egyre több a pályaelhagyó tanár,
a pedagógustársadalom folyamatosan öregszik, hiszen nagyon kevés fiatal találja vonzónak ezt a szépséges pályát, amelyen csak
éhbért tudnának keresni” – sorolták a problémákat a levélben.
Október 23-án, vasárnap pedig több tízezren tüntettek a tanárokért. A tüntetők délután négykor indultak a Kálvin térről a Szabadság hídon át a Műegyetem rakpartra.
A következő országos sztrájknap november 18-án lesz, november 26-ára pedig újabb
tüntetést szerveztek.
Szésza, aradip
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Fővárosi Közgyűlés:

Idén nem lesz
karácsonyi díszkivilágítás
Idén nem építi ki a karácsonyi díszítővilágítást a fővárosi önkormányzat az általa kezelt helyeken
a jelenlegi gazdasági helyzetre
tekintettel – döntött a Fővárosi
Közgyűlés november 26-án.
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes előterjesztését 18 igen szavazattal, 3 nem szavazat
ellenében, 8 tartózkodás mellett támogatta
a testület. Az intézkedés révén 28,3 millió
forintot lehet spórolni, illetve jelentős men�nyiségű szén-dioxid kibocsátásának csökkentése is elérhető. Az előbbi összeget az általános tartalékba csoportosítják át.
A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint a döntés értelmében nem lesz díszkivilágítás például az V. kerületben, a Váci
utcában a Vörösmarty tér és Fővám tér közötti szakaszon és a környező kis utcákban,

valamint a Deák Ferenc utcában és a Városháza parkban. A VI. kerületben az Andrássy
út egy részén, az Oktogonon, a Nagymező
utcában, a Liszt Ferenc téren nem lesz karácsonyi díszkivilágítás, az I. kerületben
pedig a Batthyány téren és a Clark Ádám
téren.
A közgyűlés döntött arról is, hogy a Margitszigeten nem lesz érvényes az ingyenes
közösségi autóbérleti várakozás, valamint
arról, hogy a megfelelő döntések előkészítése után a Kelenföldi P+R parkolók őrzött,
fizetős P+R várakozóhelyként működjenek.
A képviselők többsége úgy határozott,
hogy a közösségi költségvetés „Zöld falak
a belvárosban” elnevezésű nyertes pályázatának megvalósításáért 50 millió forintos összeggel pályázatot írnak ki a fővárosi ingatlanok közterületi homlokzatainak
zöldítésére. Ennek során tartószerkezetre
és/vagy falra futtatott kúszónövényekkel,
az arra alkalmas területeken közvetlen talajkapcsolattal vagy növénykazettába ültetéssel „zöldítik” a homlokzatot.

Hamarosan zárul
a békásmegyeri
városrehabilitációs projekt

Negyvenegy
bérleményt
újítottak fel

A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek,
ismét meghirdetik a 30 millió forint keretösszegű udvarzöldítési pályázatot, amelyen
társasházak, lakásszövetkezetek nyerhetnek
támogatást belső udvarok felújítási és megújítási munkáira, növényzet telepítésére,
kész bútorok beszerzésére. Ugyancsak egyhangúlag határoztak arról, hogy a részvételi
költségben nyertes „városi erdők” ötlet megvalósításáért két helyszínen lesz erdőfejlesztés: a XVII. kerületben az Anna utcánál,
ahol mintegy 2700, valamint a XXIII. kerületben a Temetősor utcánál, ahol 2300 erdészeti facsemetét telepítenek, rönkpaddal,
piknikasztallal, hulladékgyűjtő edénnyel.
A kivitelezési feladatok legkésőbb jövő április 30-ig fejeződnek be.
Az „utcai megkereső és ártalomcsökkentő
program” megvalósításáért a közgyűlés 9,5
millió forinttal támogatja a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia
Alapítvány projektjét, amelyben ártalomcsökkentő eszközöket, segítséget és információt biztosítanak a szerhasználóknak.

Az ArtWorkShop Egyesület pályázata pedig
ötmillió forintot nyert. Az egyesület a HepaGo elnevezésű buszos mobil programmal vett rész a pályázaton, és vállalta, hogy
az elért szerhasználóknak ártalomcsökkentő
és higiénés eszközöket biztosítanak fertőzések megelőzésére, valamint HIV- és Hepatitis-C-szűréseket végeznek. Döntöttek
arról is, hogy 19,2 millió forint értékben
pályázatot írnak ki idősotthonokban tartott
állatterápiás programokra.
A képviselők többsége támogatta azt a javaslatot, hogy Budapest egyesítésének 150.
évfordulójához kapcsolódóan Magyarország településeit jelképezze az a rózsakert,
amely a Gellért-hegyen, a Jubileumi park
területén létesítenek, 90 millió forintból.
A rózsakertet a Budapesti Közművek Főkert
divíziója telepíti 2023. december 31-ig.
A II. kerületben teret neveznek el Solt Ottiliáról – erről egyhangú szavazás döntött –,
a hazai szociális és emberijogi mozgalom
kiemelkedő alakjáról. A VIII. kerületben
egy eddig névtelen közterület neve Vagon
köz lesz, a XII. kerületben pedig az Eötvös
út egy szakaszát Kopp Mária sétányra nevezik át, az orvos, pszichológus tiszteletére.
A XIV. kerületben parkot neveznek el Pécsi
Eszterről, az első magyar női építészmérnökről és Slachta Margitról, az első magyar
női országgyűlési képviselőről, Szécsi Margit költő emlékére pedig teret neveznek el.
A közgyűlés egyhangúlag döntött arról is:
két új civil munkacsoportot hoz létre, hogy
a budapesti civil szervezetek az ifjúságügy
és a sport területén beleszólhassanak a főváros életét befolyásoló döntésekbe.

A békásmegyeri szociális városrehabilitációs program a célegyenesbe ért. Ebből az alkalomból
számba vettük a több mint 700
milliós beruházás eredményeit.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat is sikerrel indult azon az uniós támogatással
megvalósuló városrehabilitációs pályázaton, melyet azzal a céllal írták ki, hogy a leszakadó városrészekben jelenlévő és egymást erősítő társadalmi, fizikai és gazdasági
problémákat komplex módon kezelje.
Szakmai szervezetek javaslata alapján választották ki azt a 41 kerületi családot, akiknek az önkormányzati bérleménye a projekt
keretében felújításra került. És szociális,
egészségügyi, munkaerő-piaci, jogi és prevenciós programok szintén elérhetővé váltak számukra.
Emellett olyan programok is megvalósultak, melyek a kerületben lakókat is
megszólították, köztük a Kék Pont Alapítvány tevékenysége, melynek szakemberei
a szerhasználóknak és hozzátartozóiknak
egyéni és csoportos tanácsadásokat nyújtanak, információs-érzékenyítő képzéseket
tartanak szerhasználat megelőzése céljából.
A Motiváció Alapítvány pedig a hátrányos
helyzetű és megváltozott munkaképességű
munkavállalók számára nyújt munkaerő-piaci tanácsadást.

Szintén a projekt része volt a Víziorgona
utca 10. szám alatt az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ új telephelyén családi közösségi tér kialakítása.
Itt a szakemberek családsegítő és gyermekjóléti tevékenységei mellett ingyenes fodrászati szolgáltatást vehetnek igénybe
a rászorulók, valamint áldozatvédelmi és drogprevenciós
szabadulószobában közösségi játékban lehet
részt venni.
Az
egészségügyi
fejlesztéseket az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató
Kft., illetve a Szent
Margit Rendelőintézet
fogta össze. Többek között ingyenes szűrő- és diagnosztikai vizsgálatokon vehettek részt a családok egyéni
egészségfejlesztési tervek alapján, és díjmentesen tudtak olyan fogászati ellátáshoz
jutni, mely a társadalombiztosítással rendelkező páciensek számára sem feltétlenül
elérhetők.
A Táncsics Mihály utca és Ország út találkozásánál, a korábban funkció nélküli
füves területen történt a Táncsics park fejlesztése, melyet 2022 tavaszán adtak át.
A környékbeli lakosság és a tervezők javaslatai alapján a terület igazi közösségi térré

alakult, ahol több korosztály számára nyílik
szabadtéri sport- és szórakozási lehetőség:
többek között parkosított részekkel, napelemes közvilágítással és padokkal ellátott sétányokkal, okospaddal, ivókúttal és agility
elemekkel ellátott zárt kutyafuttatóval.
Az önkormányzati bérlakások fejlesztése során azok energetikai
korszerűsítése (külső nyílászáró csere, bejárati ajtó
csere, fűtőberendezések
cseréje) is megvalósult,
és felújításra került a lakások teljes elektromos
rendszere, vízvezetékei,
a fürdőszobák, burkolatok és konyhák nagy
része is megújult. Az utolsó lakás műszaki átadása
2022. október elején fejeződött be. Összességében elmondható, hogy 41 család életminőségét
jelentősen emelte a lakások teljes körű felújítása. A program a már említett mentálhigiénés és egyéb szolgáltatásaival pedig
tovább erősítetve a projekt integráló hatását.
(A VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció
megvalósítása Békásmegyeren” című projekt
az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap 708,83 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával jöhetett létre.)
Sz. M.
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A TÖRTÉNELEM –
HULLÁMZÁS
Szabó Tímea, Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője 2022. október 21-én mondott ünnepi beszédet
az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából a Szent
Péter és Pálfőplébánia-templom oldalánál található
emlékműnél. A beszédet teljes egészében közöljük.

Tisztelt megemlékezők, emlékezők
és jelenben élők, kedves barátaim!
A történelem hullámzás – hol fent, hol lent. De azt látjuk, hogy
előbb vagy utóbb érvényesül az igazság. Az embereket egy ideig el
lehet ugyan nyomni, lehet fenyegetettségben tartani, jogaiktól megfosztani, de előbb vagy utóbb fellázadnak az elnyomókkal szemben.
Ha mást nem, ezt biztosan megtanultuk az 1956-os forradalomból –
és ezek nem pusztán korszakfüggő leírások, ezek alapvető igazságok.
’56-ban azt is megtanultuk, hogy milyen elsöprő ereje lehet az ös�szekapaszkodásnak. Annak, hogy az emberek egymásra találnak. Olyan emberek, akik lehet, hogy máshonnan jöttek, más hagyományokból táplálkoznak, de egyek
abban, hogy vágynak a szabadságra, a függetlenségre, és egyetértenek abban, hogy nem
akarnak diktatúrák bábjai lenni. Nem kell
semmilyen hasonlatot túlfeszíteni, hogy
látszódjon, mennyire ismétlődik ez
a történet. Elég, ha a szomszédunkban folyó háborúra nézünk. Hiszen
mit akartak elődeink ’56-ban? Szabadok és szuverének akartak lenni,
Európához akartak tartozni, és nem
akartak idegen (mindkét esetben
orosz) csapatokat az országaikon belül. Dönteni akartak a saját sorsukról, és nem egy nagy, diktatórikus keleti birodalom csatlósai akartak lenni.
1956 világszerte szimbólummá vált.
Az ellenállás szimbólumává, a szabadsághoz való ragaszkodás szimbólumává,
annak szimbólumává, hogy egy kis ország – ha
az emberek összekapaszkodnak –, igenis szembe
mer szállni egy nála sokkal-sokkal nagyobb hatalommal.
1956-ban is teljesen világos volt, hogy ki az erőszaktevő, és ki
az áldozat. Teljesen világos volt, hogy ki állt a szabadság, ki pedig
az elnyomás oldalán, teljesen világos volt, ki akart békében élni, és ki
akart újabb katonai agressziót, teljesen világos volt, ki a megszálló,
és ki az, aki védi a hazáját. Világos volt, hogy ki állt az igazság oldalán, és ki volt a diktatúra híve. Nem más ez most sem, nem más ez
a szomszédunkban sem. Éppen ezért, ha valakinek, hát nekünk biztosan a teljes szolidaritásunkat kell kifejeznünk Ukrajnával, és a leghatározottabban el kell ítélnünk az orosz agressziót, Putyin háborúját,
Ukrajna lerohanását. Itt nem lehet mellébeszélni, nem lehet relativizálni, nopláne nem lehet hazudni. Mit szóltunk volna, ha ’56-ban egy
európai ország azt mondja a magyaroknak, hogy ideje békét kötni
a szovjetekkel, mert a békéhez mindig mindkét oldalra szükség van?
Ha azt mondták volna, hogy „tudod, a háborút, az elnyomást két fél
okozza, hát neked is engedni kell”? Nem azt mondtuk volna, hogy
ember, normális vagy? Évek óta külföldi csapatok szállják meg a hazánkat, ölik a honfitársainkat. Milyen kétoldalú békekötésről beszél
bárki? Milyen engedményről beszél bárki? Nem azt mondtuk volna,
és nem azt mondtuk 1956-ban, hogy béke Magyarországon akkor
lesz, ha kivonulnak a szovjet csapatok? Nem azt mondtuk volna, hogy

