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Római Parti Hírek
DUNAI ÉLETKÉPEK 2017. XXII. évf. 4. sz. • Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület

LILIOMKERT TERMELŐI PIAC
A NÁNÁSI UDVARBAN.

MINDEN SZOMBATON
8.00-14.00
A Káptalantóti Liliomkert termelői piac gondozásában

MEGNYÍLT
a Római parti

LILIOMKERT
PIAC.

Reggelizzen nálunk!
Minden nap 8 órától nyitva vagyunk.

Termelői élelmet
és kézműves
termékeket hozunk
szezonálisan bővülő kínálattal.
Megszokott baráti légkör, jó hangulat.

Budapest, III. kerület, Nánási út 55., tel: 1/240-1188
Téli nyitva tartás: minden nap 8,00–20,00-ig
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III. Nánási út 47-49.

GomBRO’c

PÁC Húsbolt
Suvid és konfit technológiával előkészített
húskülönlegességek,
amiket otthon már
csak sütni kell

Itt a gombócok
új értelmet nyernek,
egyedi töltelékekkel
és köntösben

Mad Meat

A Bor

Az amerikai streetfood
jegyében
oldalas, hamburger,
tortilla, hátszín,
chillis bab

Bor, pezsgő, pálinka,
manufaktúrák kincsestára, személyre
szabva a vásárlóknak

Loidl
Virág Enterieur

G2S Síiskola
Sí- és snowboard
oktatás a Római-parton.
Nyári sporttáborok:
görkori, úszás, lovaglás,
kerékpár

w w w. n a n a s i u d v a r. h u

A tartalomból
Kedves Olvasó!
Húsvéti köszöntő
Rómaifürdő SE Hírek: Indul a szezon a
Római-parton, Vízre, kajakosok!, Túratoborzó,
Suli Hírek: Aquincum iskola, Bárczi Géza
Általános Iskola

|

Friss virágok, lakásdíszek
és otthondekorációk, és
a Greenleaf luxus spa
termékcsalád illatosítói
és gyertyái

1031 Budapest, Nánási út 47-49.

Tavaszi szezonnyitás a Külker Evezős
Klubban
Állatorvosi rovat: Húsvétra
Tojásfőző fortélyok
Körkérdés: Hogyan készül a Húsvétra?
Játszótérfejlesztés: esélyegyenlőség
Békásmegyeren is
5 évesek az Óbudai Könyvmegállók
Bús Balázs nyílt levele a lomtalanítás
kapcsán

|

facebook/nanasiudvar

Rongálások az új parkban
Közösségi torna: áprilistól öt helyszínen,
több időpontban
Bike&Breakfast
Bús Balázs polgármester újfent
kezdeményezi az intelligens kamerák
telepítését a szentendrei útra
Óbudai Futófesztivál – 2017.04.22-23.
Muskátli akció

Római-parti Liliomkert Piac
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület: Csillaghegyi találkozó, Tavaszi virágvásár,
Krumplivásár, Zsámboki Önképzőkör
Kulturális ajánló: Platán Könyvtár,
Könyvajánló, Csillaghegyi Közösségi Ház
Rejtvény: Sudoku
Döntött a Közgyűlés: A part mentén
épülhet az árvízi védmű
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„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
(Márai Sándor-Füveskönyv)

Kedves Olvasó!
Újraértelmezhető
a Húsvét?
Mit csinál Húsvétkor? Mi jut eszébe,
ha azt hallja: Húsvét? Milyen érzéseket, emlékeket hoz elő önből ez az
ünnep? Ezek és még megannyi kérdés kavarog bennem, amikor húsvéti
lapszámunk önhöz írt ajánlását
készülök megírni. Sok emberrel
beszélgettem az elmúlt időszakban,
kérdeztem mivel töltik a közelgő
ünnep – immár egy teljes nappal
hosszabb – időszakát, milyen programot terveznek? Nyugodtan mondhatom, ahány emberrel beszéltem,
annyi féle választ kaptam. Családi
ünnep, szabadidős tevékenység lett a
húsvéti hosszú hétvégéből, amikorra
rendszerint kirándulást, utazást szerveznek, rendezvényre mennek. Az a
fontos, hogy ne legyenek otthon, ha
otthon maradnának, bezárkóznak,
nehogy jöjjenek a locsolkodók. Ha
végig gondoljuk, hogy az elmúlt
évezredek történéseit az ünnepek változását követve, magunk is rájövünk,

hogy jó néhány keresztény ünnep
bizony ősi vallási szokásokra, népi
hagyományokra épült, így a két legnagyobb keresztény ünnepünk a karácsony és a húsvét is a nap-éj egyenlőség – téli, tavaszi – időszakához kötődik, és gyakran ma is szinte egymásba fonódva van jelen az életünkben:
téltemetés, kiszebáb égetés, stb. A
vallásra, a hitre épülő szokások és
hagyományok segítették ünneppé
tenni ezeket a napokat, míg el nem
érkezett az korszak, amikor az ünnepeinket a legújabb kor kihívásai
kezdték újraértelmezni, amikor a vallási tartalmat igyekeztek hétköznapi,
inkább meseszerű motívumokkal
pótolni: piros tojást hozó nyuszi,
hófehér bárányka.
Az igazi csapást az ünnepeinkre a
globalizáció, a fogyasztói társadalom
– „mindent akarok” – eszméje mérte:
ajándékozás, eszem-iszom, a húsvéti
vendégjárás, pacsuli kölnik, sok-sok
alkohol, a locsolópénz kényszeres
gyűjtése, ez lett a Húsvétból. Azt
hiszem, ez elől menekülnek leginkább azok, akik az utazást, a bezárkózást választják.

Ady Endre: Himnusz a Tavasznak
Hiszen harsogás a dolga,
Éhes, ékes, nagy legény,
De sohse volt ilyen torka,
Ilyen harsány sohasem.

Himnuszod ritkán daloltam,
Mert hogy nagyon te vagyok,
Életem eltavaszoltam
S nem leszek más sohasem.

