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Tégy az erőszak ellen!

Óbuda-Békásmegyer 
Áldozatsegítő 

Programjának célja, 
hogy a párkapcsolati 

és a családon belüli 
erőszak áldozatai minél 
gyorsabb, hatékonyabb 

és szakszerűbb 
segítséget kapjanak, 

hiszen ahogy a mottójuk 
is tartja: a párkapcsolati 
erőszak nem magánügy. 6

Energiahatékonysági  
pályázatot nyert Óbuda
A megújuló energiák hasznosí-
tására, lakóépületek, közintéz-
mények és egyéb önkormányzati 
ingatlanok energetikai felújítá-
sára, valamint a földgáz helyetti 
hőszivattyú alkalmazására készül 

Óbuda-Békásmegyer, miután meg-
nyerte az újpesti és a szentendrei 
önkormányzattal közösen 
benyújtott EU-s pályázatot 
- mondta el lapunknak dr. 
Kiss László polgármester. 
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Energetikai és fenntarthatóság 
szempontjából rendkívül fontos 
európai uniós pályázaton nyert 
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat. A további lépésekről és a vár-
ható eredményekről kérdeztük dr. 
Kiss László polgármestert.

 � Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat Újpest 
és Szentendre önkor-
mányzatával konzorci-
umban támogatást nyert 
egy átfogó, energiahaté-
konysági Beruházási Kon-
cepció kidolgozására. Mi-
ért fontos ez a kerületnek?

Legklímabarátabb kerület-
ként számunkra kiemelten 
fontos az energiahatékonyság 
és a fenntarthatóság, ezért pá-
lyáztunk a European City Faci-
lity – „Városokkal a városokért” 
európai uniós program 2021. évi 
felhívására. Pályázatunkat végül pozitívan 
bírálták el. Újpest és Szentendre önkor-
mányzatával együttműködve hoztunk létre 
konzorciumot, és együtt pályáztunk. A cél 
az volt, hogy egy átfogó, energiahatékony-
ságot célzó tervezési folyamatot indítsunk 
be, mely alkalmas jövőbeli pénzügyi for-
rások elnyerésére. Ez sikerült is: a három 
önkormányzat egy közös energiatakarékos-
sági projektet készített elő. A tervek készen 
vannak, így azonnal indulhatunk energeti-
kai felújítást célzó pályázatokon.

 � Mi a jelentősége, hogy a három önkor-
mányzat együtt fogott az energetikai meg-
újulást célzó pályázatba?

A három település hasonló problémák és fel-
adatok előtt áll, ez lehetőséget teremt 
arra, hogy egymástól tanuljunk meg-
oldásokat, jó gyakorlatokat. Mind-
emellett a nagyobb, átfogóbb pro-
jekt lehetőséget biztosít arra, hogy 
a lokális működés mellett egy széle-
sebb látókörű projekt tervezésében 
és beindításában is részt vegyünk, 
gyakorlatot szerezzünk. Ameny-
nyiben a koncepció minden 
elemét meg tudjuk valósítani, 
akkor a három város összesen 
100 GWh energiát tudna spó-
rolni évente.

 � Ezek szerint a koncepció már készen van. 
A gyakorlatban hogyan sikerül ennyi 
energiát megtakarítani?

A program három pillérre támaszko-
dik. A megújuló energiák ‒ elsősorban 

a napenergia ‒ hasznosítására 
koncentrálunk, valamint 
lakóépületek, közintéz-
mények és egyéb ön-
kormányzati ingatlanok 
komplex energetikai 
felújításaira, és emellett 
hőszivattyú alkalmazá-
sára a földgáz-fűtés ki-
váltására. Mindhárom azt 
a célt szolgálja, hogy a te-
lepüléseink energiaközös-

ségekként működve 
a helyben termelt 
energiát helyben 

próbálják meg 
felhasználni.

 � Ennek az átfo-
gó koncepciónak mik 
a részletei, melyeket 
közvetlenül láthat-
nak az érintett tele-
pülések lakói is?

A projekt részeként – 
amennyiben a koncep-
ció alapján sikeresen 
tud az Önkormányzat 
és a lakóközösségek 
beruházási forrásokhoz 
jutni – megtörténik szá-
mos óbudai és újpesti la-
kóépület komplex 
felújítása: szi-
gete-

lés, nyílászárócsere, fűtési rendszer korsze-
rűsítés. Ez azt is jelenti, hogy a lakóépületek 
többségében az épületek fűtési rendszerét ‒ 
részben, vagy teljes mértékben ‒ megújuló 
energiára fogják alapozni. A számok nyel-
vén: a koncepció Óbuda-Békásmegyeren 
48 lakóépület és 14 középület tetején nap-
elemes rendszer kialakítását, 42 lakóépület 
komplex épületfizikai és épületgépészeti 
felújítását és fűtési és használati melegvíz 
forrásának megújítását, átalakítását irá-
nyozza elő a következő években.

 � Maradva a lakosok szempontjainál: a hét-
köznapokban milyen közvetlen hasznát lát-
hatjuk, amikor majd megvalósul mindez?

A két legfontosabb és valóban 
a mindennapjainkat befolyáso-
ló hatása az lesz, hogy a pro-

jektek gazdasági előnyeit 
az épülettulajdonosok – 
beleértve az önkormány-
zatot is –, és bérlőik, illet-

ve a közműszolgáltatók 
fogják közvetlenül 
érzékelni. A csökkenő 
fosszilis energiahor-
dozó-felhasználásnak 
köszönhetően pedig 

javulni fog a térségünk 
levegőminősége is.

Kisebb rezsi, korszerűbb fűtés, 
tisztább levegő: Pályázatot 
nyert önkormányzatunk

Interjú dr. Kiss Lászlóval, Óbuda-Békásmegyer polgármesterével

A harmadik kerület idén is szeretné 
méltóképpen ünnepelni adventkor, 
azonban takarékossági stratégiájuk 
részeként van, amiről le kell mon-
daniuk. Így a hagyományos kará-
csonyi díszkivilágítás költségeit is 
szűkebbre szabták, és a jégpályák 
nyitvatartását is lerövidítették.

Az energiaválság, a meredeken emelkedő 
rezsiköltségek és az infláció, ahogyan a ház-
tartások, úgy az önkormányzatok költségve-
tését sem kíméli. Így Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat is igyekszik min-
den lehetőséget megragadni, 
és a takarékosabb és ener-
giahatékonyabb megol-
dásokat választani.

Szerényebb 
kivilágítás 
tisztább levegő
Lássunk néhány példát, 
hogy a fentiek alapján 
hogyan alakul a harma-
dik kerületben a karácsonyi 
díszítő kivilágítás advent hete-
iben.

Több helyszínen nem lesz díszkivilágí-
tás: a Kolossy téren, a Pethe Ferenc téren, 
Csillaghegyen és a Csobánka téren. Ezekkel 
az elengedésekkel jelentős energiafelhasz-
nálást spórol meg az önkormányzat a tava-
lyi évekhez képest. (Hogy ez forintosítva 
mekkora megtakarítást jelent, egyelőre nem 
tudják, ők is várják a szolgáltatótól az erre 
vonatkozó pontos adatokat.)

A Fő tér díszkivilágítása és Békásmegyer 
Közösségi tér világítását is csak 17 órától 

22 óráig fogják üzemeltetni, és utána lekap-
csolják. Míg ezt korábban a közvilágításhoz 
igazították.

Mindezekkel a takarékosságot célzó in-
tézkedésekkel mintegy hatvan százalék-
kal kevesebb villamos energiát használ 
fel önkormányzat az Advent Óbudán ren-
dezvénysorozat idején, az előző esztendő 
azonos időszakához képest. Az energiaha-
tékonyság mellett a fenntarthatóságért is 
sokat tesznek a világítás szerényebbre vé-
telével, hiszen ezzel jelentősen csökkentik 
a szén-dioxid-kibocsátást.

És szintén a díszkivilágításhoz kap-
csolódó költségmegtakarítás 

az, hogy a díszítőelemek kihe-
lyezéséről lemondva szintén 

jelentős pénzösszeg marad 
a kasszában, és fordítható 
másra.

Január közepéig 
lesznek nyitva 

jégpályáink
És néhány közterület, ahol 

a kerületben nem mondanak le 
korábbi szolgáltatásaikról: a Fő téren 

éjszakákra megtartják a feliratos kivetíté-
süket és a karácsonyfa világítását. És bár 
a díszkivilágítás pompája idén elmarad, de 
a hagyományokat tisztelve állítanak a kerü-
let főbb terein karácsonyfákat fényfüzérrel 
ellátva, melyek akárcsak a Fő téren, éjsza-
ka is világítani fognak: a Csobánka téren, 
a Pethe Ferenc téren, Csillaghegy, a Kolosy 
téren, a Római téren és a Békásmegyeri Pi-
acon.

Óbuda-Békásmegyeren annak szintén 
szép hagyománya van, hogy az Advent 

Óbuda rendezvénysorozat keretein belül két 
helyszínen nyitnak meg ingyenesen látogat-
ható jégpályákat. Ebben a szezonban azon-
ban az elmúlt évtől eltérően, rövidebb ideig, 
2023. január 15-ig üzemelnek jégpályáik, 
szintén az említett, az önkormányzatot érin-
tő gazdasági nehézségek miatt.

Budapest és Bécs is 
a fényeken spórol
Lehetőségeikhez képest igyekeznek méltó 
és élményekben gazdag adventi közösségi 
együttlétet teremteni itt, a harmadik kerü-
letben.Miközben azt is látjuk, hogy környe-
zetünkben más városok, önkormányzatok 
szintén a karácsonyi díszkivilágítás lecsa-
varása, azaz az energiaspórolás mellett dön-
töttek.

Budapest önkormányzata az idei évben 
nem építi ki a karácsonyi díszítő kivilágítást 
az általa kezelt helyeken. A Fővárosi Köz-
gyűlés döntött így, szintén a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetre, az energiakrízisre te-
kintettel.

A közgyűlés határozatát a budapestiek 
egy részének véleménye is támogatta, tud-
tuk meg, miután Karácsony Gergely fő-
polgármester közösségi oldalán arra kérte 
a fővárosiakat, mondják el, mit gondolnak: 
spóroljunk-e a díszkivilágítással. A döntés-
sel a főváros több mint 28 millió forintot ta-
karít meg az idei adventi időszakban.

Tőlünk nyugatabbra is elérte az energi-
aspórolás a karácsonyi fényeket. Bécsben 
például a Ring az idei adventkor, a koráb-
biaktól eltérően, nem borul fénybe. A híres 
karácsonyi vásáron pedig egy órával később 
gyúlnak ki a díszítő fények.

Sz.M.

Spórolásra 
kényszerülünk 

adventkor is

KEVESEBB  
KARÁCSONYI FÉNY, 

KEVESEBB 
KORCSOLYÁZÁS
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2022. november 11-én bezárt a Mátyás 
király úti posta, azonban van, aki nem 
adja fel, és aláírásgyűjtésbe fogott 
a posta megmaradása érdekében.

A petíciót a csillaghegyi posta egyik al-
kalmazottja, Füzi Krisztián indította, mert 
mint írja, a bezárással a városrész posta 
nélkül marad, emiatt aztán a békásmegyeri 
és kaszásdűlői postákon jelentősen meg fog 
növekedni a várakozási idő.

„“Sajnos sokaknak nem fog beleférni 
a Békás-Kaszás postán a 60-70 perces vá-
rakozás, illetve nagyon sok idős vagy moz-
gáskorlátozott lakos is van, akiknek nagyon 
nagy nehézséget okoz máshova átmenni” – 
magyarázta Füzi

„Annyira sok mindent engedtem már, 
hogy most úgy éreztem: eddig és ne tovább” 
– tette hozzá a 444-nek a férfi, aki nem vé-
letlenül kötődik annyira Csillaghegyhez, hi-
szen már a dédapja is idevalósi volt.

„Mivel törzsgyökeres csillaghegyi va-
gyok, így nem csak ügyintézőként, de itt élő 
lakosként is szívügyem a mozgalom. A cé-
lom az, hogy valamikor, valamilyen formá-
ban legyen Csillaghegynek postahivatala 
még!”

Az utolsó munkanapja, mint a Faceboo-
kon írja, lelkileg megterhelő volt, de örült 
annak, hogy sokan beugrottak hozzájuk, 
és meglepték ajándékkal, kedves szavakkal 
vagy öleléssel. 

 „Ez azt jelenti, hogy ti is szerettetek ide 
járni, és valóban egy családias ügyfél-ügy 
- intéző kapcsolat alakult ki” – írta megha-
tottan. 

A Magyar Posta október végén közölte, 
hogy 210 településen 366 postát zárnak be 
november 12-től ideiglenesen, takarékossá-
gi okokra hivatkozva.

Az intézkedések elvileg csak olyan postá-
kat érintenek, ahol tipikusan alacsony a for-
galom, ami mint látható, nem vigasztalja 
a környékbelieket. 

A döntés 740 munkavállalót érint, őket 
mind átirányítják más településekre.

Az aláírásgyűjtésbe Kiss László polgár-
mester is besegített, és megígérte, hogy 
a tiltakozó aláírásokat beviszi az illetékes 
minisztériumba. A bezárást megelőző na-
pon, november 10-én Kiss és Szabó Tímea is 
egyeztetett Fónagy János államtitkárral .

Mint Szabó írta, Fónagy államtitkár meg-
hallgatva a követelést, biztosította arról, 
hogy van mozgástér: az egyik posta esetében 
a 3. kerületi önkormányzat bevonásával van 
lehetőség a bezárás elkerülésére. Dr. Kiss 
László polgármesterrel és az önkormányzat-
tal közösen mindent megtesznek azért, hogy 
ne érje hátrány a kerületi lakókat.

Az ideiglenes bezárást március 24-én tár-
gyalják újra, de ahogy a 444 írja, Füzinek 
azt súgták, hogy egy forintot se tennének 
arra, hogy a csillaghegyi posta újra ki fog 
nyitni.

„Mindenesetre reménykedjünk, bízzunk 
benne hogy sikerül eredményt elérni” – fűz-
te hozzá Füzi Krisztián.

aradi

Csillaghegyi posta: 
Nem nyugszanak bele

Petíciót indítottak 
a postafiók 

megmaradásáért

 

Sajnos sokaknak 
nem fog beleférni 
a Békás-Kaszás 
postán a 60-70 
perces várakozás

Fodor Tamás vette át az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
vezetését, akivel többek között átbeszéltük a szakmai pályafutá-
sát, és arról is szót ejtettünk, milyen emlékeket ápol Óbudáról.