béke akkor lesz, amikor Magyarország újra független állam lesz?
Nem ezt követelte az az Orbán Viktor is 1989-ben, aki ma nem mer
kiállni Budapesten az emberek közé, mert pontosan tudja, hogy ma,
2022. október 23-án a szöges ellenkezőjét vallja annak, amiért 1956.
október 23-án a magyar fiatalok az utcán harcoltak, és az ellenkezőjét
követeli annak, amit 1989 júniusában, Nagy Imre újratemetésén követelt? Orbán Viktor nem mer kiállni, mert akkor ki kellene mondania,
hogy az ő mai orosz barátai ugyanazok a megszállók, akik 1956-ban
fogva tartották Magyarországot, a hazánkat.
Barátaim! Ha máskor nem, ebben az utolsó fél percben biztosan
észrevehettétek, hogy a magam részéről vége van az unalmas, úgynevezett békés történelmi, a napi politikától mentes megemlékezéseknek, amikor is október 23-án idézgetünk többek között az akkori Pesti
Srácoktól. Pontosan azért van vége, mert az akkori Pesti Srácoknak
semmi köze a mai Pesti Srácokhoz! Mert a mai, a kormány által működtetett Pesti Srácok már az orosz propaganda gyomorforgató
szócsöve. Mert a kormány a mai Putyin- és oroszbarátságával, az orosz gázfüggőséggel, Európában
egyedüliként állandó Moszkvába utazgatásával
és bokázásával elárulta 1956 és az akkori
szabadságharcosaink eszméjét! Ma Orbán
Viktor szerint az a kommunista, aki kiáll
a pedagógusok és a diákok jogai mellett. Fülöp Attila belügyi államtitkár
szerint az a kommunista, aki segíteni
akar a rászorulókon, ezért az állami
segítségnyújtást el is törlik jövő héten
a szociális törvényből.
1956-ban az ember büszke lehetett
arra, hogy magyar. Európában és világszerte tiszteltek minket, felnéztek
ránk. Ezzel szemben most, ha megnézzük a nemzetközi megítélésünket… nem
egészen ez a helyzet. Vajon, ha az ’56-os
szabadságharcosaink ma itt lennének közöttünk, mit gondolnának az ország, a szabadság és a szuverenitás melletti kiállásáról,
vagy épp annak elmaradásáról? De ha van ’56-nak
még egy tanulsága, akkor az az, hogy az emberek hangja túlhallatszik a gyáva, megalkuvó politikusokén. ’56 hőse ma is
az a hétköznapi ember, aki hosszú ideig tűrt, de aztán mégis hallatta
a hangját: a gyárban dolgozó, az ápolónő, a pedagóguso, a fiatal.
Mert az emberek mindig pontosan tudják, hogy ők bizony nem propagandát akarnak, hanem méltóságban élni. Egy olyan országban
akarnak élni, ahol nem használják ki őket, és ahol nem telepedik rá
mindenre az uralkodó államhatalom.
A hatalom, ahogy ma is, 1956-ban is azzal próbálkozott, hogy
megossza az embereket, hogy megfélemlítse őket, hogy elhallgattassa
őket. De ezeknek az embereknek volt annyi bátorságuk és volt annyi
bölcsességük, hogy a szolidaritást választották, kiálltak magukért, kiállták egymásért. Példaértékű volt ez az összetartás.
Barátaim! A történelem hullámzás – hisz az ’56-os szabadságharcot az orosz tankok leverték ugyan, de a ’56-os vágyak éltek és élnek tovább. Most fejet hajtunk ’56-os hőseink előtt, akik a követendő
példaképeinkké váltak, hiszen megmutatták, hogyan kell kockázatot
vállalva kiállni a szabadság és az emberi méltóság mellett. Megmutatták, hogyan kell kiállni egymás mellett, egymásért. Tanulni kell tőlük,
meríteni kell az ő példájukból – mert tudhatjuk, tudjuk, a történelem
hullámzás, de előbb vagy utóbb, győz az igazság.
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IGAZSÁG,
SZABADSÁG,
SZOLIDARÍTÁS
Tordai Bence országgyűlési képviselő 2022. november
4-én mondott ünnepi beszédet az 1956-os forradalom
évfordulója alkalmából a a Kiscelli Múzeumnál tartott
megemlékezésen. A beszédet teljes egészében közöljük.
Tisztelt emlékezők,
kedves óbudai polgártársak!
Túl sokszor hallunk mostanában hamis szavakat 1956 kapcsán. Túl
gyakran érezzük azt, hogy elárulják ‘56 hőseit, hogy megcsúfolják
a forradalom eszméit, meghamisítják a magyar történelem egyik leginkább felemelő pillanatát.
Ezért különösen fontos most, hogy csak tiszta forrásból merítsünk.
Hogy olyan erkölcsi iránytűhöz forduljunk, aki a XX. század minden
történelmi viharában kitartóan mutatta a helyes utat. Ő Kéthly Anna,
Magyarország második női országgyűlési képviselője, szociáldemokrata politikus, a harmadik Nagy Imre-kormány
államminisztere. Kéthly 1956 október 31-én azt
írta: „Mélységes tisztelettel és főhajtással kell
adóznunk azoknak a hősöknek, akik a talpra állás lehetőségét megteremtették, a sok
ezer értelmiségi és munkásfiatalnak,
akik éhesen és rongyosan, csak egy
független és szabad Magyarország
gondolatától fűtötten vitték a harcot.
Mélységes tisztelet és főhajtás azoknak, akik a legtöbbet, fiatal életüket adták azért, hogy felemelt fejjel
és megalázottság nélkül járhassanak
ebben az országban azok, akik megmaradtak. Emléküket a magyar nemzet legnagyobb hősei mellé állítjuk,
és letesszük sírjukra a magunkén kívül
az egész világ csodálatának és bámulatának a koszorúját. De a harcnak és az áldozatoknak emléke kötelezi az élőket: a veszedelem, amely a forradalom eszmei tartalmát
és céljait fenyegeti, nem múlt el.”
Kéthly Anna és társai egy „új, demokratikus, független
Magyarországban” hittek, és abban, hogy „a jó szándékú, hazájuk
sorsáért aggódó és építésre kész kezekkel várakozó dolgozók megteremtik és biztosítják a nyugalmat és rendet, az ország nyugalmát
és rendjét, a maguk nyugalmát és rendjét”.
Kéthly figyelmeztetett: „Vigyázzunk a gyárakra, a bányákra és a földekre, amelyek a nép kezében kell hogy maradjanak…”, és rögzítette
a saját feladatukat is: „az alkotó és építőmunka lehetőségeit felmérjük, nincs kétségünk abban, hogy ehhez segítséget kapunk mindenhonnan és mindenkitől.”
Egyedül ez utóbbiban tévedett. Nyugatról joggal remélt segítséget,
de Keletről nem segítséget, hanem egy elnyomó birodalom tankjait
kapták, amelyek vérbe fojtották a magyar forradalmat.
November 4-én erre emlékezünk: a független és szabad Magyarország reményének sárba tiprására, és a megszálló hadsereg ellen

1956

a magyar szabadságért harcoló hősökre: nőkre és férfiakra, lányokra
és fiúkra, munkásokra, értelmiségiekre és politikai vezetőkre. Mélységes tisztelet és főhajtás jár nekik.
És jogos megvetésünk sújtja azokat, akik az elnyomó keleti birodalom érdekeit szolgálták; akik a megszálló hadsereg tankjaiban láttak
szövetségest, és nem a szabadságáért küzdő nép mellé álltak.
Magyarok vagyunk. Nemzeti öntudatunk jelentős részben 1956
emlékéből táplálkozik. Ezért erkölcsi kötelességünk, hogy amikor
a történelem kísértetiesen ismétli önmagát, egyértelműen és minden
erőnkkel odaálljunk a megtámadottak mellé: Ukrajna függetlenségéért és szabadságáért harcoló népe mellé.
Magyarok vagyunk. Ha hűek akarunk lenni 1956 örökségéhez, akkor nem foghatjuk az agresszor pártját, nem hagyhatjuk figyelmen
kívül és nem relativizálhatjuk háborús bűnösök rémtetteit, nem támogathatjuk Európában, és különösképpen nem honosíthatjuk meg idehaza ennek az elnyomó keleti birodalomnak a politikáját.
Idézet következik, a kétezres évekből: „A keleti
politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, és nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő
védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetkőztet, ha
kell, megfélemlít. A hatalomtól függő
élet láncába fűz.” 2007-ben mondta
ezt a mai magyar miniszterelnök, aki
akkor még harcosan elutasította, ma
viszont megvalósítja ezt a politikát.
Ma a függetlenségért és a szabadságért nem a barikádokon, hanem
az iskolákban küzdünk. A munkahelyeken. Az önkormányzatokban. A nyilvánosságban. Az életünk minden területén.
Mert a hatalom politikája ma Magyarországon valóban „Felszámolja az emberek
független életét védő védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetkőztet,
ha kell, megfélemlít.”
Ennek kell ma ellenállnunk; ez a ma szabadságharca. És
ahogy Schermann Fruzsina, a 2022-es diákok egyik vezetője mondta
október 23-án, nyolcvanezer ember előtt: „Nem félünk, nem hátrálunk és nekünk van igazunk!”
Ha mi, szabadság- és igazságszerető magyar emberek mindannyian ehhez tartjuk magunkat, akkor szertefoszlik a hatalom ereje. Ha
minden döntésünkben kiállunk magunkért és egymásért, ha mi magunk szabadok és szolidárisak tudunk lenni, akkor előbb vagy utóbb
Magyarország is szabad lesz és szolidáris. Emlékeztetnünk kell magunkat minden nap: ez a hatalom nem lehet a történelem győztese,
mert nincs igazsága.
Igazság, szabadság, szolidaritás. Ezek az eszmék tették 1956 hőseit
erkölcsi győztesekké, és nekünk, igaz magyaroknak ma is ezek mutatják az utat.
Tisztelet a hősöknek, éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

közösség
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Kedvezményes alma- és burgonyavásár

Segítik a rászorulókat

Az elmúlás sebei

Botlatókövek
emlékeztetnek
A mártírhalált halt Gelléri Andor
Endre és Halász Gábor emléke
előtt fejet hajtva botlatóköveket helyeztek el egykori harmadik kerületi otthonuk előtt.
A holokauszt áldozatául esett
két jeles irodalmár műveiből
ünnepség keretében idéztek.