Óh, Tavasz, én úgy szeretlek,
Te nagy, zengő rosszaság,
Zsarolója pajzán kedvnek
S kongó jóság sohasem.

Óh, életeket fogyasztó,
(Most jobban, mint máskoron)
Életeket lelohasztó
Nem tudsz lenni sohasem.

RÓMAI PARTI HÍREK – DUNAI ÉLETKÉPEK
Kiadja az R.S.E. Kft, Budapest, Petur u. 22.
Felelõs kiadó: Rátkai János üv.ig
Fõszerkesztõ: Fehér Ágnes
Szerkesztõségi titkár: Veilandné Jenei Györgyi
Tördelõszerkesztõ: Kiss Marianna
Szerkesztőségi e-mail: romaipartihirek@gmail.com
Munkatárs: Orbán Béla

Ha feltesszük a kérdést 100 embernek, hogy mit jelent neki a húsvét,
szinte biztos, hogy 80-nak a sonkatojás és a locsolkodás jut eszébe. Ez
a fajta újraértelmezés napjainkban is
folytatódik, láthatóan az ünnep fogalma is új értelmet nyer. Vajon miért?
Arra gondolok, hogy míg régen ezek
az ünnepek a kisebb, nagyobb közösségekben- akár vallási, akár családi –
zajlottak, amikor mindenki kiöltözött,
ünnepi szimbólumokkal díszítette fel
a környezetét, más légkört teremtettek, melyben helye volt az ünnepi
rítusoknak. A húsvét ma már egyre
több ember számára nem egy közösségi ünnep, nem Jézus áll a középpontjában. Ahogy a vallás is, úgy a
húsvét is individualizálódik, azaz
mindenki a maga módján próbálja
megélni.

MINDEN

KEDVES

OLVASÓNKNAK
SZERETET TELJES,
VIDÁM,
PIHENTETŐS
HÚSVÉTI NAPOKAT
KÍVÁNUNK.

A Római Parti Hírek
szerkesztő csapata

Ez nem jó. Szükségünk van a közösségben megélt ünnepekre, amiben
benne van az összetartozás, a mások
iránti felelősségvállalás, a hagyományok tisztelete, a szolidaritás és még
sorolhatnám. Szomorú jövőképet rajzol egy olyan társadalom, ahol nem
tudunk felvállalni egy közösséget, az
együttgondolkodást, egymás segítését, inkább elszigetelten, mikromagányban igyekszünk mindenkinél
bölcsebbek lenni.
A Húsvétra gondolok most, hogy
talán még nincs veszve minden,
hiszen egyre több az olyan hagyományőrző csoport, falu, akiknek fontos,
hogy életben tartsák azokat a szokásokat, amelyek valaha széppé és
örömtelivé tették ezt az ünnepet.
Hogy visszatalálunk-e a vallásos alapokhoz is, Krisztus kereszthalálához
és a feltámadásához, ezzel együtt a
közösségi értékek tiszteletéhez, az
ünnep eredeti üzenetéhez? Nem
tudom. Csak azt tudom, hogy az
embereknek szüksége a jó, a szép, a
békesség, az ünnep, az együttgondolkodó közösség.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves olvasómnak egy jó és
szép, lelkiekben gazdag ünnepet.
Fehér Ágnes

Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.

1%-ot a Rómaifürdõ SE-nek
A Rómaifürdõ SE már 25 éve szolgálja a környéken élõket változatlan céllal:
szervezett keretekkel biztosítani a szabadidõ sportos eltöltéséhez,
mind több gyerekkel és felnõttel megismertetni a vízisportok szépségét,
átmenteni valamit a Római-parti hagyományokból.

Támogassa Ön is személyi jövedelemadójának 1 %-ával!

Nyomda: Oláh Nyomda és Kiadó Kft.

Hirdetésfelvétel: a szerkesztõség címén és telefonszámán
1031 Bp., Petur u. 22. Tel.:240-3048, 06 20 9436-521
e-mail címünk: rse@enternet.hu • www.romaifurdo-se.hu
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.
Megjelenik havonta 13.000 példányban. Eng. sz. B/ISK/204/1993
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1%

Rómaifürdõ SE

Adószám: 18040551-1-41
Elõre is köszönjük a segítséget!

R.P.H. RÓMAIFÜRDÕ TELEP KÖRNYEZETVÉDÕ, SZABADIDÕ ÉS DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET

1%

rph17_04_rph10_02.qxd 2017. 05. 05. 15:11 Page 3

Vízre, kajakosok!

Rómaifürdõ SE
HÍREK

www.romaifurdo-se.hu

Az Rómaifürdő Sportegyesület kajak-kenu szakosztálya is vízre kész. Helyére
került vízre szállást biztosító stég is, az edzések
helyszíne ismét a vízi telep
és a Duna. A szakosztályi
munkát Bögös Ádám irányítja, és várja azokat a
fiatalokat, akik szívesen
tanulnának meg kajakozni,
és csatlakoznának egy
vidám csapathoz.

Indul a szezon a Római-parton
A Rómaifürdő SE római-parti vízi telepén folynak a szezonindító munkák:
levélsöprés, hajók, felszerelések rendszerezése, leltározása, a vízre szállást
segítő stég felkészítése. Megérkeztek az első vízre szállók is, a kellemesen
simogató tavaszi napfény egyre több kajakost, kenust csábít a vízre. Hamarosan indul az iskolai vízi sport oktatás tavaszi időszaka is.

A vízi telep hivatalos nyitása április 22-én lesz,
ahová várják a vízi sportok,
a gyermek és felnőtt kajak-kenu oktatás,
a nyári táborok,
túrák iránt érdeklődőket.
(1031 Bp. Nánási út 53.)

Edzések
Helyszín:

Közös erővel helyére került a vízre szállást biztosító stég is.