Ahogy Fodor Tamás lapunknak bevallotta, bár a kulturális terület mindig 
is érdekelte, fiatalként például nagyon szerette az irodalmat, eredetileg nem 
erre a pályára készült. A kulturális területre egy kapcsolat hozta. Mint me-
sélte, az akkori párját nem Budapestre, hanem Pécsre vették fel egyetemre, 
ő pedig követni akarta oda, és akkor megnézte, mi az, amit vajon Pécsett 
lehetne tanulni, és mint fogalmazott, a bölcsészkar egy jó választásnak tűnt. 

A szakmai pályafutását 1999-ben kezdte, akkor még csak ifjúsági és gye-
rektáborokat vitt, de már akkor is foglalkozott kulturális programokkal. 
2002-ben aztán a csepeli Rákóczi Kert Civil És Közösségi Ház vezetője lett, 
és mint mondta, ettől datálódik, hogy kisebb-nagyobb művelődési házakat 
vezet. 2007-2008 fordulóján már olyan munkát végzett, ami arra a feladatra 
hasonlított, amit itt, Óbudán is végeznie kell: egy több egységből álló mű-
velődési központot kellett kialakítania és elvezetnie. 

Fodornak nincs kifejezetten óbudai kötődése, de ahogy a kollégáknak is 
elárulta a bemutatkozásnál, ennek ellenére csupa szép emléke van a kerü-
letről, a Római-partról vagy a kiscelli romtemplomról, ugyanis udvarolt 
a kerületben. Az ÓKK intézményeit ettől függetlenül is ismerte, mint kultú-
rafogyasztó, volt itt színházi előadáson, börzéken. 

Amikor felvetettük neki, hogy nem könnyű időszakban veszi át az intéz-
ményt, azt mondja, nem hiszi, hogy a kulturális területen van olyan, hogy 
egyszerű időszak. „Visszagondolva a 23 éves pályámra, valami mindig tör-
tént. Most nyilván extrém helyzetben vagyunk, de mindig váratlan helyze-
teket kellett megoldanom.”

A 70-es években például, mint folytatja, arra panaszkodtak a kollégák, 
hogy a televíziózás megöli a kultúrát. Aztán sokan attól féltek, hogy az in-
ternet fogja elintézni. „Mindig történik valami, amire reagálni kell, minden 
generációnak megvolt a maga problémája.” 

Amikor november közepén találkoztunk, még csak egy hete vezette 
az ÓKK-t, és bár, mint fogalmazott, minden mélységében, tételesen nem 
biztos, hogy el tudná mondani, milyen kihívások elé néznek, a fő kihívással 
kapcsolatban azonban nincsenek kérdőjelek. Ez pedig nem más, mint a rezsi 
okozta kihívás. 

„Ezt úgy próbáljuk meg kivédekezni, hogy az intézményeinket csúszta-
tottan próbáljuk nyitva tartani, hogy valamiféle ellátás maradjon az OKK 
részéről.” A karácsony hetében zárnak be egyedül mindent, január közepé-
től pedig már nyitnak is, a magyar kultúra napjára, azaz január 22-ére már 
programokkal készülnek. Az összes tagegységüket február végén tervezik 
megnyitni. „Ez egy reális működés, január elején azért meg kell néznünk, 
hogy amit kigondoltunk, az jó-e így, és ha szükséges, akkor igazítunk rajta.”

Fodor egyik szakmai célkitűzése, hogy a helyieket is bevonják azoknak 
az intézményeknek a működésébe, amik egyébként is arra hivatottak, hogy 
őket kulturálisan kiszolgálják.  hanem is be is szeretné vonni őket a megva-
lósításba, mert ennek identitáserősítő hatása van.

aradi 

Valami 
mindig 
történik
Új vezető az ÓKK élén

közösség5
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Óbuda-Békásmegyer Áldozatsegítő 
Programja a párkapcsolati és a csa-
ládon belüli erőszak áldozatainak 
hivatott segíteni, valamint felhívni 
a figyelmet arra, hogy ez a probléma 
mindannyiunk ügye és felelőssége.

November 15-én az Óbuda-Békásmegyer 
Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési 
Rendszere (ÁSZER) ülést tartott, amely 
szorosan kapcsolódott Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat októberben indított 
Áldozatsegítő Programjához. Az esemé-
nyen megnyitó beszédet mondott Turgo-
nyi Dániel, Óbuda-Békásmegyer szociális 
és lakásügyekért, valamint egészségügyért 
felelős alpolgármestere, az Áldozatsegítő 
Program elindítója és vezetője. Hangsúlyoz-
ta, a program fő célja, hogy az áldozatok 
tudják, van hová fordulniuk, és a rendszer 
valóban meg tudja és meg is akarja védeni 
őket és ezért mindannyian tehetünk, ez min-
denki ügye és felelőssége. 

A témában ezután hárman tartottak előa-
dást: dr. Solt Ágnes kriminológus, kutató, 
az Országos Kriminológiai Intézet tudomá-
nyos főmunkatársa A családon belüli, első-
sorban párkapcsolati erőszak és a rendszer 
válaszai címmel adott elő, Boglacsik Tí-
mea emberkereskedelem- és kapcsolatierő-
szak-szakértő a kapcsolati erőszak áldozata-
it segítő magyar ellátórendszer működéséről 
beszélt, Renner Erika, tapasztalati szakértő, 
Óbuda-Békásmegyer Áldozatsegítő Prog-
ramjának szakmai tanácsadója pedig a rend-
szerrel való tapasztalatairól számolt be.

Óbuda-Békásmegyer Áldozatsegítő Prog-
ramjának célja, hogy a párkapcsolati erőszak 
és a családon belüli erőszak áldozatai minél 
gyorsabb, hatékonyabb és szakszerűbb se-
gítséget kapjanak, hiszen ahogy a mottó-
juk is tartja: a párkapcsolati erőszak nem 
magányügy. Továbbá azon is dolgoznak, 
hogy azok, akik potenciálisan több 
áldozattal kerülnek kapcsolatba 
munkájuk során, minél napraké-
szebb és szélesebb körű tudásuk 
legyen erről az egész társadal-
mat érintő problémáról, vala-
mint a köztük lévő kommu-
nikáció és együttműködés 
minél hatékonyabb és gör-
dülékenyebb legyen.

Cél a rendvédelemben 
dolgozók, az önkormány-
zat intézményeiben dolgozók, 
a szociális, egészségügyi 
és gyermekvédelmi terü-
leten dolgozók, a civil 
egyesületek szakembe-
reinek összefogása, 
a köztük lévő pár-
beszéd ösztönzése, 
a szorosabb és ha-
tékonyabb együttmű-
ködés kialakítása. 
A városvezetés számára 
kiemelten fontos, hogy mi-
nél több emberhez eljusson 
a probléma és a segítségkérés lehetősége, 
ezért több sajtótermékben is megjelent már 
a program, emellett számos további szak-
mai programmal, kulturális projekttel, fi-

gyelemfelhívó akcióval készülnek napiren-
den tartani a témát.

A program keretében a Szent Margit 
Rendelőintézetben már meg is szervezték 
az első erről szóló, szakemberrel lefolyta-
tott beszélgetést. November 29-én szakmai 

kerekasztal is lesz a harmadik kerü-
leti szakembereknek, zárt körben 

az Esernyősben. Az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ szer-
vezésében pedig áldozat-
segítő önismereti csoport 
indul.

A kerületben egyre 
több intézményben kap-

nak teret a párkapcsola-
ti, családon belüli erőszak 

és a segítségkérésről szóló 
ismeretterjesztő előadások, 

beszélgetések. November nyol-
cadikán az Alternatív Köz-

gazdasági Gimnáziumban 
tartott előadást Renner 

Erika, aktivista, 
túlélő, Gyur-
kó Szilvia, 
jogi szakértő, 

Boglacsik Tímea, 
emberkereskede -

lem- és kapcsolati 
erőszak szakértő és Hel-

lenbárt László, az S.O.S. Krízis Alapítvány 
intézményvezetője. A rendezvényt a 3 lépés 
szervezte. Az eseményen a harmadik kerü-
let önkormányzata is képviseltette magát.

N. A.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
honlapjának megújításakor arra töre-
kedtek, hogy a modernebb és átlát-
hatóbb vizuális megjelenés mellett 
a tartalomban is megfrissüljenek, 
még több szolgáltatást nyújtsanak.

Emellett fontosnak tartották a könnyen ke-
zelhetőséget és a keresett információk gyors 
elérését. Az új honlappal az esélyegyenlő-
ség-biztosítás kívánalmának is eleget tesz-
nek: az obuda.hu akadálymentesen hozzá-
férhető mindenki számára.

A hírek, aktualitás információk továbbra 
is folyamatosan frissülnek, az aktuális te-
matikákat, mint például a zöld hírek vagy 
a rezsitámogatás, külön is kiemelik, jól 
láthatóvá teszik, kerületünk gazdag, színes 
és befogadó kulturális életének pedig szin-
tén külön felületet szántak.

Természetesen az olyan praktikus in-
formációk sem hiányozhatnak a honlap 
kínálatából, mint az ügyintézésre vagy 
az önkormányzat működésére, rendeleteire 

vonatkozó tájékoztatók. Emellett kérdése-
ket, bejelentéseket, észrevételeket is várnak 
a honlapon keresztül, és azokat a megfele-

lő szakembernek, illetékes önkormányzati 
részlegeknek továbbítják, a mielőbbi és ha-
tékony megoldás érdekében.
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A párkapcsolati 
erőszak nem 
magánügy

Van hová 
fordulniuk 
az áldozatoknak

Az obuda.hu internetes oldal új szolgáltatásokkal is várja a látogatókat

Megújult Óbuda- 
Békásmegyer honlapja

A Budapest Közút megváltoztatta a Hajógyári-sziget forgalomtechnikai 
rendjét annak érdekében, hogy ökoszigetként funkcionálhasson a terület.

Legklímabarátabb kerületként önkormányzatunk számára is fontos, hogy óvjuk zöld 
területeinket, az azok nyújtotta egészséges levegőt és minél jobban meg tudjuk őrizni 
a természetközeli helyeink állapotát.

Az Óbudai-sziget Budapest kiemelkedő zöldfelületi és ökológiai értékeket hordo-
zó pihenő szigete, ahol a természeti értékek védelme kiemelt szempont, a parkhasz-
nálói szokások és a természetes élővilág közötti egyensúly biztosított. Azon felül, 
hogy egész éven át, az igényeknek megfelelő pihenési lehetőséget biztosítja a főváros 
és a kerület lakosai és az idelátogatók számára, időszakosan nemzetközi rendezvé-
nyeknek is otthont nyújt.

A módosítás szerint a sziget területére tilos behajtani, kivéve a BKK járműveinek, 
valamint a külön engedéllyel rendelkező járműveknek. Az engedéllyel nem rendelke-
ző gépjárműveket a K-Híd mögötti parkolóban lesz lehetőség leparkolni.

ÖKOSZIGET LESZ A HAJÓGYÁRI



Az Óbuda-Békásmegyeren működő nemzetiségi önkormányzatok 
egyedülálló kulturális sokszínűséget kínálnak a kerületben. 

A Nemzetiségi Önkormányzatok Elnöki Találkozóján dr. Kiss László 
polgármester megköszönte munkájukat és további támogatásáról bizto-
sította őket.

November 9-én nyolc nemzetiségi önkormányzat képviseltette ma-
gát a Nemzetiségi Önkormányzatok Elnöki Találkozóján: a bolgár, 
a cigány, a horvát, a német, az örmény, a román, a szlovák és az uk-
rán nemzetiségi önkormányzatok. Az eseményen részt vett dr. Kiss 
László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és a polgármesteri hivatal 
munkatársai is. A találkozón dr. Kiss László elmondta, hogy jövőre is 
támogatja az előirányzott összeggel az önkormányzat a nemzetiségi 
önkormányzatokat, továbbá jövőbeli támogatásáról is biztosította őket 
és megköszönte a kerület kulturális életéért végzett, hagyományőrző 
munkájukat, kiemelve a nemzetiségi önkormányzatok néhány projekt-
jét, köztük az Óbudai Búcsút, az örmény kőkeresztet és a Heltai Jenő 
téri bolgár ivókutat is.

A szociális munka napján az önkor-
mányzat köszöntötte az ágazatban 
dolgozókat, hogy kifejezze, meny-
nyire hálás a szociális területen 
dolgozók erőfeszítéséért, ál-
dozataiért, kitartásáért.

A harmadik kerületben szép hagyománya 
van annak, hogy a szociális munka napjá-
hoz kapcsolódóan az önkormányzat köszön-
ti az ágazatban kiemelkedő munkát végző 
szociális munkásokat, kisgyermeknevelő-
ket, családsegítőket és hivatali dolgozókat. 

A november 11-i ünnepség keretében idén 
is átadták a Fischer Ágoston-díjakat, a pol-
gármesteri és az intézményi dicséreteket.

A szociális szférában dolgozók, a segítő 
hivatást választó munkatársak napi felada-
taik ellátása mellett példát mutatnak nekünk 
abban is, hogy a társadalmi együttérzés, 

a közösségi segítség-
nyújtás, a cselekvő 
szolidaritás nem 
kiüresedett el-
méletek, hanem 
nagyon is valós, 
követhető gya-
korlatok.

Az idei szo-
ciális munka 
napjának szomo-
rú aktualitást ad 
az a törvénymódosító 
javaslat, mely kijelen-
ti, hogy az állam a legvégső 
esetben, legutolsó szereplőként tesz 
az egyén szociális biztonságáért, annak 
helyreállításáért.

Az idei évben Fischer Ágoston-díjban 
részesült Müller Istvánné, aki 1989 októ-

berében kezdett dolgoz-
ni a III. kerületi Házi 

Gondozó Szolgálatnál. 
1991 szeptemberé-
től a Derűs Alkony 
Gondozóház veze-
tőjévé nevezték ki. 
2010 augusztusától 
nyugdíjba vonulásáig 

az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény 

intézményvezetői fel-
adatait látta el.

Szintén Fischer Ágoston-dí-
jat kapott Szanyi-Karl Attila, 

az Ételt az Életért Közhasznú Alapít-
ványnál végzett munkájának eredménye-
ként naponta 600 adag meleg ételt és élel-
miszeradományt adnak át Békásmegyeren 
és belső-Óbudán.