Az óriási érdeklődésre való tekintettel 2022. október 29-én újra
kedvezményes burgonyavásárlási
akciót tartott az önkormányzat.
Az önkormányzat vezetése már a nyár végén érzékelte, hogy a kormány által előidézett rezsiválság és az elszabaduló infláció
miatt egyre többeknek van szüksége segítségre. Az elszálló élelmiszerárak jelentősen
megnövelik a családok mindennapi kiadásait, ezért igyekezett az önkormányzat kön�nyíteni a harmadik kerületi rászoruló lakók,
családok terhein.

Nemcsak a kedvezményes burgonyavásárlási akció keretösszegét emelték meg,
hanem a hagyományos kedvezményes burgonyavásárlási akciójuk jogosultsági körét
ki isbővítették.
A hatalmas érdeklődés miatt a készletek
erejéig meghirdetett akció során hamar elkelt a rendelkezésre álló mennyiség.
Az első akció megmutatta, a rezsiválság
komolyabb elszegényedést hozott, mint
amire fel lehetett készülni, de Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat eltökélt abban,
hogy minden kerületi rászorulónak segítsen.

A nagyszámú igényt tapasztalva az önkormányzat tehát úgy döntött, folytatja az akciót, hogy minden jogosult részesüljön a kedvezményből.
„A rezsiválság okozta mindennapi gondok enyhítésére indított burgonya-akciónk
második része szombaton sikerrel lezajlott,
mindenkinek jutott a krumpliból. A nagy
érdeklődés világossá tette, Önkormányzatunk helyes úton jár, mikor ezekben a nehéz időkben a rászorulók támogatását tartja a legfontosabbnak. Örömünkre szolgál,
hogy sokaknak segíthettünk!” – nyilatkozta
Kiss László polgármester.

közösség

Az emlékezés nem csupán az elmúlás
olykor fájdalmas sebeire lehet gyógyír,
több annál, valódi, eleven közösséget is
teremt az eltávozottak és az utána következők között. Ennek az emlékezetnek különleges, művészi formái a német
Gunter Demnig szobrászművész nevéhez kötődő alkotások, a holokauszt áldozatai előtt tisztelgő, járdára rögzített réz
emléktáblák, a botlatókövek,
melyeket a mártírok egykori lakhelye előtt helyeztek el.
Gelléri
Andor
Endre író, költő
és Halász Gábor irodalomtörténész emlékére került most
a harmadik kerület
két pontján botlatókő
a járdákra. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE)
kezdeményezte, hogy Gelléri Andor
Endre emlékkövét a kerületi Beszterce
utca 25. számú ház előtt, Halász Gáborét
pedig a Selmeci utca 25. szám előtt helyezték el, így kifejezve, hogy az ártatlanul elpusztított áldozatok ma is óbudai
közösségünk tagjai, ott vannak élő emlékezetünkben mindenegyes napon.
Gelléri Andor Endre rövidre szabott
evilági útja ellenére teljes, különleges
műfajban fogant életművet, hagyott
ránk, ahogyan Kosztolányi Dezsőnél
senki sem jellemezte – sem kortársai,
sem későbbi elemzői vagy rajongói –
jobban írásait: „tündéri realizmus” ihlette azokat. És a szegény munkáscsaládba
született író, novellista neve összeforrott
Óbudával, élete nagy részében itt élt.
Hősei a mérhetetlen szegénységben,
kilátástalanságban keresték a boldogságot, a boldogulást. És mivel a Baumgarten- díjas Gelléri maga is dolgozott
kétkezi munkásként, osztozva velük
sorsukban, mély, őszinte empátiával,
azaz tündéri realizmussal rajzolta meg

alakjaikat, történetüket, és ahogyan ő is
mindent megtett a háború alatt családja
és két gyermeke – Ágnes és József –
megmentéséért, ám ő maga nem kerülhette el a holokauszt borzalmait, nem
tért haza hozzájuk, 39 éves volt, amikor
elveszítettük.
„Gelléri Andor Endréről” címmel
jelent meg 1933-ban a Nyugat folyóiratban írása Halász Gábor irodalomtörténésznek. Halász Gáborral, akinek
szintén emléket állítottak egy botlatókő
elhelyezésével egykori, Selmeci utcai
lakóháza előtt, más is összekötötte Gellérivel, amellett, hogy barátok és pályatársak voltak, az irodalomkritikusnak
ebben a korszakban szintén Óbuda volt
az otthona, és tragikus sorsuk is összefonódott.
Halász Gábor munkaszolgálatosként, az ország nyugati
felébe hurcolva, Balfon
Szerb Antallal együtt
a holokauszt áldozata lett. A hozzáértők
szerint hatalmas tudása és mély esztétikai
érzéke a hátrahagyott
munkássága mellett még
sokat adhatott volna Óbudának és a magyar irodalomtudománynak. 44 év adatott
meg neki.
Botlatókövek nevében utalt megbotlás
sokféle jelképet hordoz, többek között
jelentheti a megállást, hogy elidőzünk
egy honfitársunk emléke mellett.
De utalhat arra is, hogy másféle módon botlunk meg gondolatainkban, mert
nem tudunk és talán nem is akarunk
továbblépni, amikor azokra a milliónyi
embertársunkra gondolunk, akiket a második világháború idején pusztítottak el,
vagy tűntek el. Emlékezzünk együtt!
A botlatókövek letételekor és az azt
követő ünnepségen Kirschner Péter,
a MAZSIKE elnöke és dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere
mondott köszöntőt. Szunyogh Szabolcs
író, szerkesztő Gelléri Andor Endre
és Halász Gábor munkásságát méltatta.
Molnár Piroska, Lestyán Attila színművészek a két jeles irodalmár műveiből
idéztek, valamint Balázs László Gábor
előadóművész Áchim Kovács Anikó
hegedűművész és Vida Mónika zongoraművész szintén közreműködtek.
Sz. M.

halottak napja
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Faültetéssel tisztelgett Óbuda Ángel Sanz Briz emléke előtt

Budapest angyalára
emlékeztünk
használva is mentette a zsidókat,
mivel a rendelet kimondja, hogy
a Spanyolországból kiutasított
szefárd zsidók leszármazottjai
jogosultak visszatérni Spanyolországba. Sanz Briz később
a spanyol védelem körét a nem
szefárd származású zsidókra is
kiterjesztette. Ezen tettei miatt
budapesti angyal néven híresült
el a diplomata.
A védett személyeket elszállásoló „nemzetközi gettó” spanyol
házait rendszeresen látogatta
a követségi személyzet, hogy
megbizonyosodjanak a lakók
biztonsága felől, továbbá élelemmel és fűtőanyaggal is ellátták
őket. Az újlipótvárosi házakon
kívül az embermentő ügyvivő
sok üldözöttet a Követség pincéjébe vagy saját rezidenciájára,
a Széchenyi Zsigmond gróftól
bérelt villába is befogadott.
Ángel Sanz Briznek végül
több mint 5200 ember köszönhette életét, ezzel

Pár nap gyertyafényben
November 1-jén volt a halottak napja, november 2-án pedig mindenszentek ünnepe. Ez alkalomból minden évben
sokan ellátogatnak halott családtagjaik, szeretteik, barátaik sírjához. Idén az Óbudai temetőbe zarándokoltunk
el, hogy képeken keresztül mutassuk meg, miként égtek
néhány napon át a gyertyák. Koncz Dezső fotóriportja.

Ángel Sanz Briz spanyol diplomata
a vészkorszak idején több mint 5200
magyar zsidó életét mentette meg.
2022. október 28-án a diplomatáról
elnevezett út elején álló emlékmű mellett egy juharfa ültetésével tisztelgett
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.
Ángel Sanz Briz Spanyolország budapesti
nagykövetségének ügyvivőjeként dolgozott
1944 tavaszán, azokban a borzalmas hónapokban, amikor Magyarország német megszállása után megkezdték a zsidók gettókba
zárását és deportálását. A fiatal spanyol
diplomata hamar felismerte a szeme előtt
kibontakozó irtózatos helyzetet és azt tette,
amit lelkiismerete diktált.
A nagykövetség ügyvivőjeként részt
vett a háborúban semleges országok
azon erőfeszítéseiben, amelyek
során személyazonosságot igazoló dokumentumokat állítottak
ki zsidó polgárok részére, így
mentette meg sokukat a deportálástól. Sanz Briz a XIII.
Alfonz király rendeletét fel-

az elsők között elnyerve a Jad Vasem Intézet
„Világ Igaza” elismerését, amelyet azoknak
a nem zsidó származású embereknek adnak
oda, akik a holokauszt idején zsidókat mentettek, akár saját életük kockáztatásával is.
2022. október 28-án, mint 2018 óta minden évben, egy juharfa elültetésével emlékeztünk a budapesti angyal munkásságára.
A fát Anunciada Fernández de Córdova
magyarországi spanyol nagykövet asszony,
dr. Kiss László Óbuda-Békásmegyer polgármestere közösen ültették el. A megemlékezésen részt vett Burján Ferenc klíma-,
fenntarthatósági és környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármester, az egyik megmentett holokauszt-túlélő leszármazottja,
Káldi Zsuzsa és a Kispesti Károlyi Mihály
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium diákjai is.
2020-ban, a spanyol embermentő születésének 110. évfordulóján pedig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közreműködésével a Spanyol Nagykövetség megújult
és kibővült tartalommal, Egy angyal Budapesten címmel adott ki tájékoztatófüzetet
Sanz Briz munkásságáról.
N. A.
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Teltházas koncertet adott
Korda György és Balázs
Klári emblematikus párosa
az Óbudai Kulturális Központ
születésnapján.
Kortalanságukra jó példa,
hogy még a Sziget Fesztivál
fiataljai is ovációval bulizzák
végig a koncertjüket. Ki sem
lehet emelni egy slágert
a repertoárjukból, hosszú
évek alatt annyi emlékezetes
kedvenc dallal lepték meg
közönségüket, hogy kön�nyedén összeállítanak egy
fergeteges koncertanyagot
legnagyobb slágereikből.

A 102 éves
Gebora Györggyel
beszélgettünk

A CSÓK ÉS AZ ÖLELÉS
A LEGFONTOSABB

19:33

Születésekor életképtelennek gondolták, ma mégis Gebora Gyuri bácsi
a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház legidősebb lakója.
Vagy Gyuszi bácsi? Már a keresztnevének is kalandos története van, ő
pedig szívesen mesélt életének nehéz
és boldog fejezeteiről egyaránt.
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ÜNNEPELJÜK EGYÜTT
AZ ADVENTET!