1031 Budapest,
Nánási út 53.
Rómaifürdő SE vízi telep

Időpontok:
hétfő-szerda-péntek:
16,00-18,00 óráig,
szombaton 10,00-12 óráig

További információk,
érdeklődés,
felnőtt kajak-kenu
oktatásra jelentkezés:
Bögös Ádám edző
Tel.: 06 70 415-1314

Túra-toborzó

HAJÓKÖLCSÖNZÉS
Római-part,

Kajak-Kenu kalandok

Nánási út 53.
2-3-4 személyes TÚRAKENU: 3000,-Ft/nap
Nagy 4 SZEMÉLYES KENU:
3.500,-Ft/nap
5 SZEMÉLYES KENU:
3.500,-Ft/nap

Rómaifürdõ SE
7-8 személyes TÚRAKENU:
5000,-Ft/nap
1 személyes TÚRAKAJAK:
2000,-Ft/nap
2 személyes TÚRAKAJAK:
2.500,-Ft/nap

FIGYELEM!
A FÉL NAPI KEDVEZMÉNY KIZÁRÓLAG
HÉTKÖZNAP 14,00 ÓRÁTÓL VEHETÕ IGÉNYBE!

KAJAK-KENU
szakosztályunk várja a

10-15 éves gyerekek
MENTÕMELLÉNYT INGYENESEN
BIZTOSÍTUNK, KÖTELEZÕ!
A Rómaifürdő SE közelgő vízi túráihoz még csatlakozhat minden olyan érdeklődő,
aki szeret a természettel együtt lélegezni, gyönyörködni a harsogó, üde színekben
pompázó tájakban és nem idegenkedik a sátoros táborozástól, ugyanakkor szívesen
töltene el néhány napot jó társaságban, csodálatos természeti környezetben.

A Bodrog-zug felfedezése

32. Vajasfok-Dunamelléki vízi túra

2017. május 11-14.
Tokaj-Zalkod-Tokaj
Részvételi díj: 19.000,- (egyesületi tagdíj, szállás, étkezés, hajók, felszerelések
bérleti díja, a természetvédelmi területre belépő, túraszervezés és vezetés)

(Budapesti Természetbarát Sportszövetség)
2017. május 17-21.
Kalocsa-Ósükösd-Baja
A túra nevezési díja: 3.500 Ft/fő
A hajóbérlés, szállítás, utazás megszervezéséhez segítséget nyújtunk.

A túrákról bővebb tájékoztatást a www.romaifurdo-se.hu címen talál,
információval, felmerülő kérdésekre válasszal a
06 20 9436 521-es telefonszámon Rátkai János szolgál.

Túrázzunk együtt!

HORDÓ: 300,-Ft/nap
HAJÓTÁROLÁS: 35.000,-FT/ÉV,
SZEZONRA: 15.000,-Ft
(május 1-szeptember 30-ig

jelentkezését.

Felnőtt kajak-kenu oktatás,
túrák, céges tréningek,
iskolai kajak-kenu oktatás
(III. kerületi oktatási intézményeknek
térítésmentesen),

hajóbérlés és –szállítás.

Havi tagdíjak, kedvezmények

KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK:
ÚSZNI TUDÁS
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY LEADÁSA
A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT BETARTÁSA
A KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK BETARTÁSA
TÚRANAPLÓ VEZETÉSE

Tel.:
06 20 9436 521
RÉSZLETEK:
www.romaifurdo-se.hu

R.P.H. RÓMAIFÜRDÕ TELEP KÖRNYEZETVÉDÕ, SZABADIDÕ ÉS DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET
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SULI HÍREK
BÁRCZI Géza
Általános Iskola
Csapatverseny Óbudáról
A hagyományos Bárczi Bölcs Bagoly csapatverseny a szokásostól eltérően márciusban került megrendezésre a Bárczi Géza
Általános Iskolában, melyen 7 iskola 17 csapata vett részt. A verseny lényege, hogy a
jelentkező 4. osztályos 4 fős csapatok leleményességüket felhasználva jutnak el a
megoldásokhoz. Nem előzetes kutató munkát várunk, hanem feladatainkon keresztül

szeretnénk ismereteiket bővíteni, az itt töltött egy órát élvezetessé tenni számukra. A
ráhangolódás célja az érdeklődés, a kíváncsiság felkeltése. Külön öröm számunkra, ha
látjuk, hogy a felkészítő kollégák, szülők is
benne vannak a játékban. Erről sokszor a
névválasztás árulkodik. Ha külön értékelnénk
a csapatneveket idén a Pais Dezső Általános
Iskola Scutum elnevezésű négyese kapná a
babért. Scutum a pajzs latin neve, szellemes
nyelvi fordulattal utal az iskola névadójára.
Igyekszünk minden évben a kerülethez kapcsolódó témát találni a versenynek. Szólt
már feladatlapunk a Dunáról, a közlekedésről, a kerület iparáról, s mint az idei is, a
római kor emlékeiről.
Bár minden versenyben hirdetünk eredményt, a legfontosabb az, hogy a tanulók azt

érezzék, hogy társaik segítségével, saját
tudásukat, kreativitásukat felhasználva
élményszerűen tudnak ismereteket szerezni,
s eredményesen oldják meg a feladatlapokat.
A válaszlap mellé idén néhány csapat véleményt is mellékelt, ezekből idézek:
„Ez a verseny nekem nagyon tetszett, mert a
feladatok szórakoztattak.”
„Imádom a csapatversenyt!”
Az ünnepélyes eredményhirdetés március
28-án volt a Bárczi Géza Általános Iskolában.

tagozat 11 tanulója három csoportra osztva
mért egyszerre, az általuk mért eredményt
átlagoltuk. Az így kapott értéket osztottuk
meg a velünk közel azonos hosszúsági fokon
lévő távolabbi iskolákkal. A mérési eredményekből és az iskoláink közti távolságból a
Föld kerülete kiszámítható.
Nagy örömünkre idén a tavalyi eredményünknél pontosabb adatot kaptunk. A Föld
kerületét idén 39972km-nek számítottuk,
ami a hivatalos 40 009 km-nél alig kisebb!!!