Hálásak az erőfeszítésért
A szociális munka napja

ÖSSZEJÖTTEK A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ELNÖKEI
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EL A KEZEKKEL 
A SZAKRENDELŐKTŐL!
Ne hagyjuk, hogy erőszakkal 
máshova vigyék az óbudai orvo-
sainkat! Néhány hete újra előke-
rült egy korábban már belebegte-
tett kormánydokumentum, amely 
más kormánytervekhez hasonló-
an semmi jót nem ígér. Az iro-
mány szerint a kormány élesíteni 
készül a járóbeteg-szakellátó in-
tézmények államosításáról szóló 
korábbi tervét, amely további 
tömeges orvos- és szakember-
felmondáshoz, így a betegellátás 
totális ellehetetlenítéséhez vezet 
majd. A 3. kerületben a kormány-
terv a Vörösvári úti és a békás-
megyeri szakrendelőket is érinti. 

Mit is jelent a szakrendelők ál-
lamosítása, vagy ha tetszik, köz-
pontosítása, és miért nagy baj ez? 
Az államosítás azt jelenti, hogy 
a kormány elveszi az egyébként 
jól működő szakrendelőket az ön-
kormányzatoktól, és közvetlenül 
kívánja irányítani azokat. Orbán 
Viktor és Pintér Sándor saját be-
vallásuk szerint azért akarják ezt 
megtenni, hogy a szakrendelők-
ben dolgozó orvosokat és szak-
dolgozókat átvezényelhessék más kerületekbe, 
városokba, sőt más megyékbe is. Oda, ahol 
nincs elég orvos. 

Magyarul az országosan egyre romló, 
amúgy is katasztrofális orvos- és ápolóhiányt 
kívánják a kerületi szakrendelők államosításá-
val megoldani. Csakhogy ezzel nemhogy nem 
javítanak majd a helyzeten, hanem tovább ve-
szélyeztetik a betegellátást és a betegek gyó-
gyulását most már olyan településeken is, mint 
Óbuda-Békásmegyer.

Először is láttuk már, hogy mi történik, 
amikor a kormány központosít valamit. Pon-
tosan ez történt az oktatással, amikor a kor-
mány erőszakkal elvette az iskolákat az ön-
kormányzatoktól, és először a KLIK, aztán 
a tankerületek alá kényszerítette azokat. 
A központosítás után Orbán Viktor kormá-
nya egyre kevesebb pénzt adott az iskolák-
nak, és egyre nagyobb terhet rótt a diákokra 
és a pedagógusokra is, utóbbiakat pedig ma 
már szinte éhbérért dolgoztat. Nem véletlen 
a hetek óta tartó tömeges pedagógus- és di-
áktiltakozás és -sztrájk, és nem véletlen, hogy 
a nemzetközi kompetenciaméréseken a ma-
gyar tanulók egyre rosszabbul teljesítenek: 
a PISA-tesztek szerint minden negyedik ma-
gyar 15 éves diák vagy nem tud rendesen ol-

vasni vagy nem érti, amit olvas. Nemzetközi 
összehasonlításban rettenetes eredmény ez.

Az oktatáshoz hasonlóan az államosítás-
sal az egészségügyben is hasonló eredmény 
várható. A 3. kerületi szakrendelőkben dol-
gozó orvosok legalább 40 százaléka ugyanis 
már most nyugdíjaskorú, akik 4-6-8 órában 
vállalják nyugdíjasként a betegellátást azért, 
hogy segítsenek a helyben élőknek. A segít-
séget vállalják, de a más városba vagy me-
gyébe való átköltözést biztosan nem fogják. 
Miért is tennék? Miért kellene egy Óbudán 
dolgozó idősebb orvosnak Nógrád vagy Ba-
ranya megyébe kényszerülnie, 100 kilométe-
reket utaznia csak azért, mert Orbán Viktor 
kormánya képtelen volt az elmúlt 13 évben 
rendbe tenni a betegellátást, visszahozni 
a külföldre vándorolt orvosokat, ápolókat? 
Esetleg nem stadionokra kellett volna évente 
100 milliárdokat költeni, hanem az egészség-
ügyet megerősíteni. Nem Vodafone-részvény-
csomagot kellett volna 350 milliárd forintért 
vásárolni, ahogy ezt néhány hete megtették, 
hanem biztosítani, hogy mindenhol legyen 
az országban orvos.

Óbuda-Békásmegyer lakosságszámát te-
kintve Magyarország 6. (!) legnagyobb vá-
rosa. A betegek nem csak a 3. kerületből, 

hanem az agglomerációból is 
ide jönnek gyógyulni. Ez több 
százezer beteget jelent. A kor-
mány nem teheti meg, hogy in-
nen erőszakkal elvisz orvosokat, 
szakdolgozókat. De ezt ők nem is 
fogják hagyni, ugyanis a nyug-
díjas korú orvosok és dolgozók 
biztosan fel fognak mondani egy 
esetleges átvezénylés esetén. 
Nyugdíjba mennek, és akkor nem 
hogy máshol nem, de Óbudán 
sem lesz elég orvos. Így nyögjük 
a várólistákat, azt, hogy heteket, 
akár hónapokat is kell várni egy 
diagnosztikai vizsgálatra, a hely-
zet még rosszabb lesz. A kormány 
végleg kiszolgáltatja a betegeket, 
elveszi a gyógyulás esélyét egy 
városnyi embertől.

A kormány központosító ter-
vezete ráadásul további tízmil-
liárdokat von ki városonként 
az egészségügyi ellátásból, mert 
az önkormányzatok eddig évi 
50-60 milliárd forintot költöttek 
a szakrendelők működtetésé-
re, aminek pótlása nincs benne 

a jövő évi költségvetésben.
Óbuda-Békásmegyer országgyűlési kép-

viselőjeként nem nézhetem tétlenül kerüle-
tünk egészségügyi ellátásának tönkretételét. 
Petíciót indítottunk annak érdekében, hogy 
megállítsuk ezt az ámokfutást, a betegek ve-
szélyeztetését.

A petíciót online is alá lehet írni:: 
actionnetwork.org/forms/vedjuk-meg
A link megtalálható és kitölthető a Face-
book oldalamon is: 
facebook.com/szabotimeapm

Írjuk alá a petíciót minél többen, hogy lás-
sa a kormány: Óbuda-Békásmegyer nem 
hagyja magát, nem engedjük, hogy tönk-
re tegyék a betegellátásunkat! Felszólítjuk 
a kormányt, hogy azonnal hagyjon fel a be-
tegellátást tovább pusztító tervével, és ne 
nyújtsa be a szakrendelők államosításáról 
szóló javaslatát!

Szabó Tímea
Óbuda-Békásmegyer  

országgyűlési képviselője
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Július óta az önkormányzati intézmények kikerültek a re-
zsicsökkentés hatálya alól, ez pedig jelentősen megemelte 
a működési költségeiket. Lapunkban sorozatot indítunk, 
amelyben annak járunk utána, hogyan küzdenek Óbuda-Bé-
kásmegyer kulturális intézményei a megnövekedett számlák-
kal, elsőként pedig az Óbudai Platán Könyvtárat kerestük fel.

Az Óbudai Platán Könyvtár és fiókkönyvtára, az Ezüsthegyi Könyv-
tár önkormányzati fenntartású intézmény, közel 70 ezer dokumen-
tumból (könyv, hangoskönyv, folyóirat, hetilap, dvd film) álló gyűj-
teményt tesz hozzáférhetővé látogatói részére, a gyerekek számára 
pedig külön gyerekkönyvtári részleget tart fent. A könyvtár közös-
ségi térként is működik: kulturális és zöld szemléletű programokat 
kínál, szoros kapcsolatot ápolva a helyi kulturális intézményekkel.

Kíváncsiak voltunk, milyen mértékben emelkedtek meg a könyv-
tár rezsiköltségei, ezért felkerestük az intézmény igazgatóját. Pőcze 
Márta elmondta, hogy az idei évre nagyságrendileg 7 millió forintos 
rezsiköltséggel terveztek, ezzel szemben jövőre 25,5 millió forintos 
összeggel számolnak. Gazdálkodásuk a kerületi Költségvetési Szer-
veket Kiszolgáló Intézmény (KSZKI) körébe tartozik.

Az Óbudai Platán Könyvtár esetében elsősorban a távhő árá-
nak növekedése jelent többletköltséget. Mint Pőcze Márta rámuta-
tott, a központi könyvtár, vagyis a Platán Könyvtár a szomszédos 
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával 
osztozik az Arató Emil téri panelépületen – közös fűtési rendszeren 
vannak, amelyet megosztva fizetnek a használt terület alapján, emi-
att pedig alkalmazkodnak az iskola fűtési rendszeréhez. „A minisz-
térium rendelete alapján az iskola 20 fokra fűthető fel napközben, 
nálunk is ennyi a hőmérséklet, viszont hétvégén az iskolában alacso-
nyabb hőfokot, temperáló fűtést állítanak be, így október közepe óta 
kénytelenek vagyunk lemondani a szombati nyitvatartásról. Az is-
kolai szünetekhez is igazodnunk kell, így január 9-ig tartó, hosszabb 
téli szünetre készülünk.”

Az igazgató hozzátette, bár az Arató Emil téri épületben a fűtést 
még nem tudták korszerűsíteni, az ablakok több mint felét már ki-
cserélték új műanyagra – ugyanakkor eddig is mindent megtettek 
azért, hogy a könyvtár zöld szemlélettel, pazarlásmentesen működ-
jön, az intézmény értékrendjében és stratégiájában eleve kiemelt 

helyet kap a fenntarthatóság 
és az energiatakarékosság.

Pőcze Márta szerint ennek is 
köszönhető, hogy az áramszámlá-
juk kevésbé emelkedett meg – ez 
elsősorban az Ezüsthegyi Könyv-
tárat érinti, ahol geotarifás szám-
lát fizetnek, mivel kedvezményes, 
hőszivattyús fűtéssel működnek. 
„Az Ezüsthegyi Könyvtárat ele-
ve környezettudatosan újították 
fel, korszerű fűtési rendszerrel, 
szigetelt ablakokkal – a világítás 
pedig ledes lámpákkal működik, 
ráadásul a nyílászárók több he-
lyen a plafontól a padlóig érnek, 
és bevilágítók is vannak a tetőn. 
Így a világítással is tudunk spó-
rolni. A fenntartható épületnek is 
része volt abban, hogy a könyvtá-
runk 2020-ban nemzetközi Zöld 
Könyvtár Díjat kapott.” A tervek 
szerint egyébként ez lesz az egyik 
önkormányzati rezsimenedékes 
épület, ahova a lakossági rezsi-
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Zöld szemlélettel az   emelkedő rezsi ellen
Az Óbudai Platán Könyvtár fűtésköltsége is a többszörösére nőtt

árak drasztikus emelkedését ki-
gazdálkodni csak nehezen tudó 
kerületi lakosok betérhetnek nyit-
vatartási időben.

„Többségében olyan rendez-
vényeink vannak, amelyeket mi 
magunk, vagy az olvasók, civilek 
tartanak meg nálunk, akik nem 
kérnek ezért térítést, emiatt pedig 
külön is hálásak vagyunk nekik. 
Emellett saját költségvetésből is, 
pályázaton elnyert forrásokból is 
gazdálkodunk, így minimálisan 
kellett programterveinken mó-
dosítani.” Pőcze Márta szerint 
igyekeznek minden korosztály-
hoz és társadalmi réteghez el-
jutni a programjaikkal – régóta 
működik a „Könyvet Házhoz” 
szolgáltatásuk, amellyel idősek-
nek, otthonukhoz kötött lakosok-
nak visznek házhoz könyveket, 
de van munkatársuk, aki például 

az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba jár ki fog-
lalkozásokat tartani.

Tapasztalataik szerint egyébként a Covid-időszaknak kettős hatá-
sa volt a könyvtárlátogatásokra – a pandémia idején sokszor zárva 
kellett lenniük, később azonban egyre többen vették igénybe a szol-
gáltatásaikat, mivel az embereknek nagyon hiányoztak a közösségi 
terek, emellett pedig a könyvek drágulása miatt is sokan választ-
ják a könyvtárakat. A Platán és az Ezüsthegyi Könyvtárban ebben 
a naptári évben eddig mintegy négyezer olvasónak volt érvényes 
tagsága, csak októberben pedig kétezer olvasó fordult meg náluk, 
akiknek harmada gyerek volt, köszönhetően az iskoláknak és óvo-
dáknak tartott könyvtárbemutató programoknak is. Ebben az évben 
hétszáz új olvasójuk volt eddig, ők korábban nem voltak beiratkozott 
tagok – ez a szám már nagyobb is, mint a Covid előtti utolsó, 2019-
es év adata. 

 „A közösségépítés, valamint a lokálpatriotizmus kiemelt célunk” 
– fogalmazott az igazgató,aki szerint kifejezetten szoros a környé-
ken élőkkel a kapcsolatuk, olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyért 
visszajárnak az emberek.

Programdömping a Platánban 
és az Ezüsthegyiben
Petőfi Sándor születésének bicentenáriumát az Arató Emil téri épület-
ben egy felnőtteknek szóló monodráma-előadással ünneplik meg no-
vember 22-én Feleségek felesége címmel, a gyerekek számára pedig 
a Mesedélután Balla Margittal című író-olvasó találkozóval készülnek 
december 9-én.
Az Ezüsthegyi Könyvtár is számos programmal szolgál a következő 
időszakban – klubrendezvényekkel, az Ezüsthegy Kincsei programmal, 
papírszínház-előadással, valamint idén is adventi fényekkel és közös 
karácsonyi meseolvasással készülnek az ünnepekre. Az Óbudai Platán 
Könyvtár és Ezüsthegyi Könyvtára részletes programjairól tovább tá-
jékozódhatnak a platankonyvtar.hu és platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar 
honlapon, valamint a www.facebook.com/platan.konyvtar és a www.
facebook.com/ezusthegyikonyvtar közösségi oldalon.
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Az óbudai önkormány-
zat 2022-ben hatodik 
alkalommal hirdette 
meg fotópályázatát, 
amatőr és hivatásos 
fotósokat megszólítva. 
A pályázati felhívás 
az „Óbuda arcai. Ismert és ismeretlen 
emberek Óbuda-Békásmegyeren” cí-
met kapta, amely izgalmas asszociáci-
ókra indította a pályázó fotóművészet. 

A kerület ugyanis százharmincezer em-
bernek ad otthont, sokszázezren utaznak 
át rajta nap mint nap. Vannak és voltak 
köztük sokak által ismert 
prominens személyek, de 
a többség arcához mégis 
csak a szűk családi, isme-
rősi körben kötnek nevet, 
sorsot, lakhelyet, egyebet. 