K

Koncertek, gyerekprogramok, vásári hangulat, adventi gyertyagyújtás
november 25. és december 23. között
szeretettel várjuk a Fő téren, a Békásmegyeri Piac Közösségi terén
és kulturális intézményeinkben.
facebook.com/adventobudan

Együtt érték az ünnep!

riport

www.adventobudan.hu

„Tíz percen keresztül szó szerint ütött-vert
az orvos, mikor megszülettem, hogy életre pofozzon. Farfekvéssel jöttem a világra,
körém volt tekeredve a köldökzsinór, de
az orvos nem adta fel, neki köszönhetem
az életem, mert a szülőszobán a többiek már
lemondtak rólam, életképtelennek mondtak”
– meséli Gyuri bácsi, akit eredetileg Gebora
Gyulaként kereszteltek, családja a mai napig
így hívja, a születési anyakönyvbe viszont
már Györgyként írták a nevét, a szülész
főorvos tiszteletére, akinek szintén ez volt
a keresztneve. A kalandos születés helyszíne egyébként éppen az óbudai Szent Margit
kórház volt, ennek ellenére csak tizenkét
éve él a városrészben, mikor feleségével
együtt a Gaudiopolisban leltek otthonra.
Gyerekkorát a Heves megyei Pélyen töltötte, amely Törőcsik Mari szülőfaluja is
volt. „Mikor tizenöt éves voltam, láttam is
őt meztelenül” – idézi fel nevetve, gyorsan
hozzátéve, hogy a színésznő akkor néhány
hónapos volt csupán, és az anyja fürdette
egy kádban az udvaron. Gyuri bácsi művészetekre fogékony közegben nőtt fel, édesapja kereskedő volt, de szervezője volt a falu

kulturális életének, népszínműveket is rendezett.
Az elemit Esztergomban járta ki, itt kezdte a gimnáziumot is, amelyet Budapesten
folytatott. Az Andrássy út és a Vörösmarty
utca sarkán laktak – igen, éppen abban a háztömbben, amely jó pár évvel később a nyilaskeresztes párt, majd az ÁVH székháza

Gyuri bácsi
a fiataloknak
azt tanácsolja,
házasodjanak meg,
de szerelemből
lett. A történelem viharai persze Gyuri bácsi
életét sem kerülték el, a második világháború idején besorozták, repülőgép-szerelőként
dolgozott, hadifogságba pedig Romániába
vitték. „Többezren voltunk összezsúfolva,
mindenki oda vackolta be magát, ahová tudta, se fekvőhelyünk, se tető nem volt a fejünk felett. Az első éjszaka zuhogott az eső,
téglákat rakosgattam össze, azon guggolva,
a köpenyemet magamra terítve vészeltem át
az éjszakát.”
A hadifogságból kalandos úton jutott haza,
de mint mondja, nagy kiszolgáltatottság ide-

jén segítik egymást az emberek. Otthon aztán boldog sírás-rívással fogadták a szülei
és a testvérei, mint meséli, ekkor tudta meg,
hogy míg ő a háborúban szolgált, befogadtak a lakásukba egy törökszentmiklósi lányt,
Irénkét. „A szovjetek lebombázták a Hangya szövetkezet ceglédi úti tárházát, ahol
apám és ő is dolgozott. Az ostrom alatt az én
ágyamban kapott helyet, később viszont már
a szenespincében bújtatták a többi szép nővel együtt. Tudni lehetett, mi a sorsuk, ha
rájuk találnak az orosz katonák…” Gyuri bácsi hazatérése után az édesanyja újra felhívta
Irénkét Törökszentmiklósról azzal az ürüg�gyel, hogy Gyuri húgának az esküvőjén kellene segítenie. „Bemutattak neki, gyönyörű
lány volt, sétálni mentünk, bejártuk az egész
környéket, elgyalogoltunk a Kerepesi útig.
Ott aztán Irénke a zebránál megállt, felém
fordult, és megkért, hogy csókoljam meg.
Hát, ha a ménkű csapott volna le mellettem,
akkor se lepődtem volna meg ennyire. Megcsókoltam, megöleltem, hazavittem anyámhoz, és mondtam neki, bemutatom a menyedet” – idézi fel Gyuri bácsi meghatottan.
„Hetvenkét évet éltünk le nagy szeretetben.
Hat éve halt meg itt a szeretetházban, kilencvennégy évesen. A fiamnál van az urnája,
megkértem, hogy ha meghalok, vegyítsék
össze az én hamvaimmal, és így szórjanak
szét minket.” Gyuri bácsi a fiataloknak azt tanácsolja, házasodjanak meg, de szerelemből,
mint mondja, a csóknál és az ölelésnél nincs
fontosabb az életben.
Szésza
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Jöttek az eredmények a BASE versenyzőinek

Fantasztikus akrobata hétvége
Az októberi Budapesti International Acro Cupon a Budai
Akrobatikus Sport Egyesület versenyzői ismét bizonyították szorgalmukat, és kiváló eredményeket értek el.
Eszter Marton (TFSE) - Müller Khaohom Youth vegyes páros 7 egység közül jutott be a legjobb 6-ba. Schirilla Alíz - Horváth Léna
- Horváth Dóri Youth női hármasunk 23 egység közül jutottak be
a legjobb 8-ba.
Kecskés Hanna - Kaposi Borbála és Németh Luca- Kenyeres
Zsófia Youth női párosaink 16 egység közül jutottak a legjobb 8-ba,
Cziráki Panka - Sztojka Zsófia – Monori Janka 11-16-os korcsoportos női hármasunk szintén 23-ból jutottak a legjobb 8-as döntőbe.
Már az maga remek teljesítmény volt, hogy minden egységünk
bejutott a döntőbe, hiszen minden korosztályban és kategóriában hihetetlenül erős külföldi ellenfelek voltak.
A döntőben aztán még jobb gyakorlatokat adtak elő versenyzőink, amivel a következő, remek eredményeket értek el.
Eszter Márton (TFSE) - Müller Khaohom dobogós
bronzérem! Németh Luca - Kenyeres Zsófi szintén
III. hely Kecskés Hanna-Kaposi Bori V. hely Horváth Léna - Schirilla Alíz-Horváth Dóri V. hely Monori Janka - Sztojka Zsófia - Cziráki Panna VI. hely.
Olyan jó, hogy a sok befektetett energia, munka
visszaköszön az eredményekben! Hálásak vagyunk,
hogy ilyen jó versenyzőink, edzőink vannak! Nagyon
büszkék vagyunk mindenkire. Fantasztikus, amit ezen a hétvégén nyújtottatok!

VÁRJÁK
AZ ÖTLETEKET!

Fővárosi közösségi költségvetés

A szabályokról

Mester Gábor, egyesületi elnök

Újabb tarolás
A másodosztályban 2022. október 23-án megrendezett FTC Viktória Kupán az egyesület 17 egységgel tudott részt venni. Felkészülés terén még korai volt ez a verseny, ezért a gyakorlatokon
még itt-ott látszott egy kis izgalom, de így is gyönyörű eredmények születtek: 13 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmet sikerült
nyerniük a versenyzőiknek. Büszkék, hogy az elsőosztály mellett
az utánpótlás terén is kiemelkedőek az eredmények.

HALLOWEENI KALANDTÚRA
Halloweeni kalandtúrát
rendezett az Esernyős Óbudai
Kulturális és Sport Nonprofit
Kft. a Laborc utcai Óbudai
Szabadidőparkban.
A részvétel ingyenes volt, de
a hat fős csapatoknak regisztrálniuk kellett. A kalandtúra
alatt a csapatoknak a varázslatos erdő rejtelmes állatainak
a hangjait kellett felismerniük
különböző pontokon QR-kód leolvasó segítségével. A bátrabb
kalandvágyókat sötétedés után
várták, a jelmezes részvételt
külön díjazták!

budapest

A főváros immár harmadik
évben indít egymilliárd forintos kerettel közösségi költségvetést. 2022-ben
közel 22 ezren szavaztak a lakosság
által benyújtott fejlesztési ötletekre,
amik közül a legnépszerűbbeket a Fővárosi Önkormányzat megvalósítja.

Fokozódó verseny
Egyre népszerűbb a budapestiek körében a főváros társadalmi együttműködési
programja, a minden évben egymilliárd
forintos kerettel induló közösségi költségvetés. 2022-ben közel 22 ezren szavaztak
a lakosság által beadott fejlesztési ötletekre, miközben egyre nagyobb civil aktivitást
és közösségi kampányokat láthattunk a szavazatokért folytatott versenyben.
A közösségi költségvetés egy olyan – általában önkormányzati – program, amelynek
keretében a település költségvetéséből bizonyos összeg felhasználására a lakosok tehetnek javaslatot. A Főváros egymilliárd forintos keretet biztosít a budapestiek által beadott
legnépszerűbb ötletek megvalósítására.
Bizonyára veled is előfordult már, hogy
azon fantáziáltál, hogyan alakítanád át az utcát, amiben élsz, hogyan keltenél életre kihasználatlan területeket, hogyan tennéd mindenki számára jobbá a város egy-egy pontját.
A közösségi költségvetés pont ilyen fejlesztésekre, változtatásokra ad lehetőséget.

A közösségi költségvetés minden évben az ötletgyűjtéssel
kezdődik, ez zajlik most 2022.
december 31-ig. Az ötleteket
az erre a célra létrehozott online felületen, az otlet.budapest.hu oldalon lehet benyújtani rövid regisztrációt követően.
Az aktuális szabályok elérhetőek a honlapon egyszerű, érthető
formában.
Ötletbeadás előtt érdemes
képbe kerülni a szabályokkal,
mert a szűrés során elsőként
az ezeknek való megfelelést
vizsgálja a hivatal. Az egyik
legfontosabb dolog, hogy ötletünkkel hozzunk
létre valami újat,
ne
megjavítani
akarjunk valamit,
ami elromlott vagy
rosszul működik.
Elképzelésünk férjen bele
maximum 120 millió forintba,
és olyan helyszínekben gondolkodjunk, melyek fővárosi
vagy kerületi tulajdonban,
kezelésben vannak. A közösségi költségvetés keretein belül nem lehet állami (például
MÁV) vagy magánterületen
projektet megvalósítani.

Milyen ötletek?
Az ötleteket céljuk, tematikájuk szerint három kategóriában lehet beadni: Zöld
Budapest, amibe a zöldebb
utcákkal, üdébb parkokkal,
mindenki számára elérhető,
környezettudatos
megoldásokkal kapcsolatos ötleteket
várják; Esélyteremtő Budapest, ahol a cél a társadalmi
különbségek csökkentése, hátrányos helyzetű közösségek
életét támogató ötletekkel;
valamint Nyitott Budapest,
ahova az együttműködések,
kísérleti megoldások, digitális
fejlesztések, közösségépítő ötletek kerülnek.

Fontos, hogy az ötlet közérdekű legyen,
és érdemes ezen alapelvek mentén gondolkodni: egyenlőség, közösségi szemlélet, minőségi változás, funkcionalitás, biztonság,
fenntarthatóság és szerethetőség.

A konkrét felé
Az elmúlt két év tapasztalatai azt mutatják,
hogy a budapestiek szívesebben szavaznak
olyan ötletre, amely általuk is ismert, gyakran használt helyszín fejlesztését érinti.
Az ötletek ezért az idei közösségi költségvetéstől kezdődően sokkal nagyobb
arányban kerülnek majd konkrét helyszínnel szavazólistára, és a hasonló ötletek versenyezhetnek is egymás ellen. Így biztosan
a legnépszerűbb helyszínre beadott ötlet kerül majd ki győztesként.

zöld
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Új óbudai
fakataszter készült

zöld

Újfajta szemléletet
alakítanának ki

A fa.obuda.hu weboldal és applikáció segítségével bárki rákereshet
egy-egy konkrét óbudai fára, követheti a faültetéssel kapcsolatos
híreket, vagy akár bejelentést is
tehet a fákkal kapcsolatban az oldal
üzemeltetőin keresztül Óbuda-Békásmegyer Főkertészi Irodájának.