Az idei dobogósok:
1. Óbuda Gyöngyszemei (Diósi Péter, Juhos
Bálint, Neszmélyi Emil Orbó, Somogyi Kornél) Óbudai Nagy László Általános Iskola.
2. Julius Cesar (Csikós Tímea, Franyó
Hanga, Földes Dániel, Kiss Ruben) Óbudai
Nagy László Általános Iskola.
3. 4.B-BB (Dubicz Eszter, Matévi Bálint, Tábor
Csaba, Vadas Léna) Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola, Felkészítő: Král Zsuzsa
***

Ollé Katalin

Eratosthenes-mérés a Bárcziban
Idén második alkalommal vettünk részt a
nemzetközi Eratosthenes-mérésben, mely
során megismételtük az Kr.e. III. században
élt alexandriai görög tudós híres mérését.
Tavaly egy lengyel, idén egy horvát általános
iskolával (Grohotei Ált. Isk.) cseréltük ki
mérési eredményünket. A feladat idén is egy
1 méteres rúd árnyékának megmérése volt.
A mérést március 21-én, a tavaszi napéjegyenlőség napján, pontban csillagászati délben kellett elvégezni. Szerencsénkre aznap
hétágra sütött a nap, így kis csapatunk
méricskélését semmi nem zavarta. A felső

AQUINCUM Általános Iskola
Rendhagyó irodalomóra
A 4.a osztály éppen befejezte Nyulász Péter
Helka című regényének feldolgozását, a 4. d
osztály pedig a könyv felénél tartott, amikor
találkozót beszéltünk meg az íróval.
A gyerekek könyveikkel kezükben izgatottan
várták a programot, még egy rögtönzött kiállítást is összeraktak a könyv kapcsán elkészült műveikből.
Az író a közvetlenségével az első perctől
elvarázsolta a tanulókat. Az első órában

megismerhettük eddig megjelent könyveit.
Számos kérdésre kaptunk választ: mi az eredeti foglalkozása; miért éppen a Balaton
legendáját dolgozta fel a trilógiában; milyen
kutatómunkát végzett a könyvhöz; hogyan
alakította a szereplőket és az eseményeket.
A képekből látszik, hogy micsoda figyelem
kísérte beszámolóját.
A szünetben dedikálás következett, mindenkinek személyre szólóan. A második órában
felkeltette az érdeklődést a könyv következő
részeihez, a Cipriánhoz és a Kamorhoz. Titokzatosan szőtte a szavait, hogy ne áruljon el
semmi lényegeset a következő
eseményekből. Azt azonban megtudtuk, hogy a Balaton és
Magyarország számos helyszínén
fordulnak még meg hősei.
Köszönjük ezt a nagyszerű két
órát, nyomon követjük a hősök
további kalandjait!
Budai Judit osztályfőnök
***

4

Öko-Sziget 2017, avagy 4.c
kirándulása Szigetmonostorra
Mikor megtudtuk, hogy a Víz Világnapja
alkalmából újra lesz Öko-Sziget, eszünkbe
jutott, hogy tavaly is voltunk ott, és nagyon
jól éreztük magunkat, sok érdekes környe-

zetvédelmi módszert ismertünk meg. Így hát
elhatároztuk, hogy nem hagyjuk ki idén sem
ezt a lehetőséget.
Március 21-én, kedden ebéd után felkerekedtünk, és elbuszoztunk a szigetmonostori
Faluházhoz, ahol már vártak minket a szervezők. Rövid pihenő után elindultunk a tanösvényre, amelyen a kétéltűekről, a vízpartok
és vizek élővilágáról, és a természetvédelemről beszélgettünk a túravezetőinkkel. A
gyönyörű tavaszi időjárást és a szabadságot
élvezve sétáltunk az erdőben, és a tóparton.
Néhány döglött békát is megvizsgáltunk,
mert hát ezt nem lehetett kihagyni.
Sajnos, nagyon gyorsan eltelt az idő, majd
az indulás helyszínére visszatérve még némi
zsíros kenyér várt minket, és egy rövid kis
játékidő. Kicsivel később beültünk a buszba
és hazaindultunk.
Ismét egy szép élménnyel, érdekes, új ismeretekkel lettünk gazdagabbak. Mi így emlékeztünk meg a Víz Világnapjáról.
Sallainé Tóth Mária osztályfőnök
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NÍVÓ Abc

NÍVÓ Abc

IRODÁK TAKARÍTÁSA

Ú J R A T Ö LT V E
Cím: 1031 Bp., III. Amfiteátrum utca 25
H-P: 6.00–22.00 Szo: 6.30–22.00 V: 7.00–22.00

Megbízható cég irodák, irodaházak, raktárak, műhelyek –
esti, napközbeni, napi, heti vagy havi takarítását és őszi,
tavaszi nagytakarítását vállalja referenciákkal.

VIKÉP Bt.

NE AZ ÖN GONDJA LEGYEN A TISZTASÁG!

vikepbt@gmail.com

Tel.: 20/499 7141, 70/679 9412

Kováts László Zoltán

Ez az Ön hirdetésének a helye!
Te l . : 2 4 0 - 3 0 4 8
w w w. r o m a i f u r d o - s e . h u

Üzletünk megújult tágas belsővel
és széles árukínálattal
várja kedves vásárlóit!

