
Óbudai KUL-TÚRA 
 
Molnár Mária, a Levegő Munkacsoport egyik kiemelkedően kreatív tagja, a 
kezdeményezője az óbudai kultúrséta gondolatának, amelyre első alkalommal április 11-
én került sor. Azok, akik elfogadták a meghívást, a Nagyszombat utca melletti 
amfiteátrumtól indulva járhatták be Óbuda számtalan régi emlékének néhány állomását 
– a Textil Múzeumot, középkori lakóházakat, a piacteret, a Zichy kastély udvarát stb. 
Molnár Mária abban bízik, hogy a hálózat ötlete eljut más önkormányzatokhoz is, és 
egyszerre segíti majd az emlékek megőrzését, és gazdagíthatja a bel- és külföldi 
idegenforgalmi kínálatot.  
 
Bármekkora közhely, mégis újból és újból meglepődöm 
azon, hogy a sokszor lepukkant városrészek is, mennyi 
érdekességet rejtenek. A felfedezésükhöz azonban 
utána kell olvasni vagy szerencsésebb esetben 
találkozni kell valakivel, aki kinyitja a szemünket 
ezekre a rejtőzködő titkokra.  
Molnár Mária, a Levegő Munkacsoport egyik 
kiemelkedően kreatív tagja, ilyen értékek 
megmutatására vállalkozott lakóhelyén, Óbudán, a 
Lajos utca környékén. Ő a kezdeményezője az óbudai 
KUL-TÚRA gondolatának, amelyre első alkalommal 
április 11-én került sor. Azok, akik elfogadták a 
meghívást, a Nagyszombat utca melletti amfiteátrumtól 
indulva járhatták be Óbuda néhány régi emlékét – a 
Textil Múzeumot, középkori lakóházakat, a piacteret, a 
Zichy kastély udvarát. A sétán részvett az Aquincumi 
Múzeum igazgatónője két kollegájával, a Magyar 
Építész Kamara titkára, zöld szervezetek és turisztikai 
vállalkozások képviselői. Molnár Mária abban bízik, 
hogy a hálózat ötlete eljut más önkormányzatokhoz is, 
és egyszerre segíti majd az emlékek megőrzését, és 
gazdagíthatja a bel- és külföldi idegenforgalmi 
kínálatot.  
Elnézegettem séta közben az elmúlt évtizedek során 
épült némelyik új házat. Vajon a tervezők, beruházók 
akkor is így döntöttek volna az anyagok, formai 
megoldások kiválasztásánál, ha előtte jobban 
elmélyülnek a környéken található értékek 
tanulmányozásában? 
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A képeket Abonyi Anita, az Építészfórum szerkesztője 
készítette, és bocsátotta rendelkezésünkre. 
- A résztvevők egy csoportja a középkori lakóházak előtt 
- A Textil Múzeum egyik szövőszéke 
- Az Aquincumi Múzeum munkatársa mutatja be a középkori piac 
maradványait a zsinagóga előtti területen 
- A Zichy kastély kertjében a helytörténeti múzeum igazgatónője 
beszél a terveikről 

 
 

 
 

 
 

 