„Választási ígéretünk volt egy korszerű fakataszter létrehozása, és ezt meg is valósítottuk. A korábbi adatbázis gyakorlatilag nem
létezett, az adatok több, mint negyven százaléka hiányos volt. Az új fakataszter olcsóbb

és korszerűbb, na meg jobb is, mint
az előző volt. Az oldal ráadásul nemcsak a konkrét fákról, hanem a faültetésről is információkat ad” – nyilatkozta lapunknak Óbuda-Békásmegyer
polgármestere. Dr. Kiss László,
a városrész vezetője egy faültetéssel
egybekötött eseményen mutatta be
az új alkalmazást, a fejlesztés kezdeményezőjével, Burján Ferenc
klíma-, fenntarthatósági és környezetvédelmi ügyekért felelős
alpolgármesterrel közösen.
Mint elmondták, a honlap
célja, hogy a lakosságnak egy
újfajta szemléletet adjon át
a közterületen lévő fákkal
kapcsolatban. Óbuda-Békásmegyer több mint
18 ezer fájának adatait
fokozatosan töltik fel
az adatbázisba, amelyet a mobiltelefonra
optimalizált fa.obuda.hu
weboldalon
keresztül érhetnek
el az érdeklődők.
És hogyan néz ki
mindez a gyakorlatban? Ha az ember kilép mondjuk
a Szőlő utcai faluház egyik lépcsőházából a Flórián
tér felé, és nem ismeri

fel egyből az orra előtt magasodó fát, csak
rámegy az applikációra, amelynek térképes
keresőjében könnyedén ki tudja választani
a számára érdekes, zöld pöttyel jelölt egyedet. Rákattintva egyből kiderül, hogy egy
ötéves illatos császárfáról (paulownia tomentosa) van szó, megtudhatjuk, mekkora a törzs
átmérője, magassága vagy épp a lombkorona
átmérője – ha betegnek, sérültnek látjuk a fát,
vagy egyéb információt akarunk bejelenteni róla, ugyanitt megtehetjük az alkalmazás
által felkínált űrlap segítségével. Ha a konkrét fafajtáról akarunk megtudni többet, a fa
nevére kattintva a fafaj ismertetőjéhez érkezünk, ahol az összes többi, a fakataszterbe
már felvett óbudai fa fajtájáról is érdekes információkhoz juthatunk.
Az oldal fontos menüpontja a fatelepítési
kisokos is, amely kertészeti szempontból
veszi sorra, milyen feltételekkel és hogyan
lehet közterületeken fákat ültetni, az év
mely időszakában, milyen ültetőgödörbe,
milyen eljárással valósítható meg a fatelepítés. Mint írják, a faültetés kényes munka,
ami ha jól sikerül, évtizedekre (vagy akár
évszázadokra) meghatározza egy talpalatnyi terület arcát. „Kevés szomorúbb látvány
van viszont, mint a szakszerűtlen ültetés
miatt elszáradt facsemete. Bár az időjárást
a szakember sem tudja befolyásolni, sok
trükköt ismer, amivel a fa megeredését segítheti. Nem elegendő azonban a fát elültetni, azt folyamatosan, főleg az első években,
rendszeresen gondozni kell!”
Szésza

Komposztládák
Pünkösdfürdőn
Óbudán már eddig is több közösségi
komposztláda szolgálta a szerves
hulladékok újrafelhasználását, ezúttal
pedig a Pünkösdfürdő Parkban helyeztek el négy új tárolót. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy a fővárosi
lakosság szélesebb
körével megismertesse a komposztálás
folyamatát, illetve
elérhetővé váljon
számukra a közösségi komposztálás.

A LIFE IP HungAIRy
levegőm inőség-védelm i
projekt keretében a Fővárosi Önkormányzat Klíma- és Környezetügyi
Főosztálya indította el
a KomPOSZTold kampányt. A kezdeményezés
részeként öt budapesti kerületben hoztak létre közösségi
komposztálásra
alkalmas komposztpontokat, ezek mindegyikénél négy külön álló, újrahasznosított
műanyagból készült és nagy űrtartalmú
komposztládát helyeztek ki.
A Pünkösdfürdő Parkba október 10-én
került ki a négy új közösségi komposztláda
a FŐKERT közreműködésével, a projektnek

pedig edukációs célja is van a parkba látogatók, valamint a környéken élők számára.
Mint a kezdeményezés szervezői elmondták, a kampány jelenleg kísérleti fázisban
van, ezért szeretnék bevonni a már kialakult
és jól működő komposztáló közösségeket,

a többi komposztponton ugyanis az átadók
óta számos javaslat érkezett a lakosságtól.
Szeretnék elérni, hogy olyan komposztközösség alakuljon ki itt is, akik rendszeresen és hozzáértően gondozzák a komposzt
pontot, ezért november 3-án csütörtökre
közösségi komposzt találkozót is tartottak

a Pünkösdfürdő Park újonnan kihelyezett
komposztládáinál.
Kerületünkben a Pók utcai lakótelepen
az Őrlő utcában és a Vitorla utcában, Kaszásdűlőn az Apát utcában és a Köles utcában,
a Római lakótelepen a Városfal utca és a Lőpormalom utca között és a Váci
Mihály téren, az Óbudai szigeten a Május 9. parkban, valamint Békásmegyeren a Hímző
utcában és a Juhász Gyula utca
15. címen alakítottak ki eddig
komposztpontokat.
Mint ismeretes, az óbudai önkormányzat az elmúlt években
számos akciót hirdetett a szerves hulladék újrafelhasználása
érdekében – ezt a célt szolgálta
többek közt ingyenes zöldhulladékgyűjtő-zsákok biztosítása
a kerületi lakosoknak, vagy
ingyenes komposztáló edények
kiosztása azoknak az óbudaiaknak, akik kertes ingatlannal
rendelkeznek a városrészben.
Ugyancsak ennek jegyében
hirdettek ágaprítási programot, amelynek
részeként ingatlanonként három köbméter
zöldhulladék felaprítását vállalta a kerület, hogy aztán a lakosok mulcsozásra vagy
a táptalajba való visszaforgatásra használhassák fel az ágaprítékot.

Szésza
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Új futtatója
lesz Óbudának
a Gobuda előtt
Magyarországon folyamatosan nő a kutyatartók száma. Óbudán sincs ez másképp, úgyhogy
lépést kell tartanunk az igényekkel. Amennyiben sikerül megtalálni a kivitelezőt, és az óbudai önkormányzat is is elfogadja az ajánlatot,
megindulhat az építkezés az egykori Eurocenter,
azaz a mostani Gobuda előtti füves területen.

it visszavárnak
Tavasszal mindenk

Az idei októberben is immár hagyományosnak számító,
őszi közösségi szemétszedést szervezett az önkormányzat a Római-parton. A civil szervezetekkel együttműködve a padok felújításából is kivették a részüket.

Egy szemétszedés célja mi más is lehetne, mint a lakóhelyek
és a természet rendbetétele, hogy megóvjuk környezetünket
a hulladékszennyezéstől.
Az önkormányzat a cselekvő fenntarthatóság mellett elkötelezett, legklímabarátabb kerületként kiemelten fontosnak
tartja ezeket a célokat, rendszeresen és folyamatosan tartanak
közösségi szemétszedési és takarítási akciókat.
„Az akció nemcsak arról szól, hogy megtisztítunk egy területet, hanem arról is, hogy jó példával járunk elöl a mindan�nyiunknak sokat jelentő Római-part gondozásában, fenntarthatóbbá tételében – mondta dr. Kiss László polgármester még
tavaly a programmal kapcsolatban.
Az önkormányzat ezúttal A Mi Rómaink egyesület vezetésével és további civil szervezetek közreműködésével hirdette meg a hétvégi programot.
Az akcióban részt vett még a Civilek a Római-partért
Egyesület, Fák a Rómain, Tiszta Dunáért Egyesület, Római Sportegyesület, Civilek a fövenyért, Design Workshop
a Rómaiért, Pénzügyőr Sportegyesület, Külker Evezős Klub
Óbuda és a Jóbuda Közösségi Alapítvány.
Béres András alpolgármester köszöntötte az akcióhoz
csatlakozókat: a Római-parti családokat, kerületi lakosokat, civil szervezetek aktivistáit és Tordai Bence ország�gyűlési képviselőt.
Az önkormányzat gondoskodott a meleg teáról, a finom
bográcsos ebédről és a szükséges eszközökről is, például
kesztyűkről, szemeteszsákokról és a szemét elszállításáról. Tavasszal pedig visszavárnak mindenkit, hogy ismét
együtt tegyenek a Római-part szépségéért, tisztaságáért.

A Holdudvar parkban annak idején helyhiány miatt
nem alakítottak ki kutyafuttatót. Nem is nagyon lett
volna szerencsés, hiszen a helyszínt lakótelepi házak veszik körül, amik csak visszhangozták volna a
kutyaugatásokat.
A parkban ugyan lehet kutyát sétáltatni, de időkorlát
van. A szabályosan sétáltató, időkorlátot betartó kutyásokat még sajnos így is többször megdobálták vizes palackokkal.
Miután itt is egyre több a kutyus, el kellett gondolkodnunk, hova lehetne a környéken kutyafuttatót létesíteni, hogy levegye a terhet a rétről, és hogy biztonságosan, a közelben, egy zárt futtatóban tudják lemozgatni
a kutyákat a gazdik.
A Holdudvari kutyások csoporttal megbeszéltem egy
találkozót, és nyakunkba vettük a környéket a gazdikkal és a kutyájukkal. Végül, mint fentebb már említettem, a Gobuda előtti füves területre esett a választás,
ami a táborhegyi kutyások egy részének is jól jöhet.
Rövidesen megalapítottuk a „GÓbuda futtató kutyásai” csoportot, amelynek mostanra már 156 tagja van.
Ebbe a csoportba és az Óbudai Kutyás Egyesület ÓKE
csoportba szoktam hírt adni arról, hol tart a futtató megvalósítása.
Az a nagyszerű, hogy a közgyűlés elfogadta, és az építésére már el is különített egy összeget. Jelenleg abban
a fázisban vagyunk, amikor próbáljuk megtalálni a legjobb áron dolgozó kivitelezőt. Amennyiben Óbuda Önkormányzata elfogadja valamelyik ajánlatot, indulhat is
az építkezés.
A futtatónak két része lesz: egy kisebb és egy nagyobb, és zsilipes beengedő kapuval lesz ellátva. A Zsilipbe kerül a pad és a víz is.
A futtatót vélhetően a Holdudvarból, illetve a hegyről
is fogják látogatni, és megkockáztatom, a vásárló, kutyás családok közül is lesznek olyanok, akik lemozgatják a szőrös családtagot, amíg a többiek odabent vannak.
Az lehet ugyanis, hogy a Gobuda Center kutyabarát,
azonban az üzletekbe általában nem lehet kutyát bevinni. Úgy vélem, legjobb a kutyusnak, ha nem a drogéria
előtt ücsörög, hanem kint szaladgál.
Akit érdekel, a további folyamat kérem, hogy lépjen
be a fent említett csoportokba és ha valamilyen ötlete
támad, ott jelezze.
Köszönöm szépen!
Gáspár Zsófi, Óbudai Kutyás Egyesület

kedvencek
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ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