A név kötelez
w w w. f a c e b o o k . c o m / n i v o a b c a q u i n c u m

NYITVA TARTÁS: Hétfőn ZÁRVA,
keddtől-péntekig 9.00-tól 18.00-ig
szombaton 9.00-tól 15.00-ig
vasárnap 9.00-tól 13.00-ig
Facebook: Ró-mai virág ajándék

Ró-mai virág
Bp Kalászi utca 23.
TEL.: 06204536380

Tavaszi szezonnyitás
a Külker Evezős Klubban
Március 25-én megrendezésre került a tavaszi hosszútávú verseny, mellyel megkezdődött
az evezős versenyszezon. A Külker Evezős Klub egy arany- és három bronzéremmel zárta
az év első vízi megmérettetését. Gadányi Zoltána női felnőtt egypárban aratott fölényes
győzelmet, míg Bálint Beatrix ugyanebben a számban a harmadik helyen zárt. Női ifjúsági
egypárban Benda Orsolya állhatott a dobogó harmadik fokára. A női serdülő kormányos
négypár szerezte a klubban a harmadik bronzérmet, melynek tagjai Mile Anna, Győrffy
Johanna, Korsch Nikolett, Válint Zita és Fekete Donát kormányos. Férfi ifjúsági könnyűsúlyú egypárban a hat kilométeres távon mindössze négy tized másodperccel maradt le
a negyedik helyről és zárt végül ötödikként Cseh Vilmos.
Idén április 1-jén 7. alkalommal rendezték meg evezős évadnyitóként a Nemzetközi Budapest Kupát, a 27. gr. Széchenyi István Emlékversenyt. A nemzetközileg is egyre népszerűbbé váló versenyre több mint tíz országból érkeztek indulók. A Külker Evezős Klubnak
két egysége állt rajthoz: egy női négypár, valamint egy férfi nyolcas. U19 női négypárban
ezüstérmet szerzett Győrffy
Johanna, Mile Anna, Maticsek Lizett és Korsch Nikolett, megelőzve a szerbeket,
illetve a magyar ifjúsági B
válogatott négypárat. A férfi
kormányos nyolcas az
abszolút listán, valamint
saját kategóriájában egyaránt a hetedik helyen végzett, maga mögé utasítva
olasz, francia és német egységeket. Tagjai Révész Zoltán, Bartha Zoltán, Arhold
Erik, Lőrinczy Péter, Szabó
Gergely, Sehr Miklós, Cseh
Vilmos, Pajor Krisztián és
Fekete Zalán kormányos.
Kiffer Dorina
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

HÚSVÉTRA
A tavaszi ünnepek legszebbike a
Húsvét. Akik jól viselkedtek, sok
nyuszi csokira és egyéb finomságokra számíthatnak, de vannak, akik
igazi nyuszit, csibét találnak a csokik
között. Azonban a húsvéti nyulak
fele, a csibék több mint háromnegyede nem éri meg a Pünkösdöt!
A nyúlfiak és kiscsibék igen érzékenyek hőháztartás, táplálék és stressz
szempontjából. Arra is vigyázni kell,
hogy kisgyerekek ne szeressékdögönyözzék agyon őket. Amennyiben valaki nem készül fel megfelelően fogadásukra, nem tájékozódik
kellően, a megfelelő körülményeket
nem tudja nekik biztosítani. A kiscsibéknek füvet adnak eledelül, a nyulaknak répát, mint a mesékben. Ezek
a szerencsétlen kis állatok ilyen tartási körülmények között hosszan
szenvednek, mígnem teljesen kimerülve, összetörődve, kiéhezve vagy
a helytelen táplálástól betegen
kimúlnak.

Aki nem szeretné megtartani a Húsvétra gyermekének ajándékozott
kisállatot, gondoskodjon arról, hogy
egy-két nap után olyan tulajdonoshoz kerüljön, ahol megfelelő életkörülmény várja. A háztáji gazdaságból
„vendégségbe került” nyuszikat a
korábbi tartók szívesen visszaveszik
előzetes megbeszélés alapján.
Kiscsibét egyáltalán ne vegyünk,
mert gyakran pillanatok alatt elpusztulnak már a helyváltoztatás okozta
stressztől is. Inkább kisnyulat válaszszunk. Egy új jövevény tartása nagy
felelősséggel jár, és tudnunk kell
őket helyesen tartani.
Régebben csak házi nyuszit találtunk
az állatkereskedésekben, de mára
már egyre divatosabb a törpe nyulak
tartása. A házi nyuszik kifejlett példánya a 8-10 kilót is elérheti, míg a
törpe példányaik alig egy kilogrammot is nyomhatnak. Habár ilyen
nagy a különbség, tartásuk és etetésük nagyban egyezik. A házi nyuszit

általában kertben tartják a nagy térés mozgásigénye miatt, bundája
megvédi még a hidegtől is, de persze óvni kell ellenségeitől, a kutyától
és a macskától. Saját kutyus vagy
cicus hamar elfogadja az új jövevényt, és társnak tekinti, de a kertbe
tévedő idegen állatnak csak egy
zsákmány, amiből komoly probléma
is adódhat. A törpe nyuszikat jobb
szobában tartani, apró testük nem
tud olyan jól alkalmazkodni a kinti
hőmérsékletváltozáshoz,
illetve
gyorsan változó környezeti viszonyokhoz. Azonban a mozgás igényük ugyan olyan nagy, mint
nagyobb társaiknak. Ezért nagyon
fontos, hogy megfelelő méretű ketrecet válasszunk nekik
otthonul, és naponta több
alkalommal engedjük ki a
lakásba egy hosszabb, rövidebb sétára. Vigyázat! A nyuszik mindent megrágnak!
Szobanövényt (nem egy
közülük mérgező!), kábelt,
vezetéket,
elől
hagyott
gyógyszereket stb.
A nyuszi előtt mindig legyen
friss széna vagy fű és víz.

Semmi más! Reggel és este fél-fél
órára rakjunk elé zöldségeket, illetve
gyümölcsöt, de amit ez alatt az idő
alatt nem eszik meg, azt vegyük el
előle. Magkeverékből csak nagyon
keveset kaphatnak, hisz nem ez az ő
fő eleségük, hanem a széna. Házi
nyuszinak a napi adagja egy kisebb
evőkanál, míg a törpe nyusziké csak
egy kávéskanál magkeverék. Ne
feledkezzünk meg a nyuszink oltásáról sem! Az első oltást 6-8 hetes
korában kell megkapnia. A nyuszi
társállat, rengeteg szeretet tud adni,
igazi egyéniségek vannak közöttük.
Helyes tartással 6-8 évet is boldogan
tölthetnek velünk.