A tárlatot a fotósok által 
beküldött pályamunkákból 
állították össze. Az anyag 
az idei évben különösen 
izgalmas, hiszen a fotókon 
keresztül új nézőpontokat, 
ismerős és ismeretlen em-

bereket fedezhetnek fel 
a látogatók. Az Esernyős 
galéria falain hétköznapi 
pillanatok váltják egy-
mást. 

A pályázat az eddigiek-
hez hasonlóan idén is nyi-
tott, nyilvános volt, azon 
foglalkozástól, életkortól 
és lakóhelytől függetlenül 
bárki részt vehetett, hiva-
tásos és amatőr fotósok 
egyénileg nevezhettek. 
Közel 40 fotós majd 400 

fotója szállt versenybe idén. A zsűri tagjai 
a következők voltak: Horváth M. Judit fo-
tóművész, Horváth Péter fotográfus, Kin-
cses Károly fotómuzeológus, Halmai Róbert 

az Esernyős Nonprofit Kft. 
ügyvezetője és Viszket 
Zoltán az Óbudai Múzeum 
igazgatója. 

A VI. Óbudai Fotótár-
lat kiállítás megnyitójára 
2022. november 10-én, 

csütörtökön 18 órakor került sor. A helyszín 
idén is az Esernyős Galéria és a Szindbád 
Rendezvénytér. A megnyitón beszédet mon-
dott Béres András kultúráért felelős alpol-
gármester és Kincses Károly fotómuzeuló-
gus, a tárlat kurátora.

Óbudaiakról 
óbudaiaknak

EGY KASZÁSPÓKOT VÁLASZTOTTAK KASZÁSDŰLŐ JELKÉPÉNEK
Megválasztották a „Tervezd meg Kaszásdűlő jelképét!” című rajzpá-
lyázat győztesét. A szakmai zsűri és a Facebook-szavazatok közös 
döntése alapján a rajzpályázat nyertese Nagy Marcell, a kaszásdűlői 
Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 7 éves kisiskolása. 
Marci kaszáspókokat ábrázoló rajzát ezt követően egy 
grafikus kezébe adják, aki átdolgozza a rajzot egy 
olyan grafikává, mely rámarható a megújuló Pethe 
Ferenc tér párakútjának acéllemezére.

A „Tervezd meg Kaszásdűlő jelképét!” című 
rajzpályázat a tanév elején indult a TÉR_KÖZ 
városrehabilitációs pályázat kaszásdűlői fej-
lesztésének keretében. A rajzpályázat azért 
jött létre, hogy a Kaszásdűlőn élők bevonásá-
val születhessen meg a megújuló Pethe Fe-
renc tér központi részének motívuma.

A pályázat során olyan 3 és 99 év közöttiek jelentkezését várták, akik 
lakhelye, iskolája vagy munkahelye Kaszásdűlőhöz köthető. A pálya-

munka bármely szabadon választott eszközzel, technikával készülhe-
tett, és Kaszásdűlő városrész témájához köthetően bármi-

lyen alkotást elfogadtak.
A pályázatra egy hónapon át (szeptember 5. 
és október 9. között) volt lehetőség pályaműve-

ket leadni, elektronikus úton és személyesen 
a 3K-ban, azaz a Kaszásdűlői Kulturális Köz-

pontban egyaránt fogadták a munkákat. 
A végső döntést a kaszásdűlőiek kezébe 

került, egy nyilvános szavazás keretében 
a Kaszásdűlő Hivatalos Facebook oldalon 
adhatták le voksaikat a számukra legjob-

ban tetsző grafikára. A párakutat várhatóan 
2023 májusában adják át.

Izgalmas fotókiállítás az Esernyősben

„A legalkalmasabb időpont egy fa ül-
tetésére húsz évvel ezelőtt volt. A má-
sodik legalkalmasabb időpont most 
van” —  tartja egy kínai közmondás.

„Ültess egy gyümölcsfát” címmel írt ki 
pályázatot az önkormányzat, amelynek 
keretében négyféle gyümölcsfára lehetett 
pályázni önrész befizetésével. A pályázat 
célja, hogy ösztönözze a magánszemélye-
ket, hogy szabad beltéri, kerti területeket 
ültessék be gyümölcsfákkal. A gyümölcsfa 
szén-dioxidot köt meg, árnyékot ad, otthont 

nyújt a madaraknak, és nem utolsó sorban 
a termését elfogyasztjuk. Az éghajlatválto-
zás miatt kiemelkedő fontossága lett a hely-
ben termelésnek, mely ezzel is csökkenti 
a szállítással járó szén-dioxid kibocsátást. 
A gyümölcsfákért november 8-ig lehetett 
jelentkezni, és ingatlanonként egy darab fa 
igénylésére volt lehetőség.

A Burján Ferenc klíma- és környezetvé-
delemért felelős alpolgármester kezdemé-
nyezésére meghirdetett akción óriási volt 
az érdeklődés. A nyertes pályázók novem-
ber 10-én, csütörtökön az Óbudai Kul tu rá lis 

Köz pont Békás me gyeri Közös ségi Házában 
vehették át a gyümölcsfáikat. A pályázók-
nak hat feltételnek kellett megfelelniük, 
például harmadik kerületi lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel kellett rendelkezniük, 
vállalniuk kellett, hogy az igényelt gyü-
mölcsfát legalább 3 évig gondozzák, és részt 
kellett venniük egy szakmai előadáson is.

A pályázaton négyféle gyümölcsfa közül 
lehetett választani: idared almafa, vilmos 
körte fa, gönci magyar kajszibarackfa, besz-
tercei szilvafa.

Kiosztották 
a gyümölcsfákat

A klíma- és környezetvédelemért 
felelős alpolgármester, Burján Fe-
renc kezdeményezésére Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat az idei 
évben is meghirdeti a madárodú 
és madáretető akcióját, amelynek 
a madarak védelme mellett célja 
a lakosság, a felnőttek és a gyerekek 
környezettudatos magatartásának 
alakítása, szemléletének formálása.

Télen nem minden madarunk vonul melegebb 
tájakra, számos faj marad itthon. A tőlünk 
északabbra fekvő, mostohább téli klímájú te-
rületek madarai számára pedig sok esetben 
Magyarország jelenti a telelőterületet.

A téli madáretetés a legtöbb fajt érin-
tő, akár hat hónapon át tartó, éppen ezért 
az egyik legfontosabb madárvédelmi tevé-
kenység.

Magyarországon az első fagyok beköszön-
tétől, november elejétől március végéig tart 

ez az időszak. Ha elkezdjük az etetést, foly-
tatnunk kell, rendszeresen, mert a madarak 
számítanak az élelemre, és fagyos időszak-
ban nem biztos,  hogy van erejük új éle-
lemforrást felkeresni. Ne csak az etetésről 
gondoskodjunk, hanem a vízutánpótlás biz-
tosításáról is, hiszen az ivóvíz ugyanolyan 
fontos a madaraknak is, mint az élelem.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat té-
rítésmentesen biztosít a lakosság részére – 
harmadik kerületi lakcímkártya bemutatása 
mellett – madárodút vagy madáretetőt.

Minden harmadik kerületi lakosnak lehe-
tősége van igényelni 1 darab madárodút vagy 
1 darab madáretetőt, a KÉSZLET EREJÉIG.
AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 
2022. november 14–22.
ÁTADÁS IDEJE: 2022.11.24. csütörtök 17 
óra, a szakmai előadás kezdete, mely előtt 
a helyszínen regisztrálni szükséges. HELY-
SZÍN: Békásmegyer Csobánka téri Közössé-
gi Ház, 1039 Budapest, Csobánka tér 5.

IGÉNYELJEN MADÁRETETŐT!

Regisztrálni  
az alábbi linken lehet: 
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Komplex turisztikai fejlesztések 
zajlanak a Szentendrei út Aquincumi 
Múzeum előtti szakaszán, valamint 
a múzeum területén belül. A kivitelezés 
első üteme idén február elején kez-
dődött, Dr. Kiss László polgármester 
tájékoztatása szerint az átadásra 
a jövő év első felében kerülhet sor.

„Az óbuda-aquincumi római limesz-
szakasz örökségének komplex tu-
risztikai célú hasznosítása” néven 
futó projekt az Aquincumi Múzeum 
és Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat együttműködésében, és az Euró-
pai Unió 385,13 millió forint összegű, 
nem visszatérítendő támogatásával 
valósul meg. A múzeum új kapubejá-
ratot kap, megújul a kerítés, az épület 
előtt új gyülekezőteret alakítanak ki, 
a Szentendrei út felőli járda mentén 
pedig látványsétány épül a romterület 
mellett. A meglévő kiállítótér felújítá-
sával, az „Aquincum és a pannoniai 
limes” kiállítással pedig létrejön egy egysé-
ges, interaktív kiállítótér. 

A sétány mellett egy olyan élményelemeket 
tartalmazó kerítés lesz, amelynek az a célja, 
hogy mind a sétálók, mind a Szentendrei úton 
autózók érdeklődését felkeltse. Bár általános-

ságban a jelenlegi kerítésnél jobban kitakarja 
majd a régészeti park látványát, ez azonban 
a megújult funkcióból is fakad, hiszen az új 
építményt informatív felületnek is szánják 
– ugyanakkor több kilátópont is lesz, ahon-
nan jobban szemügyre vehetjük a romokat, 
mint eddig. A távlati célok között szerepel, 
hogy az új koncepciójú kerítés „körbeérjen” 

az Aquincumi Múzeum területén, azonban 
a másik három oldal egyelőre tervezési fázis-
ban van.

A városrész polgármestere lapunknak be-
számolt a projekt jelenlegi állapotáról. Dr. 
Kiss László elmondta, a sétány teljes terüle-

tén felszórták a murvaburkolatot, elhelyezték 
a térkövet, már csak a kockakövek, a szegé-
lyek és a pollerek lefektetése maradt hátra. 
Emellett megtörtént az elektromos munka 
alapozása, valamint a sétányt végigkísérő fal 
alapja is elkészült, már csak egy szintre kell 
hozni a jelenleg különböző magasságban el-
helyezkedő falrészeket. Hozzátette, az egye-

di kapuépítmény legyártása 
célegyenesben van, emellett 
felújítják a Hadrianus szobrot 
is – az ehhez kapcsolódó ala-
pozó tevékenység szintén be-
fejeződött, a Szentendrei úton 
elhelyezendő herma szobrok 
érkezése pedig a közeljövőben 
várható. A sétány egy részén 
hamarosan színes dekorpa-
dokat és kősorokat helyeznek 
majd el, ami szintén a láto-
gatói élményt szolgálja majd. 
Ezeknek az utcai elemeknek 
a legyártása jelenleg is zajlik. 
Felújítják a római kori útszel-

vényt is, amely köré egy tükörből készülő U 
alakú fedvényt építenek – ez visszatükrözi 
majd a régészeti értékre vetülő mesterséges 
fényt, és megnagyítja a teret. Az említett rész 
és az építkezés hátsó szekciója között térkö-
ves összekötést hoztak létre.

Minden évben november elején 
emlékeznek a hősi halált halt dunai 
hadihajósokra, folyamőrökre, flottillá-
sokra és haditengerészekre, még-
hozzá az óbudai Laktanya utcában, 
ahol 1870 és 1918 között a budapesti 
tengerészkülönítmény állomáso-
zott, majd 1953-ig a magyar folyami 
hadihajózás laktanyája volt. Az idei 
eseményre november 4-én került sor.

Ha a magyar haditengerészet szóba kerül, 
sokaknak eszébe jut az első világhá-
ború néhány, magyar szempontból 
is fontos ütközete, de a laikusok 
közül valószínűleg kevesen 
tudják, hogy a magyar folya-
mi hadihajózásnak is jelen-
tős múltja van – a központja 
pedig sokáig éppen Óbudán 
volt. 1868-ban a bonyolult 
balkáni geopolitikai helyzet 
miatt állítottak modern hadiha-
jókat szolgálatba a Dunán, 1914-
től kezdve pedig a Császári és Királyi 
Dunaflottilla fontos szerepet vállalt a vi-
lágháborúban. 1918 november 6-án futott 
be a flottilla a hadszíntérről Óbudára, azóta 
pedig ez a nap a dunai hadihajózás emlék-
napja – de a halottak napjának közelsége is 
alkalmat ad a koszorúzásra.

„Nem a flottillán múlt, hogy elvesztet-
tük ezt a magyar szempontból teljesen fe-
lesleges háborút” – fogalmazott Margitay- 

Becht András, a Császá-
ri és Királyi Dunai Flot-
tilla Hagyományőrző 
Egyesület elnöke. Mint 

elmondta, az emlékezés 
nemcsak arról szól, amire 

emlékezünk, hanem rólunk is, 
emlékezőkről – a közös múltidézés 

közösséget teremt. Először 1998. novem-
ber 6-án gyűltek össze, hogy tisztelegje-
nek az Osztrák-Magyar Monarchia egyik 
elitalakulata előtt, mert méltatlannak érez-
ték, hogy a múltunk egy fontos darabja el-
tűnt a kollektív nemzeti emlékezetből – ez 
a mostani pedig már a huszonnegyedik al-
kalom, hogy lerótták a kegyeletüket.

„Egykori ellenségeink hősi halottaira is 
tisztelettel gondolunk, katonák voltak, akik 
parancsot teljesítettek. Nyugodjanak békében 
mindannyian, és reménykedjünk, hogy a vén 
Dunán mindig szolgálnak majd magyar ha-
dihajósok a béke védelmében és a béke érde-
kében, de senkinek sem kell majd hősi halált 
halnia” – zárta beszédét az esemény szónoka, 
majd a Magyar Tengerészek Egyesületének 
nevében Bauer József mondta el a tengerész 
imát, vagyis a XXIII. zsoltár Az úr az én kor-
mányosom kezdetű átiratát. Ezután különböző 
honvédelmi és civil szervezetek helyezték el 
koszorúikat – a Magyar Honvédség 1. Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Ezred nevében Szi-
lágyi Zsolt Lajos ezredes rótta le kegyeletét.