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

November 6. vasárnap 9.00 Ásványbörze és Bonsai-kiállítás - A belépés ingyenes.
November 9. szerda 10.30 Love Letters - színházi előadás
Romantikus levelezés két részben – az Orlai Produkció előadásában.
Szereplők: Melissa – Hernádi Judit, Andy – Gálffi László. Rendező: Mácsai Pál, producer: Orlai Tibor
NOVEMBER 12. SZOMBAT 14.30 ÓBUDAI ÖRÖKKLUB
November 13. vasárnap 10.30 Csukás István - Bergendy István: Süsü, a sárkány kalandjai
Zenés mesejáték 2 felvonásban a HADART Színház előadásában.
Süsü, a sárkány meggyógyítja ellenségét, ezért háromfejű apja kitagadja, testvérei kigúnyolják. A szegény egyfejű menekül, mindenki retteg tőle, mígnem találkozik a Jó
Királyfival, aki Süsüt bejuttatja a királyi udvarba…
Az előadás infokommunikációs akadálymentesítéssel játsszuk. Rendező: Háda János. Jegyárak: 2500 Ft, nagycsaládos kedvezmény (5 fő részére): 10000 Ft
November 13. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház
November 20. vasárnap 15.00 Hárman a padon - színházi előadás
Színmű az Orlai Produkció előadásában. Szereplők: Libero Bocca – Gálvölgyi János, Luigi La Paglia – Benedek Miklós, Ambra – Egri Márta. Rendező: Göttinger Pál,
producer: Orlai Tibor
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CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

November 4. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
November 5. szombat 10.00 Mesés hétvégék – (Ingyenes.)
November 12. szombat 10.00 Csillagműhely – Gyapjú nap
Számos műhelyfoglalkozás keretében avatott mesterektől sajátíthatjuk el a gyapjúfeldolgozás
folyamatait (gyapjútisztítás, kártolás, farkasolás, fonás gyalog orsón és rokkán, nemezelés, szövés, kötés,
horgolás). A műhelyfoglalkozások mellett kézműves portékák, alapanyagok vására vár minden érdeklődőt.
17.00 Róka Szabolcs: A pórul járt farkas – zenés mesejáték
A programot 6 éves kortól ajánljuk.
November 19. szombat 17.00 Duruzsol az erdő
A duruzsol az erdő című zenés mesejáték misztikus történet Ég és Föld között játszódik. A mesedarab
zenei anyagát, Józsa Tamás az alkotás zeneszerzője és társszövegírója saját növendékeivel, a Józsa
Tamás Zenesulival állítja színpadra.

EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR

3K

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

November 5. szombat 18.30 Hangutazás és hangfürdő
November 11. péntek 18.00 Gyulai Attila László: Színészóriások (Ingyenes.)
A tárlat anyagát olyan művészek, művésznők portréi alkotják, akiknek munkássága meghatározóvá vált a
magyar színház- és filmművészetben. Megjelenik a falakon Jávor Pál, Karády Katalin, Latinovits Zoltán, Ruttkai
Éva – a teljes névsort azonban csak a kiállításra ellátogatók előtt fedem fel. A régmúlt realisztikus karaktereit
ötvözöm sajátos stiláris elemekkel a kubizmus, szuprematizmus vagy éppen a pop art művészi eszköztárával.
November 12. szombat 10.00 Vitéz László Ángliában
A mese közvetlen folytatása a Vitéz László menyecskét keres című „bábtörténeti opusznak”, mely
bővelkedik vidámságban, dalolászásban és az elmaradhatatlan palacsintasütős igazságszolgáltatásban.
Rendezte és játssza: Barna Zsombor
November 18. péntek 19.00 A nagybőgő
A nagybőgő egy közvetlen beszélgetés a zenész és a néző között. A nagybőgős őszintén vall az életéről,
szerelméről, a zenéhez, társadalomhoz fűződő viszonyáról, gyengeségeiről, vagy éppen játszik a hangszerén.
Magányos elmélkedése során kiderül, hogy valójában gyűlöli nagybőgőjét, sőt maga a hangszer minden
frusztrációjának fő okozója.
Előadja: Klem Viktor. Rendező: Radnai Márk, szerző: Patrick Süskind

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

Ezüsthegy Kincsei: Orosz Oszkár: Az állatbarát kert - 2022. november 4. 17.00
Kertjeink élőlényei a háziállatoktól a csúszómászókig, ötletek az állatok számára
is élhető terek kialakításhoz, szem előtt tartva a biodiverzitás fontosságát,
és a természetvédelmet. Orosz Oszkár kertész előadása. Az előadás után kötetlen beszélgetést tartunk, mely alatt természetes ökogyanta ékszerek vásárlására
lesz lehetőség. A rendezvény az Ezüsthegy Kincsei programsorozat keretén belül valósul meg. A program ingyenes.
Diafilmvetítés: Erdőlakók – 2022. november 5. 10:00
Mesedélelőtt a könyvtárban. A Négyszögletű kerek erdő lakói, Hófehérke és a hét törpe, Piroska és a farkas, Kismalac meg a farkasok, Három kismalac, A
mókus, a malac, a medve és a pöfeteg című diafilmeket vetítjük. Ajánlott korosztály: 3-9 év. A program ingyenes.
Őszi könyvvásár – 2022. november 9. 11.00-19.00
Használt, jó állapotú könyvek vásárolhatóak 100,-Ft-tól.
Háló-zsákba-macska - 2022. november 11. 19.19-20.20
Este a könyvtárban. Hozd magaddal a hálózsákodat és szüleidet egy közös esti mesére! Hogy mit mesélünk? Az legyen zsákbamacska! Hálózsák-bontás
20.20-kor. A program ingyenes.
Kata kötőklubja: Ünnepi mécsestartók – 2022. november 16. 17.00
Klubfoglalkozásunkon ruházati darabokat, ajándékokat, kiegészítőket és dekorációkat készítünk. Várjuk a kötés iránt érdeklődőket, kezdőket és újrakezdőket! A
novemberi alkalommal ünnepi mécsestartók készítését mutatjuk meg. A program ingyenes.
Ezüst Bagoly olvasókör – 2022. november 18. 17.00
Ha szívesen beszélgetne olvasmányélményeiről vagy kíváncsi rá, mások mit olvasnak, várjuk olvasókörünk következő ülésén. A novemberi beszélgetés témája: Lackfi
János. A program ingyenes.

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR
November 5. szombat 11.00 Szombati meseszínház - Szépség és a Szörnyeteg-Nektár Színház
November 12. szombat 10.00-16.00 IX. Országos Márton-napi makettkiállítás és -verseny
November 13. vasárnap 10.00-15.00 IX. Országos Márton-napi makettkiállítás és -verseny
A makettkiállítás kiemelt témája: Egy korszak vége – Búcsú a “Jumbo érától”
Ismét csodálatos makettekkel, kiállítással, börzével, neves előadókkal várjuk a makettezés híveit, minden
kedves érdeklődőt, látogatót. A kiállításon lehetőség lesz makettek, könyvek, kiegészítők, szerszámok
vásárlására is.
November 14. hétfő 15.00 Házassági leckék középhaladóknak
A Pesti Művész Színház előadása.
Florian Zeller vígjátéka ezt az ironikus voltaire-i állítást bizonyítja be két házaspár szokványos életén
keresztül, szembesítve mindnyájunkat az igazság és a hazugság gyakran félreértett szerepéről.
Michel: Egyházi Géza, Alice: Fogarassy Bernadett, Paul: Várfi Sándor, Laurence: Nyertes Zsuzsa.
Rendezte: Márton András

Óbudai danubia zenekar - 2022. november 5. 10.30 - Budapest Music Center
Kalandra Fül!
Bélamese – Bartók Béla csodálatos világa
Szombat délelőtti családi koncertsorozat 6 éves kortól a Budapest Music Centerben 6 éves kortól ajánlott. Ki is volt ez a szuperhős – mesemondó, aki bejárta a világot,
elvitte a hírünket Amerikába, és azóta is a leghíresebb magyar? Most megtudhatjuk egy interaktív, zenés-táncos délelőttön.
Közreműködnek zenét tanuló gyerekek (hegedű, ének, zongora) Rendező, mesélő és karmester: Hámori Máté
2022. november 5. 19.00 - Budapest Music Center - Alattad a föld
Szól a pálca – A szépség forradalma
A karmester beszél és mesél mindarról, ami a hangok mögött van. Szubjektív és szuggesztív idegenvezetés a művészlét és a zene hátsó szobáiban Hámori Máté
vezetésével. Balogh Máté: II. szimfónia – Omaggio a Luigi Beethoven – ősbemutató. Beethoven: VI. „Pastorale” szimfónia, op. 68. Karmester és házigazda: Hámori Máté
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ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS
ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

1033 Budapest, Fő tér 2.
Tel: +36 30/883-1953 | +36 30/546 1651
www.esernyos.hu
www.facebook.hu/esernyos

VI. Óbudai Fotótárlat- kiállítás - 2022. november 10-30-ig
Óbuda arcai – Ismert és ismeretlen emberek Óbuda-Békásmegyeren
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2022-ben hatodik alkalommal hirdeti meg
fotópályázatát. Helyszín: Esernyős Galéria. A belépés ingyenes!
CHI KUNG edzés - 2022. november 8., 15., 22., 28., 8:30 – 9:30
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti aktív életmód fontosságára felhívni a figyelmet ezzel a 4 alkalomból álló ingyenes reggeli Chi Kung
edzéssel. Kezdés: 8:30. Találkozó helye: Óbuda, Fő tér, Szindbád Rendezvényterem
NORDIC WALKING edzés - Szerdánként: 14.00 – 15.00 Óbudai szabadidőpark – Laborc utca 2., Péntekenként és vasárnaponként: 10.00 – 11.00 Hajógyári sziget
A szükséges felszerelést, a nordic walking botokat biztosítani tudjuk. Szedlák Gábor szakavatott Nordic Walking edző várja az mozogni vágyókat! (Elérhetőség: +36 20 973 8946)
Szorongás, pánik, önbizalomhiány - mindennapi poklaink rabságában. Önismereti est Bihari Vikivel. - 2022. november 9. szerda, 19.00- 20.00
Mi az a szorongás, miért nehezíti meg az életünket, mit tegyünk ellene? Önismereti est Bihari Vikivel, az első felében előadással, utána kérdezz-felelekkel.
Helyszín: Szindbád Rendezvényterem. Jegyár: 2.000 Ft kedvezményes jegyár (diák, nyugdíjas, pedagógus): 1.700 Ft
BRENKA akusztik koncert - 2022. november 11. péntek, 19:00 – 20:30
Kapunyitás: 19:00, Koncertkezdés: 19:30. Helyszín: Szindbád Rendezvényterem. Jegyár: elővételben: 2.000 Ft kedvezményes jegyár (diák, nyugdíjas, pedagógus): 2.200 Ft
teljes árú: 2.500 Ft
Lélek és Művészet - Reziliencia, azaz a túlélés és újrakezdés képessége Frida Kahlo művészetén keresztül - 2022. november 15. kedd, 18:00-19:30
Kedd esti Beszélgetőkör az Esernyősben
Vezeti: Jankó Judit pszichológus, art coach művészeti író. Emberi kapcsolatokról, kapcsolódásokról beszélgetünk, miközben megismerkedünk egy neves képzőművész
életútjával és alkotásaival. Helyszín: Esernyős Kamara terem. Jegyár: 2.500 Ft kedvezményes jegyár (diák, nyugdíjas, pedagógus): 2.000 Ft
Bartendaz x Esernyős - SELF TRAINING PROGRAM
Légy önmagad edzője Radányi Norbert segítségével - 2022. november 16. 18.00-20.00 – Workshop
Helyszín: Esernyős Szindbád Rendezvénytér
2022. november 19. 09.00 – Túra (esőnap november 20.)
Találkozó helye: Jászai Mari tér (Madal kávézó előtt, pontos cím: 1136, Hollán Ernő u. 3.)
Jegyárak (a jegyár mindkét programon való részvételt magában foglalja!): Jelővételes: 1.500 Ft kedvezményes (diák, pedagógus, nyugdíjas): 1.700 Ft teljes árú: 2.000 Ft
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ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR

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

Most te jössz! - Sakk és társasjáték kör 2022. november 11. 17.00
Alapoktól a felső szintig sakkozunk veletek! A családi program ingyenes.
Ajánlott korosztály: 4 éves kortól.
Nyitottan az irodalomra - Platán Olvasókör- 2022. november 15. 17.30
Beszéljük ki együtt aktuális kedvenceinket! Az olvasókörünk minden érdeklődő
számára szabadon látogatható!
Novemberi témánk: Sally Rooney - Normális emberek. A program ingyenes.
Adventi Móka Műhely- 2022. november 18. 17.00
Készíts karácsonyfadíszeket és ajándékokat kreatív családi műhelyünkben!
Az elkészítésében Milner Angéla foglalkozásvezető segít. Az alapanyagokat
biztosítjuk! Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. A családi program ingyenes.
Feleségek felesége – 2022. november 22. 18:00
Patka Heléna színész, előadóművész előadása Kerényi Ferenc Júlia című monodrámája alapján. Rendezte: Dvorák Gábor SZENDREY JÚLIA: Patka Heléna PETŐFI hangja:
Kaszás Attila A rendezvény az NKA támogatásával valósul meg. https://nka.hu/ A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztráció: rendezveny@platankonyvtar.hu
Nem játszunk az étellel! - 2022. október 11. - 2023. január 31.
Máray Mariann gyerekkönyv illusztrátor zöldség-gyümölcs sorozatából láthatunk válogatást. A képek idén bekerültek a Bolognai Nemzetközi Könyvvásár Illusztrációs
kiállítási anyagába. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. A program ingyenes.
Egy húron pendülünk-Zenés baba-mama foglalkozás - minden héten szerdán 9.30-10.00
A foglalkozásokon az édesanyák és édesapák óvodáskor előtti kisgyermekekkel zeneterápiás szemléletben megtapasztalhatják a közös játék és éneklés kapcsolatépítő
és felszabadító erejét. A foglalkozást vezeti: Iván-Vidovics Teréz zeneterapeuta Ár: 1000 Ft családonként. Kapcsolat: egyhuron@spiritusvocis.hu
Fejlesztő foglalkozás Pollival a terápiás kutyával - minden kedden 16.00-17.00
Játékos, több irányú fejlesztő tevékenység, lazítás, stresszoldás, élménykutyázás! Elmélyülés a kutyák világában és rengeteg pozitív élmény vár benneteket sok
játékkal. A foglalkozást vezeti: Léczfalvi Kinga terápiás kutyás foglalkozásvezető és Polli a terápiás kutya. Ár: 45 perces foglalkozás 10 fős csoportban, 2500,- Ft./fő
Kapcsolat: kleczfalvi@gmail.com

ÓBUDAI MÚZEUM

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

PROGRAM:
2022. november 10., csütörtök 17.00-18.00
Szépség, kreativitás, kísérletezés – a Hüttl család és gyáruk, a porcelánok szolgálatában – előadás a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
A vetítéssel és porcelán bemutatóval egybekötött előadáson a Hüttl Tivadar által több mint száz éve alapított Óbudai Porcelángyár történetét ismerhetik meg a látogatók.
A képek felidézik a „fehér arany”-ból készült csodálatos termékeket, amelyek meghódították Ferenc József királyi asztalát, de emelték a nemesi és a polgári otthonok
fényét és presztizsét is. A család és a munkatársak kreativitása, kísérletei, alkotókészsége mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cég elnyerte a „Császári és királyi udvari
beszállító” megtisztelő címet és a századforduló táján hírneve felülmúlta Herendét is. Tartsanak velünk egy izgalmas kalandozásra a „törékeny vágyak” világában!
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Max. létszám 20 fő. Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu.

GOLDBERGER TEXTILIPARI
GYŰJTEMÉNY

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

A GYŰJTEMÉNY 2022. NOVEMBER 1-TŐL 2023. MÁRCIUSIG ZÁRVA TART!
PROGRAM:
2022. november 13., vasárnap 11.00-13.00
Zsidó iparosok Óbudán – városi séta a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
Óbuda egykor nagyhírű és nagyszámú zsidó lakossága elsősorban
kereskedelemmel és iparral foglalkozott. Boltjaik és gyáraik az óbudai zsinagóga
környékén működtek, leginkább a Lajos utca mentén. Egy kellemes séta
keretében most megismerkedhetünk az óbudai ipar- és gazdaságtörténet egyik legizgalmasabb szeletével. A séta a Goldberger Textilipari Gyűjtemény
épülete elől indul, időtartama kb. 2 óra. A séta ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Max. létszám 25 fő. Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu.

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. 12. 04-ig: JÁTÉKARCHITEKTÚRÁK – Majercsik Krisztina, Kelle Antal játékai
2022. 12. 04-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. november 9., szerda, 18:00 Különös tájakon: GEREWOL – Afrika legkülönlegesebb fesztiválja Csádban
Előadó: dr. Valiskó Gyöngyi
„Utazásért ennyit még nem küzdöttem – a 8 napos, zuhany nélküli nomádkodásról 45 fok melegben már nem is beszélve – nem véletlen,
hogy csak nagyon kevés utazó jut el a Gerewolra, Csádba, erre a lélegzetelállító, pszichedelikus fesztiválra. A fulani csoporthoz tartozó wodaabe-k az afrikai Száhel régió
évszázados hagyományok szerint élő nomád népei, akik a legelőket követve vándorolnak egész évben a marháikkal. Aztán az esős évszak végén összegyűlnek a különböző
klánba tartozó családok, a férfiak órákig sminkelik magukat, majd kezdetét vesz a sivatagi Tinder. A gyönyörűen kifestett, felékszerezett férfiak technicolor ruhákban táncolnak
napokon át, hogy valamelyik lány kiválassza őket. A férfi szépségverseny kiválasztottainak jutalma a dicsőségen kívül, kölcsönös szerelem estén házasság, de legalább egy
éjszaka az akáciák alatt. Az előadásomon szeretném nektek elmesélni hogyan él ez a különleges nép, akiknél a szépség a kultúra szerves része, és megmutatni hogyan zajlik
az ősi rituálék szerint Afrika egyik legkülönlegesebb fesztiválja.” Belépő: 500 Ft; regisztráció: mkvmuzeum@gmail.com
2022. november 12., szombat, 10:00-16:00- XV. Országos Ördöglakat Találkozó
11:00 órától: előadások: Palócz Krisztián: Logikai játékok alkalmazhatósága az építészeti tervezésben; Gáspár Merse Előd: Barangolás a játékok világában; Tompa László:
A Rakkako játékcsalád; Gondos Gábor: Háromszögfestések, arab inspirációjú kirakók; Gál Péter: Feladványok a semmivel
13:00 órától: ördöglakat-megoldó verseny
Az előadások mellett egész nap lehetőség lesz számtalan ördöglakat és más logikai játék kipróbálására. A programokon való részvétel ingyenes. A múzeum kiállításai ezen a
napon is múzeumi belépő megváltásával látogathatók.

hirdetmény
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Mentorok segítik
a fiatalokat
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Használd bátran
az okospadot!
Egyre többen használják a kerületben
elhelyezett okospadok, számolt be
Kiss László polgármester. A Kuube
Nano típusú környezetbarát okospad, amilyen például az Óbudai
Harrer Pál Általános Iskola előtt
is áll, egy komplex okos eszköz.

Egyéni célok megvalósítása, roma identitás erősítése
mentor segítségével – pályázat fővárosi fiataloknak
A Budapest Esély Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
a TámogatLak projektben való részvételre. A program
célja a budapesti roma identitású, szociális hátrányaiknál fogva veszélyeztetett fiatalok támogatása, integrációjuk segítése minél több területen.
A hátrányokkal küzdő társadalmi csoportok munkaerő-piaci esélyeinek megerősítésére alapított Budapest Esély Nonprofit Kft. ezúttal a TámogatLak projektben való részvételre hirdet pályázatot.
A program célja a budapesti roma identitású, szociális hátrányaiknál fogva veszélyeztetett fiatalok számára olyan többlettámogatás biztosítása, amelynek segítségével javul foglalkoztathatóságuk, stabilizálódik lakhatásuk, nő a társadalmi integrációra
való esélyük.

Mik a program elemei?
l

l

l

Kik jelentkezhetnek?
A Budapest Esély Nonprofit Kft. azok jelentkezését várja, akik
a program indulásakor a 18. életévüket betöltötték és a 35. életévüket még nem, valamint megfelelnek a következő feltételeknek:
l magyar állampolgár,
l budapesti lakcímmel rendelkezik,
l roma identitásúnak vallja magát,
l rossz szociális helyzetben van és/vagy,
l bizonytalan a lakhatási körülménye,
l a kitöltött és aláírt pályázati adatlapot és a kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatot a jelentkezési határidőig benyújtja.

Jelentkezési határidő: 2022.11.21.
A jelentkezés további részletei itt olvashatók, és a jelentkezési lapok innen letölthetők: www.pestesely.hu.

Mentor tevékenység: minden résztvevőt a személyes mentora
segíti. A mentor feladata, hogy a résztvevővel közösen kijelölt
egyéni célok megvalósításához folyamatosan komplex, szakmai támogatást nyújtson.
Csoportos képzések: szakemberek által megvalósított személyiségfejlesztés, munkaerő-piaci ismeretek mellett roma identitást erősítő és egyéb közösségi foglalkozások.
Havi rendszeres megélhetési támogatás: azoknak a résztvevőknek, akik folyamatosan dolgoznak egyéni céljaik megvalósításán havonta legalább negyvenötezer forint összegű támogatás.

KEDVES 15-29 ÉVES III. KERÜLETI FIATALOK!
A ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, egy kérdőív készült számotokra, amely rólatok szól, kitöltésével visszajelzést adhatsz milyen ötleteid, elképzeléseid, terveid,
tapasztalataid vannak, a téged érdeklő és érintő témákban.
A kérdőív célja, hogy ezáltal teljesebb képet kaphassunk, a fiatalság jelenlegi helyzetéről, közelebbi és távolabbi céljairól és mindennapi életéről.
A fiatalok bevonásával készíti el ifjúsági koncepcióját Budapest Főváros III. kerület, Óbuda –
Békásmegyer Önkormányzat, amelynek elkészítését és megvalósítását a Társadalmi Kapcsolatok Főosztály Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Osztálya (FICNO) koordinálja.
Az ifjúsági koncepcióban szeretnénk egy helyi ifjúságkutatással helyzetképet adni a kerületi
fiatalok tapasztalatairól, véleményükről, érdeklődésükről, jövőképükről, melynek formája online kérdőívezés.
Ami a legjobb, nincs rossz válasz, csak olyan válasz van, amellyel segíted munkánkat! A kérdőív bármely eszközön (így számítógép, tablet, okostelefon) kitölthető, mely maximum 15 percet vesz igénybe.
Kérjük, vegyetek részt a kutatásban, töltsétek ki az alábbi honlapon vagy Facebook-oldalon
megadott link alatt található elektronikus kérdőívet, amely név nélküli és önkéntes!
Köszönjük, hogy segíted munkánkat!

ifjusag.obuda.hu/15-29-eves-iii-keruleti-fiatalok-kerdoive
facebook.com/obiok.hu

közösség

A négy férőhelyes pad energiaellátását
napenergia adja, így nincs szükség külső,
hálózati energiaforrásra. Az USB és vezeték
nélküli töltőpontokkal felszerelt pad wifi
hotspotként is funkcionál. A termék folyamatosan monitorozza környezetét, így tájékoztatást ad többek között a hőmérsékletről,
UV szintről, a páratartalom és a levegőminőség állapotáról.
Az okospad futurisztikus formájával kiemelkedik a közterek utcabútorai közül,
már önmagában öltözteti a teret.