Kérjük, támogassa az

El ve szett Ál la tok Ala pít ványt!
Alapítványunk célja az elveszett, elhagyott és rászoruló állatok egészségének
megõrzése és gyógyító rehabilitációs tevékenység, emellett
az iskolákban végzett oktatásainkon keresztül tájékoztatni a fiatalokat
a helyes állattartásról, állatvédelemrõl, és környezetvédelemrõl.
Amennyiben adománnyal járulna hozzá munkánkhoz:

BANKSZÁMLASZÁM:

CIB 11102209-18113633-10000001

Ajándékok, dísztárgyak papír, kő és más
természetes anyagokból

Segítségét elõre is köszönjük!
Az Alapítvány kuratóriuma

Hirdessen a

Római Parti Hírekben!

Dekoráció esküvőkre és ünnepi
alkalmakra

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686

agidekor.weebly.com

Részletek a
www.romaifurdo-se.hu
weboldalon.

Tel.: 06 1 240 3048
6
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T O J Á S F Ő Z Ő F O RT É LYO K
A Húsvét egyik főszereplője a tojás,
legyen az sülve-főve, kifújva, vagy
pingálva, hímesen, pirosan, újabban
már csokoládéból. Azok, akik
ragaszkodnak a hagyományos, kézzel festett tojásokhoz, az első lépés
a tojás főzése úgy, hogy az felhasználható legyen a húsvéti szereplést
követően is. Aztán meg az sem baj,
ha a jófajta sonka mellé kifogástalan minőségű kemény tojást kínálunk.
1. Az első és legfontosabb lépés, hogy a tojások héját langyos vizes szivaccsal törölgessük át, az esetleges szennyeződéseket távolítsuk el, majd folyóvízben öblítsük le.
2. Nem baj, ha a tojást nem közvetlenül a hűtőből tesszük a főző vízbe, inkább szobahőmérsékletű legyen. A víz, amibe beletesszük, mindig hideg legyen – de ne jéghideg –,
és lepje el a tojásokat.
3. Tegyünk a főzővízbe sót, mert akkor a megrepedt héj alól nem folyik ki a tojásfehérje,
és könnyebb lesz meghámozni a tojásokat.
4. Ha azt szeretnénk elérni, hogy a tojások sárgája középen legyen, folyamatosan kavargassuk a vizet főzés közben.
5. Lassan forraljuk. Forrástól számított 10 perc után húzzuk félre, hideg vízben hűtsük le,
ez is segíti, hogy a héja könnyedén leváljon.

Jó tudni:
A nagyon friss tojásból készített
főtt tojás héja nehezebben válik le.
Ha sonka mellé főzünk tojást,
tegyük azt a sonka főzőlevében, és
amikor megfőttek a tojások, finoman roppantsuk meg a héjukat és
tegyük vissza a sonkalébe. A tojások átveszik a sós, füstölt ízt,
éppen annyira, hogy pikánsan ízletes legyen.

KÖRKÉRDÉS
Az idei Húsvét hosszú hétvégével és előreláthatólag kellemes tavaszi
idővel köszönt ránk. Megkérdeztük olvasóinkat:

Hogyan készül a Húsvétra?
Mesi – 28 éves Bid
Manager
Párommal egy vidéki wellness hotelben
töltjük a hétvége
nagy részét, hogy
kipihenjük az év eleji
hajtást. Ügyesen kell
beosztanunk az
időnket, mert természetesen a családunkkal is szeretnénk lenni, miközben engem
– a kívántnál kicsit korábban – már Húsvét hétfőn újra vár a munka.
Egyedi Boglárka –
7. osztályos tanuló
(Aquincum Általános Iskola)
Nemrég elköltöztünk, és itt, az új
házban nem számítunk sok locsolkodóra. Régebben
még szódával is lespricceltek a fiúk. Minden évben Anyu elrejt a kertben csokikat,
ajándékokat, nekem ezeket kell megkeresnem, és egy kosárkába gyűjtöm. Azt
hiszem ez most is így lesz, már nagyon
várom.

Kun Géza
vendéglátós
Készülünk a
Húsvétra,
hiszen lehet,
hogy a Római
parton ez lesz
az utolsó
Húsvétunk a
Jancsi büfében. Nálunk Húsvétkor
sem a nyúl meg a bárány, hanem
a finom hal lesz a menő. Kellemes
ünnepet, jó hétvégét kívánok az
olvasóknak!
Katona
Tiborné,
Icuka
Főzök csülköt, tojást,
nyuszis dísztálat készítek,
aztán vasárnap még dolgozom az üzletben és várom a
locsolókat. Vasárnap a barátnőmmel a Városligetbe megyünk bulizni, ott lesz a bárányfesztivál, ami
elég vidámnak ígérkezik.

NYITVA:
HÉTFŐ – SZOMBAT 9–18!
zsa

rá
Az otthon va

CSEMPE – FÜRDŐSZOBA
VÁSÁROLJON NÁLUNK
TÖBBET OLCSÓBBAN!
200.000 Ft felett 5%,
600.000 Ft felett 10%,
1.000.000 Ft felett 15%

KEDVEZMÉNY!!!
200.000 Ft FELETT
DÍJMENTES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
PEST MEGYÉN BELÜL!

III. kerület,
Bécsi út 232.
IX. kerület,
Soroksári út 106-108.

Telefon:
387-79-20, 216-81-17

www.bepa.hu
bepa@bepa.hu
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Bringásreggelik Óbudán:
májustól előzetes regisztrációval
A tavasz beköszöntével rengeteg kerékpáros mozdult meg Óbudán, hogy részt vegyen a népszerű
Bike & Breakfast – bringásreggelik Óbudán akcióban. A minden hónap utolsó péntekén reggel
7 órától induló közösségépítő programon egyszerre három vendéglátóhelyen kínálnak minőségi
reggelit a biciklivel érkezőknek, ingyen.
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által életre hívott rendezvény célja, hogy lehetőséget
teremtsen a találkozásra és ezzel
a kedves gesztussal díjazza azokat, akik a kerékpáros közlekedést választják a munkába, iskolába járáshoz.
A szervezők célja, hogy a tavasszal
tapasztalt nagy érdeklődés mellett
továbbra is bárki számára elérhető
és élvezhető legyen a minőségi
reggelit kínáló Bike & Breakfast program, ezért az ingyenes bringásreggelik kiszolgálását májustól előzetes internetes regisztrációval teszik kényelmesebbé a vendéglátóhelyek.