Szésza

A folyami hadihajózás  
hősi halottaira emlékeztek
Megkoszorúzták a Laktanya utcai emléktáblát

Célegyenesben 
a Szentendrei úti 
látványsétány

Európai Uniós forrásokból valósul meg a turisztikai attrakció

14mozaik

fotó: Fortepan / Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum
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Szettet sem veszítve jutott be Euró-
pa legjobb húsz csapata közé a Va-
sas Óbuda női röplabdacsapata, 
miután az idegenbeli győzelem után 
november 9-én itthon is 3-0-ra győz-
te le a Tenerife gárdáját. A Bajnokok 
Ligája csoportmeccsein olasz, len-
gyel és francia csapat vár a lányokra.

2021-ben vette át az óbudai női röplabda-
csapat irányítását Giannis Athanasopou-
los, és mindjárt az első szezonja végén 
triplázni tudott: a Vasas a magyar kupá-
ban és a bajnokságban is diadalmaskodott, 
a Közép-európai Liga megnyerésével pedig 
megszerezte a szakosztály történetének első 
nemzetközi trófeáját. Idén azonban még na-
gyobb célokat tűztek ki, ezért a regionális 
megmérettetésben nem indultak el – arra 
koncentráltak, hogy a BL-főtáblára jussa-
nak, ez pedig nem tűnt könnyű feladatnak, 
hiszen már az októberi első selejtezőkör-
ben az erős ellenfélnek ígérkező Gent 
csapatán kellett túljutni. A belga bajnok-
csapatot ennek ellenére már idegenben 
meggyőző fölénnyel, 3-0-ra verte a Va-
sas, majd egy hét múlva itthon is ugyan-
ilyen arányban nyertek röplabdásaink.

A második selejtezőben a La Lagu-
na Tenerife volt az ellenfél, ellenük is 
idegenben kezdett a csapat, és a San-
tiago Martín stadionban is hibátlanul 
játszott – bár az utolsó szett szorosab-
bá vált, végül 3-0-ra győzött a magyar 
együttes. Így érkeztünk el a november 9-i 
visszavágóig, amelyen már két megnyert 
szett is bebiztosította volna a főtáblára jutást, 
a csapat célja azonban egyértelmű volt a Riz 
Levente Sport- és Rendezvényközpontban: 
hazai pályán mindenképp győzni akartak. At-

hanasopoulos 
ugyanazt a kez-

dőcsapatot küldte 
pályára, mint  

Tener i fén: 

Yuliya Boyko, Török 
Kata, Papp Orsolya, 

Ayshan Abdulazimo-
va, Taylor Bannister 

és Olga Skrypak mel-
lett Juhár Dalma 
(liberó), Karolina 
Fricova, Fábián 
Fanny, Vezse-

nyi Adrienn 
és Kump Alíz 
volt a cseresor. 
Mindkét csa-

pat viszonylag sok hibával kezdett, a vendé-
gek még el is húztak az első játékrész végére, 
végül azonban nem csak felzárkózni sikerült, 
de fordítani is (25-23). A második felvonás 
is sok hibával indult, ezt azonban már maga-
biztosabban hozta a Vasas (25-19), így pedig 
szűk egy óra játék után el is dőlt a továbbjutás 
– ennek ellenére a lányok továbbra is elszán-
tan küzdöttek, és végül győztesen (25-21) 
jöttek le a pályáról a selejtezősorozat utolsó 
játékrésze végén is.

Utoljára 2019-2020-ban sikerült Európa 
húsz legjobb csapat közé kerülnie a Vasas 
Óbudának, azt megelőzően pedig tizenöt 
évvel korábban ért el magyar csapat ha-
sonló eredményt.  A Vasas a BL főtábláján 
az A jelű csoportba került, ahol az előző 
idényben ezüstérmes olasz Conegliano, 
a lengyel Rzeszów és a francia Mulhouse 
vár majd a csapatra. Folytatás december 
7-én idegenben, a Conegliano otthonában.

 Forrás: vasasvolleyball.hu, vasassc.hu
 Szésza

BL-főtáblán  
a Vasas 
Óbuda

A spanyol bajnokot 
 is kettős győzelemmel 

verték a röplabdás lányok

Az elszabadult energiaárak okozta terhek csökken-
tésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Burján 
Ferenc környezet- és klímavédelemért felelős 
alpolgármester kezdeményezésére kedvezményes 
LED-izzó-akciót szervez.

A LED-izzó-vásárra 2022. december 3-án, 
szombaton több helyszínen kerül sor.
Az energiatakarékos izzók otthoni hasznosítása 
nagyban hozzájárul az elszállt energiaárak hatá-
sainak enyhítéséhez, a lakosság terheinek csök-
kentéséhez, és segíti a villanyszámla összegének 
mérséklését.

Figyelem! Annak érdekében, hogy a nagyszámú 
regisztrált vásárló kiszolgálása zökkenőmentes 
lehessen, kérjük, az Óbuda-Békásmegyeren élő  
lakosok előzetes regisztrációt követően lakcím-
kártyával és a jelentkezéskor megadott sorszám-
mal érkezzenek az egyes helyszínekre.

A megvásárolható izzók beltéri OSRAM és INESA, 
LED típusú izzók. Minden harmadik kerületi felnőtt 
lakos fejenként maximum 20 darab izzót vásárolhat.
Helyszínek:
– Óbudai Kulturális Központ  
(1032 Budapest, San Marco utca 81.)
– Békásmegyeri Közösségi Ház  
(1039 Budapest, Csobánka tér 5.)
A vásár helyszínein leadni is lehetőség lesz 
használt izzókat.
 

A LED-vásárra biztosított fényforrások listája
· VALUE CLA60 8,5W/827 230VFR E27 FS3 OSRAM 
806 lm normálizzó 60–75 W
· VALUE CLA75 10W/827 230VFR E27 FS3 OSRAM 
1055 lm normálizzó 75–100 W
· VALUE CLB40 4,9W/827 230VFR E14 FS2 OSRAM 
470 lm gyertya 40–50 W 
· Filament A60 5W 640 lm 2700K E27 300° G3 
normál izzó filament 40-50 W INESA
 
Eladási ár a lakosság részére, amely tartalmazza 
az áfát és a hulladékkezelési díjat: 400 Ft, minden 
típusra. A termékekre a forgalmazó 3 év garanciát 
biztosít. Garanciális cseréjüket egy harmadik kerü-
leti cégen keresztül végzi (Bright Light).
A kedvezményes LED-vásáron történő részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött.
 
Regisztráció
2022. november 16-tól 28-ig
· a https://obuda.hu/ledvasar oldalon
· vagy a +36 1 437 8534-es telefonszámon

Fizetés
Bankkártyával és készpénzzel is 

KEDVEZMÉNYES 
 LED-IZZÓ-VÁSÁR

Regisztrációs vásárlási időpont: december 3-án 
9:00–12:00 óra között
Regisztráció nélkül is lesz lehetőség vásárolni: 
december 3-án 12:00–14:00 óra között, a KÉSZLET 
EREJÉIG.
Ezúton is felhívjuk a tisztelt vásárlók figyelmét, hogy 
a vásárolt termékekhez szatyrot nem biztosítunk, 
szíveskedjenek magukkal hozni. Köszönjük.
Mindenkit várunk szeretettel!

LED2022_190x272.indd   1LED2022_190x272.indd   1 2022. 11. 16.   10:062022. 11. 16.   10:06

fotó:k Vasas Attila



Több mint tíz év után idén végre télen 
is várja a vendégeket a római-parti 
Fellini Kultúrbisztró, ami nemcsak 
a kerület, de az egész főváros 
egyik nevezetességévé vált. 

A pihenőhely minden nap nyitva tart, 
és mint írják, akkor is várnak mindenkit, 
ha nehezen indul a hét, és akkor is, ha va-
lahogy le kéne zárni, akkor is, ha szakítás 
után, vagy ha összejövés előtt van valaki, 
vagy éppen fordítva, szakítás előtt és ösz-
szejövés után. Ezen kívül bárki beugorhat 
kutyasétáltatás közben egy kávéra, hosszú 
napok végén egy meleg teára, vagy ha már 
régen ült össze a társaság és mindent meg 
kell beszélni. 

A Fellini Kultúrbisztró 2010 óta várja 
a vendégeket, de közel 13 évet kellett arra 
várni, hogy téliesítsék is. 

Ahogy Ruskó Sándor, a Fellini poli-
hisztora az Óbuda újságnak elmondta, már 
az első évben felvetődött, hogy jó lenne té-
len is nyitva tartaniuk, hiszen a Duna-part 
hóesésben is hangulatos, de a Duna, mint 
folytatta, amekkora öröm, olyan félelmetes 
erő is. A folyó ugyanis állandóan vándorol, 
ők ráadásul a Duna medrének egy részét 
bérlik, márpedig, mint ahogy ő maga is 
megjegyezte, a mederben vállalkozni elég 
merész dolog. 

A Duna vízszintje egy hét alatt 4-5 mé-
tert is simán emelkedik, de az utóbbi évek 
tapasztalata az volt, hogy egyre kevésbé jön 
föl, úgyhogy most, mint Sándor fogalma-
zott, léptek egy bátrat.

Az igazsághoz, persze, hozzátartozik, 
hogy eredetileg nem a nyári helyet szerették 
volna tovább vinni, keresgéltek a kerületben 

másfelé is, azonban egy olyan helyszínt sem 
találtak, ami szerintük méltóképpen közve-
títette volna a Fellini-érzést. „Aztán vettünk 
egy nagy levegőt, és azt mondtuk, jó, akkor 
próbáljuk meg a Duna-parton.”

Egy téliesített hely kialakítása ellen szólt 
többek között az is, hogy a Közép-Duna-völ-
gyi Vízügyi Igazgatóság tulajdonában lévő 
területen semmit olyan, állandó jellegű épü-
letet nem lehet felhúzni, amit nem lehet egy 
héten belül elbontani. „Egy vas nem állhat 
ki a földből” – magyarázta Sándor, úgyhogy 
csak valami fűthető sátorféle jöhetett szóba.

A Fellinit Ruskó Sándor és pár-
ja, Fülöp Virág találta ki. A férfi 
egyébként született óbudai, mint 
az Anziksznak korábban elmond-
ta, szüleivel ötéves koráig itt laktak 
a HÉV túloldalán, a strand mellett. 
Sándornak harminc éves kora kör-
nyékén akadt be a gondolat, hogy 
szeretne egy helyet, ahol majd öreg 
korában nyugiban, csendesen elká-
vézgathat a haverjaival, ahova per-
sze, vendégek is betérnek, de sen-
ki nem zavar senkit. Közben szól 
a dzsessz.

Ő korábban kameramanként 
és operatőrként, Virág újságíróként 
dolgozott, amikor aztán a Magyar 

Televízió 2009-ben egyik pillanatról a má-
sikra az összes külsős produkcióját meg-
szüntette, az mindkettőjüket földhöz vágta, 
és Sándorban elkezdett dolgozni, hogy be-
váltsa régi álmát.

riport1918riport

2010 januárjában megkereste az egyik 
cimboráját, akiről tudta, hogy nagyon ko-
moly látványterveket képes csinálni, és el-
kezdtek rajzolgatni. „Mondtam neki, hogy 
kéne egy cirkuszos kocsi, valahol Fellini 
és Kusturica között képzeld el a dolgot.”

Nem sokkal később beszerezték a lakó-
kocsit, egy röpke félév alatt át is alakították 
úgy, hogy lehessen benne sört, bort, pálin-
kát meg egyebeket kiszolgálni. 2010 máju-
sában-júniusában még elég magas volt a ví-
zállás, végül június közepén, amikor eléggé 
leapadt a Duna, sikerült megnyitniuk. 

„Ahogy kinyitottuk az ablakokat a kocsin, 
megállt az első biciklis, és pillanatok alatt 
elterjedt a hírünk. De annyira, hogy egy hó-
nap múlva már koncert és teltház volt.”

Sándorék egy olyan helyet akartak csi-
nálni, mesélte az Anziksznak, aminél nem 
az volt a legfontosabb szempont, hogy gaz-
daságilag nagyot menjenek, hanem az, hogy 
jól érezhessék magukat. 

„Az elején azt képzeltem, hogy én itt majd 
festegetni fogok, meg indián mokaszint 
varrogatni. Jellemző a naivitásunkra, hogy 
eredetileg abba a kocsiba, ahol most a ki-
szolgálás folyik, hátul egy ágyat és fölé egy 
könyvespolcot is beterveztünk.”

Az évek során viszont a Fellini, hiába 
alakult ki köztük szinte baráti kapcsolat, na-
gyon sok munkatársát elvesztette, mert télre 
nem tudtak munkát adni nekik, márpedig 
ők nagyobb biztonságra vágytak, ez pedig 
egyre nagyobb problémát jelentette Sándo-
réknak is. 

„A lényeg az, hogy végül is ez döntette 
el velünk, hogy 10-15 munkatársat szeret-
nénk megtartani télre is, mert őrájuk állan-
dóan tudnánk számítani.” A próbaév egyik 
fő célja ennek megfelelően az, hogy legyen 
a kollégáiknak egy olyan munkahelye, ahol 
a saját fizetésüket ki tudják termelni. 

„Ha mi ezen nem is keresünk, de együtt 
marad egy biztos mag, kvázi a barátainkkal, 
és tudjuk, hogy velünk maradnak nyárra is, 
az nekünk elégséges” – magyarázta Sándor. 
„Ahhoz egyébként is picike a hely, hogy 
nagy pluszt termeljen. A nyár biztosítja ne-
künk a megélhetést, és ha ez most biztosítja 
a kollégáinknak is, annak örülünk.”

Az első hét tapasztalata szerint, ha az em-
bereknek van szabadideje, többnyire hétvé-
gén, akkor nagyon sokan jönnek, és akkor 
tényleg elégedettek a forgalommal, a hét-
köznapok viszont még nem indultak be. 

A koronavírus-járvány előtt a vendégek 
15-20 százaléka már külföldi volt, de télen 
sokkal kevesebbet jönnek-mennek az embe-
rek, úgyhogy azt szeretnék, ha a környék-
beliek felfedeznék, milyen jó ide lejönni 
a párjukkal, a családjukkal, a kutyájukkal, 
vagy csak magukban levegőzni, mert tény-
leg nagyon szép ilyenkor a Duna-part. „Azt 
szeretnénk, ha Óbuda észre venné, hogy ez, 
mint lehetőség itt van, mert nekünk ez iga-
zából már elégséges.”

aradi
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Már az első évben 
felvetődött, hogy 
jó lenne télen is 
nyitva tartaniuk, 
hiszen a Duna-
part hóesésben is 
hangulatos
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A kiállítás a kelet-közép-európai identitás kérdésével foglalko-
zik olyan fiatal képzőművészek munkáin keresztül, akik számára 
a régiós rendszerváltások már nem feltétlenül jelentenek viszo-
nyítási pontot, akik a Keleten innen, Nyugaton túl viszonylagos-
ságát már nem tekintik történeteik sarokpontjának. Munkáikban 
a régió geopolitikai helyzete mellett számos más identitásformáló 
elem társul, ezek szövedékén át látszik Kelet-Közép-Európa vál-
tozó alakja.