Bár a sötét színű napelemek az edzett-ragasztott üveg felület alatt felforrósodhatnának a legmelegebb nyári napokon,
a beépített ventilátorok automatikusan hűtik
a padot 35 °C fok belsőhőmérséklet felett,
és az erős napsütésnek köszönhetően bőven
jut energia a hűtésre. Így a padjaink felülete
nyáron is kellemes érzést nyújt.
Az éjszakai ledes világítás működtetését
bízhatjuk akár apad elektronikájára is, vagy
akár mi magunk is beállíthatjuk: mettől
meddig és milyen színben világítson az éjszakában. Két USB és két Qi töltő biztosítja,
hogy akár egyszerre többen is használhassák
a Kuube NANO nyújtotta szolgáltatásokat.
A 100 %-ban magyar tervezésű, fejlesztésű és gyártású okospadok ötvözik az utcabútorok funkcionalitását a fenntartható,
energia- és klímatudatos törekvésekkel,
mely fontos célja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának.

ÜLTESS EGY GYÜMÖLCSFÁT!

„A legalkalmasabb időpont egy
fa ültetésére húsz évvel ezelőtt
volt. A második legalkalmasabb
időpont most van”

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Környezetvédelmi
Program célkitűzéseinek megfelelően, Burján Ferenc
környezetvédelmi alpolgármester, zöld iroda vezetőjének kezdeményezésére, „Ültess egy gyümölcsfát” címmel pályázatot ír ki a III. kerületi lakosok számára.

Az alábbi gyümölcsfák közül tud választani:
l Idared almafa
l Vilmos körtefa
l Gönci magyar kajszibarackfa
l Besztercei szilvafa

A pályázat célja, hogy ösztönözze a magánszemélyeket,
hogy szabad beltéri, kerti területeket ültessék be gyümölcsfákkal. A gyümölcsfa CO2-t köt meg, árnyékot ad, otthont nyújt a madaraknak, és nem utolsó sorban a termését
elfogyasztjuk. Az éghajlatváltozás miatt kiemelkedő fontossága lett a helyben termelésnek, mely így is csökkenti
a szállítással járó CO2 kibocsátást.

A pályázati feltétele, a fa árának 20%-os önrész
befizetése, melyet csak utalással lehet teljesíteni!

Pályázni a következő feltétellel lehet:

Közleménybe kérjük beleírni a pályázó nevét és
a választott gyümölcsfa fajtáját! A befizetésről számla
készül, így kérjük tüntessék fel a számlázási adatokat:
nevet és címet!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

harmadik kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek
családi házas magánszemély
kerttel, udvarral rendelkező társasház
az igényelt gyümölcsfa 3 évig tartó fenntartása, gondozása
20%-os önrész befizetése
szakmai előadáson való részvétel

Ingatlanonként 1 db fa igénylésére van lehetőség.
Az igényeket – a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig
– folyamatosan fogadja be az önkormányzat. A kiadható
gyümölcsfák száma korlátozott, a pályázat befogadása
érkezési sorrendbe történik és a rendelkezésre álló men�nyiség erejéig tudjuk biztosítani!

A befizetendő összeg: 1.000 Ft, azaz ezer forint
A számlatulajdonos: Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Bankszámlaszám:
12001008- 00131713-02300007

A számlát elektronikus úton küldjük a regisztrált
email címre.
Az utalás beérkezési határideje: 2022.11.08. kedd
Helyszíni fizetésre nincs mód!
A fa átadása egy szakmai előadás után történik, melyen
való részvétel az átadás feltétele.
Átadás ideje: 2022.11.10. csütörtök 17 óra a szakmai
előadás kezdete, mely előtt regisztrálni szükséges
és egyezetni az utalást. A gyümölcsfát az előadás után
lehet átvenni.

Jelentkezési időszak: 2022.november 2. 8:00 –tól 2022.
november 8. 16:00-ig (készlet erejéig!)

Helyszín: Békásmegyer Csobánka téri Közösségi Ház
Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 5.

Jelentkezni elektronikusan lehet a www.obuda.hu oldalon
lehet. Először a Pályázatok pontra kell kattintani, utána pedig a „Zöld” pályázatok menüpontra.

Csak azt tudja a szakmai előadás után átvenni
a kiválasztott gyümölcsfát, aki előre utalással
rendezte az önrészt!

kínai közmondás

mozaik
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Hungarikonok a Társaskörben FELHÍVÁS
és Bornai Tibor, Létay Dóra, Lukács SánAz irodalomhoz és a zenéhez kötődik a Hungarikonok-gyűjtemény
második tárlata az Óbudai Társaskörben. A kiállítást nagyszabású
színpadi műsorral nyitották meg
szeptember 21-én, és egészen
december 16-ig látogatható.

Tando ri Dezs ő ikonik us sapk ája.
(Fehé r Lászl ó T.D. sapk ája, 2008 .)

A Hungarikonok-tárlat megnyitásával indult a II. Óbudai Hang-Mű-Hely kocertsorozat a jövőre 35 éves Óbudai Társaskörben. A rendhagyó eseményt – közösen
anekdotázva azokról a művészekről, akik
már nincsenek köztünk – személyes hangulatú műsorral tette emlékezetessé egy
sor színész és zenész. Fellépett Dés László
és Geszti Péter, Fehér László, Fesztbaum
Béla, Gerendás Péter, Hajdu Steve, Eszenyi Enikő, Haumann Máté, Karinthy Vera

dor, Molnár Piroska, Roby Lakatos és zenekara, valamint Szokolay Ádám.
Immár a második Hungarikonok-tárlat költözött be az Óbudai Társaskörbe
Kárpáti Tamás jóvoltából. A gyűjtő elhozta egyebek mellett a Karinthy család
írógépét, Esterházy Péter szemüvegét,
Tandori Dezső sapkáját, és még sok-sok
relikviát, melyeket neves hazai képzőművészek foglaltak keretbe.
Vass Lajos, az Óbudai Társaskör igazgatója a kiállítással kapcsolatban kiemelte: „Nem pusztán értékmentésről van szó.
A Hungarikonok összekapcsolja a különféle művészeti ágak nagyjait – ezúttal
írók és zenészek relikviái lényegültek át
képzőművészeti alkotásokká, a színpadi
előadóművészet képviselői pedig méltó
keretet adtak ahhoz, hogy a széles nyilvánosság emlékezete gazdagodjon. Kárpáti
Tamás egyszemélyes projektje túlmutat
egy gyűjtemény építésén.”
Az Óbuda Újság olvasói a Társaskör
recepciós pultjánál a „Jó kör, jó helyen”
szlogennel koncertjegyet nyerhetnek.
Aki bemondja a recepción ezt a szlogent
és megadja az e-mail címét, meghívót
kaphat egy novemberi meglepetésprogramra, amelyen jelképes, 100 forintos
jeggyel vehet részt.

Óbuda Kultúrájáért Díj 2023. évi adományozására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 2003-ban
Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított,
melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta

REJTVÉNY

Melyik óbudai HÉV-megálló falán található Esterházy Péter portréja?
A megfejtést a rejtvény fősorában rejtettük el.

„AZ ÓBUDA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
ADOMÁNYOZHATÓ OLYAN KIMAGASLÓ
TELJESÍTMÉNYÉRT VAGY ÉLETMŰÉRT,
AMELY HOZZÁJÁRUL ÓBUDABÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS ÉLETÉNEK
FEJLŐDÉSÉHEZ.”
Az elismerés adományozásáról a polgármester javaslata alapján
a Képviselő-testület december 20-áig dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett, és beérkezett javaslatok alapján – a Civil, Ifjúsági, Kulturális,
Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Az elismerés csak természetes személy részére
adományozható évente egy alkalommal.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
l Seres János szobrászművész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája,
l díszoklevél és
l bruttó 300.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.
A díj a Magyar Kultúra Napján (január 22.) kerül átadásra.
A díj odaítélése végett a javaslatokat írásban, rövid indoklással együtt
várjuk az obuda.hu honlapon található „Javaslat elismerés adományozására” és a „Nyilatkozat” lapok kitöltésével. Javaslatot tehet III. kerületi
állandó lakhellyel rendelkező nagykorú személy, III. kerületi székhellyel
rendelkező civil szervezet, Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára, illetve
a Képviselő-testület tagja. A javaslatokat zárt borítékban a polgármesternek címezve, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Köznevelési és Kulturális Főosztályának címére postai (1033 Budapest, Fő tér 4.) vagy elektronikus úton
(csepanyi.andrea@obuda.hu) „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2022. november 15-ig kérjük eljuttatni.
A felhívás közzététele az önkormányzat honlapján és az Óbuda Újságban folyamatosan történik. Bővebb információ Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referensnél kérhető (tel: 437-8553, e-mail: csepanyi.
andrea@obuda.hu).
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Új divatüzletekkel, koncertekkel,
gyerekprogramokkal, akár 20%
kedvezménnyel és számtalan
meglepetéssel vár Óbuda
legnagyobb bevásárlóközpontja!
DANUBIA ÜTŐEGYÜTTES
nov. 10. 17 óra
ALMA EGYÜTTES
nov. 11. 17 óra
PALYA BEA
GYEREKKONCERT
nov. 12. 11 óra
KIRÁLY VIKTOR
nov 12. 16 óra

Következő tervezett megjelenés: 2022. november 18.
BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
Főszerkesztő: Pion István • Szerkesztő: Aradi Péter, Székely Szabolcs • Tördelőszerkesztő: Tóth István Gergely •
Kiadja Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. • e-mail: obudaujsag@esernyos.hu • Nyomdai
előállítás: Mediaworks Hungary Zrt., 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Felelős vezető: Marancsik Roland •
Megjelenik 60 ezer példányban Web: obuda.hu/blog/media_uj/obuda-ujsag •
Hirdetés: hirdetes@esernyos.hu • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

mozaik

HIRDETÉSEK
LAKÁSFELÚJITÁS!
Szobafestés, mázolás,
parkettázás, csempézés,
vízszerelés, villanyszerelés, kőműves, és kisebb
munkákat is vállalok garanciával. Halász Tibor
generálkivitelező
06 1 202 2505 /
06 30 251 3800
l
Óbudai általános iskolákba keresünk délelőttös
és délutános takarítónőket napi 4 órás időtartamra. Érdeklődni: 06-20-9805616 számon lehet.
l
ASZTALOS! Réz és
rozsdamentes küszöbök
beszereléssel. Zárak,
kilincsek, pántok,
zsanérok cseréje, régi
ajtók, ablakok mázolása,
szigetelése.
06 20 381 6703/
06 1 251 9483
l
GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA! Garanciával,
korrekt árakkal. Horti
Ákos 06 30 231 9179/
06 1 367 0817
l
Lomtalanítás! Ingatlan,
hagyaték, pince, padlás
ürítése rakodással, kihordással. Hulladékszállítási
engedéllyel rendelkezünk.
Tel.: 06 30 703 0518
l
Önkormányzati lakást
vennék! 06 30 452 5074
l
Klímaszerelés kedvező
áron! +36 20 381 0703
l
FOGTECHNIKUS! Fogsorjavítás: 4 900, alábélelés:
15 000, új fogsor készítés:
45 000. Az Árpád-híd
közelében.
T: 0620/927-6967

közérdekű
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BUDAPEST
48.000 FORINT,
A III. KERÜLET
50.000 FORINT
REZSITÁMOGATÁST AD
A RÁSZORULÓKNAK.