A regisztrációval kapcsolatos további részletes információk április végétől
az online felületeken (obuda.hu, Facebook, Óbuda-hírlevél), valamint az
Óbuda Újság következő számában lesznek megtalálhatóak.

Bike & Breakfast

8

Játszótérfejlesztés:
esélyegyenlőség Békásmegyeren is
Átadták a Pünkösdfürdő utca – Hatvany Lajos utca sarkán lévő játszótéren azt a speciális játszótéri elemet, melyen együtt tudnak játszani az ép és sérült gyermekek.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyre
több játszóteret fejleszt olyan játszóeszközökkel, amelyeket a fogyatékkal élő és az ép
gyerekek egyaránt használni tudnak, akár
közösen is.
2015. októberében került sor az első ilyen
játék átadására a Huszti úti játszótéren, most
pedig Békásmegyeren, a Pünkösdfürdő utca
– Hatvany Lajos utca sarkán lévő játszótéren
adtak át egy „Labirintus” elnevezésű játszóeszközt, ezzel tovább gazdagodott a park
kínálata. Az új eszköz több
aktivitását is tudják használni fogyatékkal élő gyerekek. A rajztábla és az
amőba játék, valamint a
nyújtók is alkalmasak arra,
hogy fogyatékkal élő gyerekek használják.
Az integrált játszótéri eszközök elősegíti a fogyatékos gyermekek beilleszkedését. A játszótér kiváló hely arra, hogy az
egészséges gyermekek
megismerjék és elfogad-

ják a fogyatékkal élő társaikat. Megteremti
a feltételeket az eltérő fejlődésű, fogyatékkal
élő és az ép gyermekek közös játékához. A
kerekesszékben élő, mozgásukban, vagy
egyéb képességeikben korlátozott gyerekeknek is biztosítani tudja a játszótér a lehetőséget a játékra, a találkozásra társaikkal.
Biztosítja a képességeik, készségeik fejlesztését és az esélyegyenlőséget.
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Bús Balázs nyílt levele a lomtalanítás kapcsán
A lomtalanítás során áldatlan állapotok alakultak ki Óbudán és Békásmegyeren, a jelenlegi formában nem kívánatos, azt a jövőben nem támogatja – fogalmazott az FKF Nonprofit Zrt. vezérigazgatójához írt levelében a polgármester.

ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Nyílt levél Csontos Istvánhoz,
az FKF Nonprofit Zrt. vezérigazgatójához
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Az idei évi lomtalanítás kapcsán olyan állapotok alakultak ki
Óbudán és Békásmegyeren, melyeket szóvá kell tennem. Előtte
azonban szeretném megköszönni az FKF korrekt munkáját és
együttműködési készségét. Gyors reagálásuknak köszönhetően
sikerül az illegálisan lerakott szemetet eltávolítani és a III. kerületet tisztán tartani.
A lomtalanítás időszakában sajnálatos módon azonban kritikus
közállapotok alakultak ki, a kirakott lomok környékén bűnözői
csoportok terrorizálják a kerület lakóit, ami számomra elfogadhatatlan. Meggyőződésem, hogy a lomtalanítás jelenlegi gyakorlata tarthatatlan, azt radikálisan meg kell változtatni.
Javaslom, hogy más városok mintájára a lakosok, társasházak
egyedi bejelentése alapján lehessen lomot elszállíttatni és szüntessék meg azt a gyakorlatot, ami jelen pillanatban Budapesten
kialakult. Tájékoztatom továbbá, hogy az a fajta lomtalanítás,
amely jelenleg is zajlik Óbuda-Békásmegyer területén, nem
kívánatos, azt a jövőben nem támogatom.
Változtatást célzó együttműködésüket remélve,
Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Rongálások az új parkban
Multifunkciós közösségi tér Békásmegyeren,
DE NEM RONGÁLÁSRA SZÁNT PARK!

Tavaly nyáron készült el az új közösségi park a Heltai tér mellett. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a megújult térrel kapcsolatban, melyeket nagy örömmel fogadott az
önkormányzat. Az örömhöz azonban bosszúság is társul, ugyanis alig nyolc hónap alatt
a vandálok több berendezési tárgyat is tönkretettek a területen.
Mivel a szemetesek egy része is a rongálás áldozatául esett, emellett pedig visszatérő
problémát okoz a körülöttük eldobált szemét, ezért az önkormányzat kérésére az üzemeltető kiemelten foglalkozik a terület tisztán tartásával. A lakosság kérésére a tér egy
további kutyapiszok-gyűjtővel gyarapodott, így már két speciális kuka áll a gazdik rendelkezésére – csakhogy sajnos időközben eltűntek a szemetesek fedelei, melyeken a
kutya-ikon volt látható.
Ennek következtében kommunális hulladék is kerül a tárolókba, ami megnehezíti a hulladékkezelést. A kerti kutak is megrongálódtak, a csaptelepek már a kihelyezés utáni
hónapokban javításra szorultak. Szintén súlyos károkat szenvedett a Füst Milán utcai
társasházakhoz közel eső ösvény díszvilágítása, több lámpatestet kidöntöttek, üvegborításuk eltörött. A felsorolt problémák rongálásnak minősülnek, nem lehet garanciális
hibaként kezelni azokat, ezért a javítások a kerület költségvetését fogják terhelni.
Az önkormányzat keresi a lehetőséget a hosszútávú megoldásokra, de annak érdekében,
hogy a felújított tér funkcióit még sokáig élvezhessük, a lakosságnak nagyobb figyelmet
kell szentelnie közös értékeink megóvására, környezetünk tisztaságára. Természetesen
köszönet illeti mindazok hozzáállását, akik eddig is kulturáltan használták a nemrég
átadott parkot.