A kiállítás címét Hunčík Péter Szlovákiában élő magyar pszi-
chiáter regénye (2009) inspirálta, amely egy határmenti, vegyes 
lakosságú szlovák kisváros közösségén keresztül mutatja be a ré-
gió huszadik századi történelmét. A kifejezés utal egyrészt a ha-
tárok kiemelt jelentőségére a régióban, másrészt arra a köz-
tes helyzetre, amelyet a Nyugat és Kelet közöttiség 
teremt, az „inkább itt-kevésbé ott” folyamatosan 
változó szempontjaira, az állandó viszonylagos-
ságra.

A Határeset 2.0 a debreceni MODEM idén 
ez év januárjában megnyílt kiállításának új-
ragondolása. Az első Határeseten öt ország 
(Csehország, Magyarország, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Románia) tizennégy fia-
tal művészének alkotásai voltak láthatóak, 
amelyek többsége kifejezetten arra a tár-
latra készült. Míg a debreceni tárlaton nagy 

hangsúly került az 1848 és 2021 közötti időszak történeti kontex-
tusainak – nyelv, határ és regionális önmeghatározás fogalmain 
keresztüli – felvázolására, addig a mostani, a Budapest Galériá-
ban megrendezésre kerülő kiállítás a régión belüli marginalizált 
csoportok helyzetének beemelésével egészült ki. 

Az Ukrajnában zajló háború újra megkerülhetetlenné tette 
a határok és a régiós szolidaritás kérdését, több szempontból új-
rarajzolva Kelet-Közép-Európa mentális térképét. Mindezekből 
következően fontos volt, hogy a meglévő alkotások mellett olyan, 
a tágabb értelemben vett kelet-közép-európai régióból származó 
művek is bemutatásra kerüljenek, amelyek a nyugat-kelet dicho-
tómia kizárólagosságának csapdája helyett reflektálnak a régión 

belüli társadalmi problémákra, a kitekintés helyett a be-
felé fordulásra is.

Kiállító művészek: Yana Bachynska, Boz-
zai Dániel és Máté Dániel, Vasile Cătărău, 

Megan Dominescu, Olga Dziubak, Ermé-
nyi Mátyás, Alina Kopytsa, Molnár Judit 
Lilla, David Přílučík, Emília Rigová, 
Sergey Shabohin, Jiří Žák; kurátor: Don 
Tamás; grafika: Kozma Dániel; együtt-
működő partner: MODEM.

A kiállítás megtekinthető 2022 no-
vember 27-ig a Budapest Galériában 

(1036 Budapest, Lajos utca 158.).

Az ősz nemcsak az elmúlás, de a beta-
karítás évszaka is. Ilyenkor vethetünk 
számot mindazzal, amit elértünk – 
és ilyenkor érik be és kerül ki a piacra 
mindaz, amit télen fogyasztunk majd. 
Az őszi Óbudai Anziksz központi 
témája a PIAC a maga sokféleségében. 

Az időben az ókori gasztronómiától a kö-
zépkoron át napjainkig jutunk el az óbudai 
piacok történetében, a szövegek mellett 
többek között Szilágyi Lenke fotósorozata 
szerepel. Tágabban értelmezve a kontextust 
a konkréttól az elvontig, például a képzőmű-
vészeti piacig kalandozhatunk. Utóbbinak 
meghatározó hazai szereplője Bukta Imre, 
vele interjú készült Godot galériabeli kiál-
lítása apropóján.

Ironikus módon éppen akkor jelenik meg 
az öttusázó Partics Katalin vezette Arany-
patkó lovardáról a lovas képekben gazdag 
beszámolónk, amikor az öttusából hivatalo-
san is száműzik a lovaglást.

Megszólal az After Crying zenésze, Eger-
vári Gábor, akivel a város és a kreativitás 
kapcsolatáról készítettünk interjút, a kemé-

nyebb műfajt pedig 
Ganxta Zolee kép-
viseli. A zenész év-
tizedek óta Óbudán 
lakik és a veteránautók 
iránti rajongásához ha-
sonlítja a városrész irán-
ti érzelmeit. A zenészek 
közt megszólal a Lóci ját-
szik frontembere, Csorba 
Lóránt is.

Felkerestük Domahi-
dy Lászlót, hogy meséljen 
az egykori  óbudai operan-
egyedről. A múltbéli utazás 
Halay Edittel folytatódik. 
Az egykori szerkesztő visz-
szaemlékezései Ne sírjon, 
Piksz úr! címmel jelentek meg 
a közelmúltban. Ő az óbudai 
második világháborús évekre 
és az ötvenhatos forradalom nap-
jaira emlékezett. Az interjúban fel-
tárul az Ódonságok városának egy-
kori igazi arca, amely nem hasonlít 
az ideálképhez.

Megjelent  
az új Anziksz

Középpontban a piac 
– Szilágyi Lenkétől 

Bukta Imrén át 
Ganxsta Zolee-ig

HATÁRESET 2.0 – KELET-KÖZÉP-EURÓPA, ÚJRA

Ünnepeljük együtt Pest, Buda 
és Óbuda egyesítését, a főváros  
születésnapját!

Óbuda-Békásmegyer  
Önkormányzat is gazdag  
programokkal, pályázatokkal,  
ünnepségekkel és kulturális  
eseményekkel készül 2023-ra.

Tartsanak velünk!

150
ÉVES LESZ
BUDAPEST

További részletekért 
kövessék a megújult 
obuda.hu oldalt.
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közösség 22 karácsony23

Világzene, vetélkedő, vidámság. 
Óbuda-Békásmegyer Cigány Önkor-
mányzat Mikulásváró ünnepségére 
szeretettel invitál minden érdeklődőt: 
kicsiket és nagyokat 2022. december 
3-án, pénteken délelőtt a harmadik 
kerületi Óbudai Kulturális Központba.

December 3-án a harmadik kerületi San 
Marco utcába is megérkezik a Mikulás. 
Méghozzá ezúttal az Óbuda-Békásmegyer 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szívé-
lyes meghívásának nem tudott ellenállni.  
A roma nemzetiségi önkormányzat családi 
programjának az Óbudai Kulturális Köz-
pont ad otthont: 1032 Budapest, San Marco 
utca 81.

l Ki tud többet…? Játékos vetélkedő 
a karácsonyi ünnepkör jegyében

l A karácsonyi ünnepeket megelőző 
négy hetet mindannyian szeretetteljes 
és izgalmakkal teli várakozással tölt-
jük. De mit is jelent az advent szó pon-
tosan, és honnan származik?

l Szintén sokféle népszokás kapcsolódik 
a december 13-i Luca névnapjához. Mi-
lyen tilalmakat tart számon és milyen 
elővigyázatosságokra int a Luca-napi 
folklór?

l Hagyományosan vízkeresztkor, azaz 
január 6-án bontjuk le a karácsonyfát 
és a kapcsolódó ünnepi dekorációkat. 
Miért éppen ehhez a dátumhoz kötjük 
ezt a tradíciót?

l Ugye mennyi izgalmas kérdés!? Ilyen 
és ehhez hasonlóan érdekes kvízkérdé-
sek megválaszolásával tehetjük próbá-
ra a téli ünnepekhez kapcsolódó isme-
reteinket, tudásunkat.

l Ki tud többet a karácsonyi ünnepkör-
ről? címmel játékos, szellemi vetél-
kedővel is készülnek ugyanis a Mi-
kulás-ünnepségre a szervező Romano 
Glaszo tagjai. Érdemes ott lenni és ját-
szva művelődni 9 órától!

Dalok és táncok a világkörül
A Romano Glaszo együttesről teljes, mai 
nevén Romano Glaszo ‒ Emberi Hang Mű-
vészeti Csoport, természetesen, elsősorban 

nem vetélkedők vagy ki mit tud? játékok 
jutnak az eszünkbe, hiszen a 1976-os 
megalakulásuk és majd több átalakulá-
suk óta nemcsak a magyar, hanem a nem-
zetközi zenei és táncművészeti élet rangos 
szereplőiként váltak ismertté. Ahogyan 
mottójuk is hirdeti: „Szavak helyett a zene- 
és a táncművészet erejével…” valóban 
ennek erejével, eszközeivel találnak utat, 
és visznek el minket is bolygónk számos 
tájára. Így a világzene, a népzene, a nép-
táncok, a klasszikus balett, a moderntáncok 
és a táncdrámák darabjai mind ott szerepel-
nek repertoárjukban.

A Romano Glaszo a december 3-i óbudai 
Mikulás-délelőttön szintén a magyar, a ci-
gány, a spanyol és a balkáni zene kincsei-
ből, valamint azok gyermekdalaiból mutat 
be előadásában, 10 órai kezdettel. És az él-
ményt teljessé teszi, hogy a muzsikálást kö-

v e t ő 
t á nc há z 
programjába va-
lamennyien bekap-
csolódhatunk!

A gazdag és színes 
‒ agyat, lelket és testet megmozgató ‒ prog-
ramok után pedig megérkezik a Mikulás 
az Óbudai Kulturális Központba! Köszönt-
sük együtt! (A családi Mikulásváró prog-
ramokat megelőzően ugyanitt, ugyanezen 
a napon, tehát 2022. december 3-án, reggel 8 
órától 9 óráig közmeghallgatást tart az Óbu-
da-Békásmegyer Cigány Önkormányzat.)

Sz.M.

Érkezik a Mikulás 
Óbudára a cigány 
önkormányzat 
meghívására!

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, hogy az otthonukban élő, a koruk 
és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására átmenetileg nem, vagy 
kevésbé képes nyugdíjas embereknek könnyebbé, tegye a mindennapjait. 

FELADATOK
• Segítség az önálló életvitel fenntartásában (gyógyszer beadás, gyógy-
szer kiváltás, étkeztetés, bevásárlás max. 5kg-ig a legközelebbi boltból),
• Segítség a személyi és környezeti higiéné megtartásában (fürdetés, 
mosdatás, ágyazás, közvetlen környezet rendbetétele),
• Az ellátottak mentális és pszichés állapotának figyelemmel kísérése, se-
gítő kapcsolat kialakítása,
• A havi térítési díjak beszedésében való közreműködés,
• Pontos és naprakész dokumentáció vezetése.
AMIT MI NYÚJTUNK
• Egy elhivatott és összetartó csapat
• Rugalmas munkaidő
• Családbarát munkahely
• Havi BKV bérlet
• Éves egyszeri munkaruha juttatás
SZÜKSÉGES ISKOLAI VÉGZETTSÉG:
szociális ápoló-gondozó, vagy egészségügyi végzettség
MUNKAIDŐ:
Hétfőtől-péntekig 8-16h                       
JELENTKEZÉS:
Fényképes, szakmai önéletrajz és iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány másolatának megküldésével, a teri.viktoria@kszki.obuda.hu email 
címen.
Érdeklődni telefonon a 06/1/250-1552/munkaügy telefonszámon lehet.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, hogy az otthonuk-
ban élő, a koruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk el-
látására átmenetileg nem, vagy kevésbé képes nyugdíjas 
embereknek könnyebbé, tegye a mindennapjait. 

FELADATOK
• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinálása, az ügye-
letes gondozók beosztásának elkészítése, havi elszámolás elké-
szítése és szükség szerint adatszolgáltatás nyújtása.
• A megállapodás alapján a szolgáltatások napi folyama-
tának koordinálása.

• Gondozási elszámolások előkészítése, gondozási díjak 
beszedése a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően.
• Az ellátással kapcsolatos gondozási mutatók és statisz-
tikai kimutatások készítése.
• Éves munkaterv, szakmai program és beszámolók előké-
szítése.
• Napi gondozási feladatok ellátása.
AMIT MI NYÚJTUNK
• Egy elhivatott és összetartó csapat
• Rugalmas munkaidő
• Családbarát munkahely

• Havi BKV bérlet
• Éves egyszeri munkaruha juttatás
SZÜKSÉGES ISKOLAI VÉGZETTSÉG:
szociális ápoló-gondozó, vagy egészségügyi végzettség
MUNKAIDŐ: Hétfőtől-péntekig 8-16h                       
JELENTKEZÉS:
Fényképes, szakmai önéletrajz és iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolatának megküldésével, a teri.
viktoria@kszki.obuda.hu email címen. Érdeklődni telefo-
non a 06/1/250-1552/munkaügy telefonszámon lehet.

JELZŐRENDSZERES GONDOZÓ-KOORDINÁTOR HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLATBA

GONDOZÓ-ÁPOLÓ HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLATBA 
NAPI 8 ÓRÁS MUNKARENDBE



TISZTELT HARMADIK KERÜLETIEK, 
KEDVES BARÁTAIM!

Ismét eltelt egy év, és mi ismét együtt ünnepelhetünk az Advent 
Óbudán rendezvényein. Nehéz hónapok vannak mögöttünk és nehéz 
hónapok állnak előttünk, s bár van okunk a borúlátásra, mégis arra 
kérem Önöket: ebben a rendkívül feszült helyzetben se feledkezzünk 
el arról, milyen sokat jelent a közösség ereje, milyen fontos az, hogy 
segítsük, támogassuk egymást, és az is, hogy osztozzunk az öröm 
pillanatain, együtt éljük át az ünnep meghittségét.

A közös ünnepléshez idén is remek programokkal, koncertekkel, 
vásári hangulattal járulunk hozzá, mert hiszünk abban, hogy a ne-
hézségeken csak akkor tudunk úrrá lenni, ha lelkünkben elég erősek 
vagyunk, ha az életünk ünnepi pillanataiból töltekezhetünk. Azzal 
tudjuk legyőzni a sötétséget, ha körülöttünk és a lelkünkben is fényt 
gyújtunk.

Idén kicsit más lesz ez az Advent, mint amit az előző években meg-
szokhattunk, de a közös ünneplést nem engedjük, nem engedhetjük 
el. Mert az életben mindig kellenek kapaszkodók, erőnkhöz mérten 
kell ragaszkodnunk hagyományainkhoz, közösségünkhöz.

Együtt érték az ünnep.

Áldott és békés karácsonyt!

dr. Kiss László
polgármester

NOVEMBER 25. – 
  DECEMBER 23. 

www.adventobudan.hu
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November 25., péntek 
17.00 Az Advent Óbudán 2022 díszkivilágítását 
felkapcsolja: dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere és Pap Zoltán, a BDK Budapesti 
Dísz- és Közvilágítási Kft ügyvezetője.
17.10 Király Viktor és Király Linda
18.30 A korcsolyapálya ünnepélyes megnyitása  
jégtáncbemutatóval

November 26., szombat
 11.00 Gryllus Vilmos 
16.00 Petruska
18.00 Romengo

November 27., vasárnap
 11.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl
16.00 Zséda
17.00 Tűzzsonglőr-bemutató
17.40 Az első adventi gyertya meggyújtása
18.00 Boggie

ELSŐ ADVENTI HÉTVÉGE
Az Advent Óbudán 2022 házigazdája: 

VASVÁRI ANNAMÁRIA December 2., péntek 
18.00 Canarro 

December 3., szombat
 11.00 Kolompos
16.00 Megérkezett! Betlehemi történet
18.00 Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák

December 4., vasárnap 
 11.00 Buborék
16.00 Huzella Péter
17.00 Tűzzsonglőr-bemutató
17.40 A második adventi gyertya meggyújtása
18.00 Szent Efrém Férfikar

15.00 és 18.00 óra között a Fő téri jégpályán: 
Koris Mikulás

MÁSODIK ADVENTI 
HÉTVÉGE

December 9., péntek
18.00 Dűvő

December 10., szombat
 11.00 Bognár Szilvia
16.00 Zurgó
18.00 Fool Moon

December 11., vasárnap 
 11.00 Eszter-lánc mesezenekar                   
16.00 Szekeres Adrien
17.00 Tűzzsonglőr-bemutató
17.40 A harmadik adventi gyertya 
meggyújtása
18.00 Chalga

HARMADIK ADVENTI 
HÉTVÉGE

December 16., péntek
18.00 Messessippi

December 17., szombat
 11.00 Kalap Jakab bábkoncert
16.00 Muzsik és Volkova
18.00 Müller Péter Sziámi AndFriends

December 18., vasárnap 
11.00 Gyuri bácsi játszodája                   
16.00 Four Fathers
17.00 Tűzzsonglőr-bemutató
17.30 Karácsonyfa-díszítő verseny, eredményhirdetés
17.40 A negyedik adventi gyertya meggyújtása
18.00 Kaláka

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

NEGYEDIK ADVENTI 
HÉTVÉGE

PROGRAMOK
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November 20. vasárnap 15.00 Hárman a padon - színházi előadás
November 25. péntek 18.00 Töredék idő - Nagy Gábor festőművész kiállításmegnyitó (Ingyenes.)
November 27. vasárnap 10.00 Nosztalgia MegaBörze
Asztalfoglalás: Tusják Zoltán, zolisweet@gmail.com, 30/231-6555, A belépés ingyenes.
November 27. vasárnap 10.00 Alkotónap – Karácsonyi készülődés
Alkossatok velünk, ha a karácsonyfát csak természetes alapanyagból készített díszekkel 
szeretnétek felöltöztetni. A közös alkotásban segít: Szabó Ági és Bősz-Ambrus Kinga
November 27. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház
November 30. szerda 15.00 Színek, formák, kompozíciók – kiállításmegnyitó (Ingyenes.)
December 2. péntek 18.00 Adventi hangverseny
December 4. vasárnap 10.00 Aranyszamár Színház: Póruljárt krampuszok
Vidám, zenés mesejáték az Aranyszamár Bábszínház előadásában. Az elviselhetetlenségig rendetlen Krampuszlányok, Mánia és Hisztéria, újabb cselt eszel ki a Mikulás 
csomagjainak megszerzéséhez.  Szereplők: Mánia: Érsek-Csanádi Gyöngyi, Hiszti: Baranyai Anita, Sünpostás: Mátyás Zoltán, Reitter Zsolt, Mikulás: Mátyás Zoltán, Reitter Zsolt
December 4. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház

November 18. péntek 19.00 A nagybőgő – monodráma Klem Viktor előadásában
November 26. szombat 16.00 BonBon Matiné: Szeder & Lóci – Dalszerző
Kriszti és Lóci egy interaktív előadás során készíti el az idei év legnagyobb slágerét a
gyerekekkel közösen, amiből az is kiderül, hogy ki mindenkiből lehet dalszerző?
Közreműködik: Szeder-Szabó Krisztina – ének, gitár, Csorba Lóci – ének, gitár,  Tarr Ferenc – hoppmester
December 2. péntek 19.00 Sohasevolt semmise (Minden jegy elkelt!)
December 3. szombat 16.00 Mikulásváró kézműves foglalkozás
Közös családi alkotás, kreatív Mikulás-dekorációk készítése.

November 19. szombat 17.00 Duruzsol az erdő
Józsa Tamás és Farkas Csaba zenés mesejátékának zenei anyagát bemutató koncert.
November 26. szombat 10.00 Csodavárás a téli estékre
Adventváró koncert és alkotóműhely kisgyerekes családoknak. A műsor végén arra is lesz lehetőség, 
hogy családi fotók készüljenek a karácsonyfa mellett. Házigazda: Szmirnov Krisztina és a zsurok.hu csapata
November 26. 15.00 Adventi naptár és adventi koszorú, textil állatkák varrása - Kreátor Varróműhely
November 27. 15.00 Játékkészítő workshop: kicsiknek és nagyoknak - Kreátor Varróműhely
December 2. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
December 4. 15.00 Mikulás manufaktúra – Mikulás, manó, textil mikulászsák készítés -Kreátor Varróműhely

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

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

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

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. szeptember 17. – 2022. március 19.:
Kunibert Fritz: “Egység a Kettősségben” című időszaki kiállítás

VASARELY MÚZEUM BUDAPEST 
1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
email:vasarely@szepmuveszeti.hu
telefon: +3613887551
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest
Nyitvatartás: kérjük tájékozódjon a múzeum honlapján

November 25. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel
November 25. péntek 17.00 Színházi kulisszák mögött – Legendás előadások 
(Ingyenes.)
November 26. szombat 10.00 Aulakiállítás - Csillaghegyi Öltögetők 
A megnyitó napján lesz anyag- és kellék árusítás, tombola, karácsonnyal kapcsolatos 
bemutatók 14.00 óráig.

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

Időszaki kiállítások:
2022. október 13 – 2023. március 26. - VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete 
Milyen kutyát tartott Blaha Lujza, Móricz Zsigmond vagy a 19-20. század más ismert 
művésze, politikusa, színésze? Hogyan szabályozták a hatóságok a nagyvárosi 
kutyatartást? Hogyan alakult ki Budapesten és Magyarországon a vakvezető 
kutya-kiképzés? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre fókuszál a VAU!  
A kiállításra tárgyakat gyűjtött vagy vásárolt a múzeum, de több budapesti 
köz- illetve magángyűjteménytől, valamint magánszemélyektől is kölcsönzött, 
akik saját történeteikkel teszik még izgalmasabbá a kiállítást. 
A kiállítás egyedülálló módon kutyával is látogatható. Kurátorok: Balla Lóránd, Molnár Álmos
facebook/vau.kiscellimuzeum
2022. szeptember 10. - december 15. - „Gondolatim, érzeményim szárnyra keltenek” 
Ki a raktárból! I. - Válogatás a BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményeinek 19. századi anyagából
A Fővárosi Képtár gyűjteményéből most olyan festményeket és grafikákat szeretnénk a látogatók elé tárni, melyek többségét még soha nem láthatta a közönség, 
olyan női alkotóktól, akiknek az életét, pályáját nagyrészt a feledés homálya fedte. Mindaddig, amíg a női alkotók műveit - függetlenül tehetségüktől, képzettségüktől 
és alkotásaik művészi minőségétől - „műkedvelő” / amatőr / dilettáns kategóriákba sorolták, a múzeumok kapui zárva maradtak előttük. A most kiállításon szereplő 
tárgyak zöme is alapvetően várostörténeti dokumentumként vagy művészeti oktatástörténeti anyagként került a Fővárosi Képtár gyűjteményébe.  
2022. november 20., vasárnap 15 óra – Kurátori tárlatvezetés
Kurátor:  Aczél Eszter Krisztina

KISCELLI MÚZEUM
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
Tel: +36 1 388 8560 www.kiscellimuzeum.hu 
kapcsolat@kiscellimuzeum.hu

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 22., kedd, 19:00 Borvirág Borklub a Borvirág zenekarral
Bepillanthatunk a műhelytitkokba, megkóstolhatjuk a borokat, melyeket maga a borász mutat be nekünk. Regisztráció: bacchus.studio@gmail.com; 30/954-9147 Belépő: 3.000 Ft
2022. november 25., péntek, 19:00-22:00 Retroll koncert
A ’70-es, ’80-as, ’90-es évek zenéivel, vidám hangulattal várjuk a táncolni szerető és retro zenét kedvelő vendégeinket! Belépő: 500 Ft
2022. december 1., csütörtök, 19:30 Bohém-klub
Törzsvendégeinket és az új érdeklődőket egyaránt sok szeretettel és a régi jókedvvel várjuk a Bohém Ragtime Jazz Band koncertjére. Belépő: 2.000 Ft

MAGYAR KERESKEDELMI 
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM 
1036 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
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November 18-án Kiskorona – Kamara/1 címmel folytatódik a Budapesti Vonósok kamarazenei  
sorozata. Ahogyan a korábbi években, most is híres, valamint alig ismert duókkal, triókkal, 
vonósnégyesekkel teremtenek családias hangulatot a zenekar művészei. Molnár Szabolcs 
visszatérő műsorvezetőként, házigazdaként évek óta kíséri a hallgatókat a történeti kamarazene 
végtelen szalonsorán. Az első esten Smetana 2. vonósnégyese után ritkábban játszott 
különlegességekkel, Glière, valamint Dohnányi kamaraműveivel találkozhat a közönség. 
Horgas Eszter fuvolaművész és lánya, Lili Mária énekművész muzsikál és mesél életükről, zenéről, művészetekről, kapcsolatokról november 23-án. Az esten 
Gershwin, Lehár, Bizet, Piazzola, Gounod, Massenet, Mendelssohn, Kodály, Ian Clarke, Chick Corea, Nina Simone szerzeményei csendülnek fel. 
A Magyar Állami Operaház vezető magánénekesnője Sümegi Eszter tart dalestet november 25-én.  A Kossuth-díjas szoprán ezen az esten Liszt Ferenc, Dohnányi Ernő, 
Lajtha László, Bartók Béla, valamint Kodály Zoltán műveit szólaltatja meg.
ANGOL – MAGYAR – régi idők dalai címmel tartja jubileumi hangversenyét az idén 36 éves
Óbudai Kamarakórus november 28-án.
November 30-án Czigány Ildikó versei hangzanak el Rostetter Szilveszter megzenésítésében. A hangverseny egy dalest, melyen Rostetter Szilveszter - többnyire 
- Czigány Ildikó, zenetudós, pilóta, karate-edző és jóga-oktató, állatvédő és humanista-költő verseinek megzenésítései hangzanak el ének- zongora, ill. ének-
kamaraegyüttes előadásában. Az est egyben könyvbemutató is, Czigány Ildikó Létra a levegőben című antológiájáé.

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
KISKORONA7
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
Tel: 250-0288
E-mail: info@obudaitarsaskor.hu
Jegypénztár: informacio@obudaitarsaskor.hu 
Honlap: www.obudaitarsaskor.hu

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

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. 
Színre lépünk! – 2022. november 19. 10.00 
Kedved támadt színesebbé tenni a napodat, megmutatni a kreativitásodat? Várunk téged, 
a barátaidat és családodat egy élményteli, szórakoztató közösségi színezésre! A program ingyenes. 
Horgolda: Lépegetős adventi kalendárium – 2022. november 23. 17.00 
Klubfoglalkozásunkon horgolt kiegészítőket és dekorációkat készítünk. Várjuk a horgolni vágyó érdeklődőket, kezdőket és haladókat egyaránt! A novemberi alkalommal 
lépegetős adventi kalendáriumot készítünk. A program ingyenes. 
Társasjáték klub – 2022. november 25. 17.00 
Ha unalmas a péntek délután, dobd fel egy társasjátékkal! Gyere el hozzánk, válassz a játékok közül, mi pedig segítünk a szabályok gyors megismerésében, sőt, ha 
kéred, fortélyokat is mutatunk! Hozd a barátaidat, a családodat vagy a szomszédokat és készüljetek jó kedvvel a hétvégére!  A program ingyenes.

November 18. Péntek 14.00 - Weöres Sándor műve nyomán: A holdbeli csónakos 
-kalandos játék
November. 19. Szombat 15:00 - Családi hétvége a Térszínházban! Weöres Sándor műve 
nyomán: A holdbeli csónakos-kalandos játék 
November 21. Hétfő 19:00 - Moliére: Tartuffe - komédia két részben, Vas István fordítása
November 23. Szerda 19:00 - Szophoklész: Antigoné-tragédia, Mészöly Dezső fordítása
November 24. Csütörtök 19:00 - Moliére: Tartuffe - komédia két részben, Vas István fordítása
November 25. Péntek 19:00 - Szophoklész: Antigoné-tragédia, Mészöly Dezső fordítása
November 28. Hétfő 19:00 - Szophoklész: Antigoné-tragédia, Mészöly Dezső fordítása
November 29. Kedd 18:00 -  Versek szódával - Mesterek és tanítványok - irodalmi talkshow a Térszínházban, Vendégek: Lőrincz P. Gabriella és Kopriva Nikolett
December 1.  Csütörtök 19:00 - Szophoklész: Antigoné -tragédia Mészöly Dezső fordítása
December 2. Péntek 14:00 - Weöres Sándor műve nyomán: A holdbeli csónakos -kalandos játék
December 3. szombat 15:00 - Családi hétvége a Térszínházban! Weöres Sándor műve nyomán: A holdbeli csónakos - kalandos játék
Jegyrendelés: e-mail: terszinhaz@gmail.com, Szamosvári Gyöngyvér mobil: +36-30-391-9765

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

Adventi Móka Műhely - 2022. november 18. 17.00 
Készíts karácsonyfadíszeket és ajándékokat kreatív családi műhelyünkben! 
Az elkészítésben Milner Angéla foglalkozásvezető segít. Az alapanyagokat biztosítjuk, 
magaddal csak a jókedved hozd! 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     
Illusztrációk-2022. november 3.- 2023. február 24. 
Lepenye Garda Angyalka tervezőgrafikus hallgató mesekönyv illusztrációiból nyílt kamarakiállítás a gyerekkönyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében 
látogatható. A program ingyenes.  
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 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 héten 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 PLATÁN KÖNYVTÁR 
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 Email: platan@kszki.obuda.hu 
www.platankonyvtar.hu 

ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel.: 1/250-1020
E-mail: info@obudaimuzeum.hu,
www.obudaimuzeum.hu,
https://www.facebook.com/obudai.muzeum
Nyitvatartás: kedd-vasárnap: 10.00-18.00

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Óbuda - egy város három arca – Óbuda története a középkortól a 20. század közepéig 
Játék a városban – Budapest egyetlen állandó játékkiállítása
Templomok a talpunk alatt – Az Óbudai Fő tér középkori templomai
PROGRAM:
November 26-27. (szombat-vasárnap), advent 1. hétvégéje, 10.00-18.00 - Óbudai csillagutazás - Légy te az óriás társasjáték főhőse!
Az egész kiállítást lefedő, élő társasjátékban a látogatók a bábuk, akik egy felszerelt felfedezőtáska és Holdnapló segítségével vágnak neki az űrutazásnak, hogy elhozzák 
Nyuszival a sajtot Egérkének. Jutalmuk pedig nem csupán Egérke boldogsága, hanem a játék főszereplőit ábrázoló matrica!
A játék időtartama 60–90 perc. Ajánlott korosztály: 6–99 éves korig.

2022. november 25. 19.30 Zeneakadémia - Haydn: A Teremtés (Hob. XXI:2)
Közreműködik: Szutrély Katalin – szoprán, Komáromi Márton – tenor, 
Najbauer Lóránt – bariton, Purcell Kórus
Vezényel: Vashegyi György
A mű az ember és a teremtés viszonyáról szól, arról, milyen kicsi pont is vagyunk a mindenségben – ma nem is lehetne aktuálisabb a téma, mikor a teremtett világ 
felbolygatásával végül leginkább saját túlélésünket veszélyeztetjük. A világ gyönyörűségét beszéli el ez a közel kétórás zenei freskó, az egyik legszebb zenével, amit 
valaha írtak. A klasszikus szépségre, nyugalomra, elmélkedésre vágyóknak ajánljuk leginkább az előadást.

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR
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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.

Következő tervezett megjelenés: 2022. december 2.

REJTVÉNY HIRDETÉSEK
Milyen címmel nyílt fotókiállítás november 10-én az Esernyős  

Galériában? A megfejtést a rejtvény fősorában rejtettük el.
LAKÁSFELÚJITÁS! 

Szobafestés, mázolás, 
parkettázás, csempézés, 
vízszerelés, villanyszere-
lés, kőműves, és kisebb 

munkákat is vállalok - 
garanciával. Halász Tibor 

generálkivitelező  
06 1 202 2505 /  
06 30 251 3800

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
FOGTECHNIKUS! Fogsor-
javítás: 4 900, alábélelés: 
15 000, új fogsor készítés: 

45 000. Az Árpád-híd 
közelében.  

T: 0620/927-6967
l

Óbudai általános iskolák-
ba keresünk délelőttös 

és délutános takarítónő-
ket napi 4 órás időtartam-
ra. Érdeklődni: 06-20-980-

5616 számon lehet.
l

Lomtalanítás! Ingatlan, 
hagyaték, pince, padlás 

ürítése rakodással, kihor-
dással. Hulladékszállítási  
engedéllyel rendelkezünk.  

Tel.: 06 30 703 0518
l

Pedikűrös házhoz megy! 
Pedikűr-manikűr otthoná-

ban! Tel: 06 70 555 4104
l

Keresek használt Zepter 
Bioptron Lámpát, Szín-

terápiát, Légterápiát 
és Ceragem ágyat 

készpénzért! 
Érdeklődni: 

06 20 529 9861
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CCíímm FFuunnkkcciióó HHeellyyrraajjzzii  sszzáámm
AAllaapp--
tteerrüülleett
((mm22))

GGééppéésszzeettii
ffeellsszzeerreellttsséégg

MMűűsszzaakkii  áállllaappoott MMiinniimmáálliiss  bbéérrlleettii
ddííjj  ((FFtt//hhóó))

BBáánnaattppéénnzz
((FFtt))

Búza utca 8.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18910/101/A/316 83 víz, villany leromlott 221.710,- 266.000,-

Kerék utca 36.,
földszinti, utcai üzlet/iroda 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 112.892,- 135.000,-

Pacsirtamező utca 49-57.,
földszinti, utcai üzlet, iroda 17725/8/A/1 136 víz, villany, távfűtés közepes 387.621,- 465.000,-

Raktár utca 42., földszinti,
udvari iroda 18671/3 18 víz, villany, gáz közepes 58.770,- 70.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 498 villany közepes

422.802,-
+ 114.540,-

közüzemi átalány
507.000,-

Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari raktár 18822/12 450 villany közepes

382.050,-
+ 103.500,-
közüzemi átalány

458.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 297 villany közepes

252.153,-
+ 68.310,-

közüzemi átalány
302.000,-

Szőlőkert utca 6.,
emeleti, udvari raktár 18822/12 33 villany közepes

28.017,-
+ 7.590,-

közüzemi átalány
33.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113

CCíímm FFuunnkkcciióó HHeellyyrraajjzzii  sszzáámm
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((mm22))

GGééppéésszzeettii
ffeellsszzeerreellttsséégg

MMűűsszzaakkii  áállllaappoott MMiinniimmáálliiss  bbéérrlleettii
ddííjj  ((FFtt//hhóó))

BBáánnaattppéénnzz
((FFtt))

Apát utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/98/A/52 72 víz, villany közepes 182.880.- 219.000,-

Bécsi út 88-92., pincei, lépcsőházitároló 14729/2/B/171 58 villany leromlott 43.500,- 52.000,-

Bécsi út 86., pincei, udvari tároló 14729/9 90 villany leromlott 67.500,- 81.000,-

Berend utca 22., pincei, lépcsőházitárolós 18529/4/A/135 70 villany leromlott 43.050,- 51.000,-

Berend utca 22., pincei, lépcsőházitároló 18529/4/A/139 54 villany leromlott 33.210,- 39.000,-

Berend utca 26., pincei, lépcsőházitároló 18529/4/A/140 54 villany leromlott 33.210,- 39.000,-

Bogdáni út 22., pincei, lépcsőházitároló 18529/10/A/37 46 villany közepes 28.290,- 33.000,-

Búza utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/101/A/4 2 – leromlott 9.909,- 11.000,-

Evező utca 8., pincei, lépcsőházi tároló 14615/8/A/19 38 villany leromlott 23.370,- 28.000,-

Hévízi út 9., I. lh.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/134 49 villany leromlott 30.135,- 36.000,-

Kiscelli utca 76., pincei, udvari tároló 17309/A/3 93 villany leromlott 57.195,- 68.000,-

Lajos utca 104., pincei, udvari tároló 17799/2/A/27 52 villany leromlott 39.000,- 46.000,-

Lajos utca 124.,
pincei, udvari tároló 17815/1 153 villany leromlott 108.787,- 130.000,-

Meggyfa utca 17., pincei, 
lépcsőházi tároló 18529/27/A/38 118 villany közepes 70.910,- 85.000,-

Meggyfa utca 23.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/21/A/113 77 villany közepes 47.355,- 56.000,-

Meggyfa utca 31.,
pincei, lépcsőházi tároló 18529/9/A/55 30 villany közepes 18.450,- 22.000,-

Meggyfa utca 27., pincei, 
lépcsőházi tároló 18529/14/A/58 56 villany közepes 34.440,- 41.000,-

Pacsirtamező utca 26., A. lh., 
pincei, lépcsőházi tároló 17632/0/B/3 138 villany közepes 103.500,- 124.000,-

San Marco utca 12-18., B lh.,pincei, 
lépcsőházi tároló 17449/4/A/21 45 villany közepes 27.675,- 33.000,-

San Marco utca 34., pincei, udvaritároló 17380/0/A/8 29 villany közepes 17.835,- 21.000,-

Szőlő utca 23., pincei, lépcsőházi tároló 17642/0/A/1 55 villany közepes 33.825,- 40.000,-

Tímár utca 17/B-19., B lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/62 48 villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., C lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/63 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., D lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/64 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., E lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/65 46 villany közepes 34.500,- 41.000,-

Tímár utca 17/B-19., F lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/66 48 villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., G lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/67 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-

Tímár utca 17/B-19., H lh., pincei, 
udvari tároló 17487/0/B/68 49 villany közepes 36.750,- 44.000,-

Váradi utca 2-8/A., pincei, 
lépcsőházi tároló 18659/0/A/104 47 villany közepes 28.905,- 34.000,-

Váradi utca 2-8/A., pincei, 
lépcsőházi tároló 18659/0/A/105 47 villany közepes 28.905,- 34.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) pályá-
zatot hirdet az alábbi,  Bu-
dapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló, 
üres helyiségek bérbeadá-
sára:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.) 
pályázatot hirdet a Buda-
pest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló, 
tároló funkciójú, üres helyi-
ségek bérbeadására, ma-
gánszemélyek részére:

Jelen pályázati felhívás nem 
teljes körű, a részletes pályá-
zati anyag elérhető a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapokon. 

A pályázattal kapcsolatban 
további felvilágosítást az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit 
Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztá-
lyán a +36-1-430-3468, +36-1-
430-3465 telefonszámokon, 
illetve a berbeadas@ovzrt.hu 
email címen lehet kérni. 

A pályázati felhívás jelen szö-
vege felkerül a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapokra. 

obuda.hu
ovzrt.hu

Zab utca 4-6-8., földszinti, utcai tárolórész 18910/77/A/20 109 víz, villany közepes 228.649,- 274.000,-

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt.
adószám: 23445079-2-41 cégjegyzékszám: 01-10-047113
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Ha egy háztartás se online, se számlálóbiztos segít-
ségével nem töltötte ki a kérdőívet, még eleget tehet 
törvényi kötelezettségének. November 21. és 28. között 
pótösszeírás keretében lehetséges részt venni a 2022. 
évi népszámlálásban a Polgármesteri Hivatalban.

 

Október elseje óta tart a 2022. évi népszámlálás, amelynek célja, 
hogy pontos és átfogó képet adjon a legutóbbi, a 2011. évi adatfel-
vétel óta eltelt tizenegy évben a magyarországi népességet és la-
kásállományt érintő változásokról, hozzájárulva ezzel a társadal-
mi és gazdasági folyamatok alakulásainak, tendenciának nyomon 
követéséhez.

Törvény mondja ki: kötelező
Mindannyiunk életét érintő döntéseket befolyásolhat a népszám-
lálás eredménye, így mindannyiunk érdeke, hogy az adatfelvétel 
minél szélesebb körű legyen, azaz mindannyian töltsük ki a nép-
számlálási kérdőívet.

Mindemellett a népszámlásról szóló törvény kimondja, hogy 
az adatszolgáltatás kötelező, azaz a részvétel a népszámláláson 
kötelező. A kérdőív kitöltésére ‒ számlálóbiztos segítségével ‒ 
a lehetőség november 20-ig biztosított.

Ezt követően a kérdőívek megválaszolására már csak 
a III. Kerületi Polgármesteri Hivatal erre kijelölt helyiségé-
ben személyesen a pótösszeírás időszakában van lehetőség, 
előzetes időpontfoglalással. Az online időpontfoglalásra  

az idopontfoglalo.obuda.hu oldalon van lehetőség 2022. no-
vember 15-től november 27-ig. Internetes hozzáférés hiányában 
munkanapokon 2022. november 15-től november 25-ig a 06-1-437-
8902-es számon segítenek kollégáink az időpontfoglalásban, hétfőn 
és csütörtökön 8.00-18.00 óra között, kedden és szerdán 8.00- 16.30 
között, pénteken pedig a 8.00-12.30 közötti időpontokban.

Pótösszeírás hivatalunkban
2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor 
a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak azon sze-
mélyeket írjuk össze, akik nem töltötték ki az online kérdőívet 
és a számlálóbiztosok segítségével, interjú keretében sem teljesí-
tették adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Az összeírásból kimaradt személyek időpontfoglalás után 
számlálóbiztosok segítségével töltik ki a kérdőíveket, akár hét-
végén is. Az előzetes időpontfoglalásra vonatkozó információkat 
a www.obuda.hu oldalon is közzétesszük.

Időpontok november 21-től november 28-ig
A pótösszeírásra az alábbi időintervallumokban kerül sor:
l NOVEMBER 21-ÉN, hétfőn 8-18 óráig (utolsó foglal-

ható időpont: 17.00)
l NOVEMBER 22-ÉN, kedden 10-18 óráig (utolsó fog-

lalható időpont: 17.00)
l NOVEMBER 23-ÁN, szerdán 8-17 óráig (utolsó foglal-

ható időpont: 16.15)
l NOVEMBER 24-ÉN, csütörtökön 8-16 óráig (utolsó 

foglalható időpont: 14.45)
l NOVEMBER 25-ÉN, pénteken 8-18 óráig (utolsó fog-

lalható időpont: 17.00)
l NOVEMBER 26-27-ÉN, szombaton és vasárnap 

8-12.30 óráig (utolsó foglalható időpont: 11.45)
l NOVEMBER 28-ÁN, hétfőn 8-18 óráig (utolsó foglal-

ható időpont: 17.00)
A PÓTÖSSZEÍRÁS HELYE: 
1033 Budapest, Fő tér 2. Esernyős-Szindbád Terem

Kerülje el a közigazgatási bírságot!
Ahogyan írtuk, a népszámlálásban való részvétel törvény alapján 
kötelező. Aki november 20-ig nem tesz eleget adatszolgáltatási kö-
telezettségének, és november 21. és 28. között a pótösszeíráson sem 
vesz részt, az ellen a fővárosi és a megyei kormányhivatal közigaz-
gatási eljárást indíthat, és közigazgatási bírsággal is sújthatja.

A kiróható közigazgatási bírság nagysága személyenként 200 
ezer forint lehet. Kerülje el a közigazgatási eljárást, feltétlen szá-
mítunk együttműködésére!

A népszámlálással kapcsolatos további információkért látogas-
son el a www.nepszamlalas.hu oldalra.

Utolsó lehetőség 
részt venni 

a népszámláláson 
hivatalunkban

fotó: MTI / Ilyés Tibor