R.P.H. RÓMAIFÜRDÕ TELEP KÖRNYEZETVÉDÕ, SZABADIDÕ ÉS DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET

9

rph17_04_rph10_02.qxd 2017. 05. 05. 15:11 Page 10

Közösségi torna:
áprilistól öt helyszínen,
több időpontban

Szeretettel várunk
minden korosztályt;
időseket, fiatalokat, középkorúakat,
gyermekekkel együtt érkező családokat.

Az Óbudai Sport Kft. április elejétől minden
hétköznap, összesen hét alkalommal rendez
ingyenes közösségi tornát. Bővült a kínálat:
három edzésforma, reggeli és késő délutáni
időpontok várják az érdeklődőket.
Mozgásprogramok a hét öt napján, hétfőtől péntekig már öt
helyszínen, három választható mozgásformával várnak
minden mozogni vágyót. A tavalyi programok sikerére építve
új edzésmódokat is kínál az idei naptár, a gimnasztikus torna
mellett a megjelent a kínálatban a meditatív chi kung, illetve
a gyorsabb mozgást kínáló core training is. A foglalkozások
45 percesek, minden korosztály számára kínálnak szakember
által vezetett, ingyenes mozgási lehetőséget.
A mozogni vágyók a kerület különböző pontjain, belső Óbudától Békásmegyerig tehetnek az egészséges életmód irányában egy – egy lépést a reggeli és késő délutáni időpontokban egyaránt.

Tartsanak velünk az alábbi helyszíneken:
• Pethe Ferenc tér: 3K Művelődési Ház előtti területen
• Csobánka tér: Békásmegyeri Közösségi Ház mellett a
zöld területen
• Flórián tér: az antik oszlopsornál
• Római tér: a domb mögötti zöld területen
• Hatvany Idősek Klubja mellett a zöld területen

Minden mozgásforma gyakorlatsorai
könnyen elsajátíthatóak,
csatlakozni bármikor lehetséges!

A mozgásfajtákról részletesebben:
Chi kung
Kínaiak milliói lazítanak minden nap ezekkel a lágy nyújtásokkal és forgatásokkal, amelyek serkentik a vér és a Chi,
vagyis a belső energia keringését, valamint erősítik a belső
szerveket. Szerves része az ízületek és ínszalagok nyújtása.
Egyes betegségek, sérülések utókezeléseként meggyorsíthatjuk a gyógyulást, illetve bizonyos visszafordíthatatlan
időskori betegségek esetén lassítja a leépülést, vagy szinten tartja a beteg állapotát. Ezen testmozgások a légzés
kontrollálásával és a tudat koncentrálásával segítenek egy
jóleső lelki nyugalmat előidézni. Rendszeres gyakorlásával
tökéletes harmóniát teremthet a gyakorló saját testével,
lelkével, szellemével. Ennek köszönhetően egy életerősebb, egészségesebb és spirituálisan teljesebb életet
élhet, kortól, nemtől függetlenül.
Sifu Liszka László a Lor-Han és 8 Brokáttekercs Chi kung
Hong-Kong-i változatával (melyet Lee Kam Wing Nagymestertől tanult) tudja megismertetni és átmozgatni reggelente az érdeklődőket.

Gimnasztikus torna
A mozgás ilyen formája jó fizikai erőnlétet, a szív, a tüdő és
a keringési rendszer, tartós teljesítőképességének fejlesztését, az egészséges életmódot és az esztétikus külsőt
helyezi előtérbe. Nagy szerepet kap benne az aktív, sportos
időtöltés. Az érdeklődőket Kozma Zsuzsanna fitnesz edző
várja.

Fitness, core training
Dinamikusabb mozgásforma, amely nyújtótechnikákkal a
test mélyizomzatát is fejleszti. A hangsúly a test középpontjára fekteti a hangsúlyt, a legfontosabb, az ágyék-kismedence és csípő egységének és a gerincoszlop együttes
területének összessége. Javítja az állóképességet, kiemelten hasznos az ülőmunkát végzőknek, miután a számítógép
előtt végzett munka nagyon megterheli az egész törzsizomzatot. Segít a görnyedt testtartás kiküszöbölésében. Az
érdeklődőket Sinkó Andrea szakedző, okleveles aerobik
edző és csapata várja.
A rendszeresen végzett gyakorlatokkal javítható az állóképesség, izomerő és koordinációs készség.

Az időpontokat a lenti plakáton tekinthetik meg!
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Tájékoztató a motoros vízi
járműveket terhelő
települési adóról
A Képviselõtestület tavaly év végén elfogadta a motoros
vízi jármûveket terhelõ települési adóról szóló 39/2016.
(X. 26.) önkormányzati rendeletet, amely 2017. január 1jén lépett hatályba. Az adó alanya az a magánszemély,
aki az év elsõ napján a III. kerület közigazgatási határain
belül tárolt motoros vízi jármû tulajdonosa. Az adókötelezettség egyaránt vonatkozik a Duna folyó III. kerületi
részén, a Duna III. kerülethez tartozó partszakaszán, közterületen vagy magántulajdonú ingatlanon elhelyezett,
továbbá a kikötõkben tárolt motoros vízi jármûvekre
(beleértve a hajólajstromon kívüli motoros vízi
jármûveket is). A rendelet értelmezõrendelkezése szerint
nem minõsül tárolásnak a motoros vízi jármû, vagy a
motoros vízi jármûvet szállító egyéb jármû nyolc órát
meg nem haladó várakozása.
Az adó mértéke a motoros vízi jármû teljesítményéhez
igazodik. E szerint 50 kW teljesítményig 75 Ft/kW/
negyedév, 51-200 kW teljesítmény között
100 Ft/kW/negyedév és 200 kW teljesítmény felett
150 Ft/kW/ negyedév. A fentiek alapján számított adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg azonban az elektromos meghajtású, valamint a hidrogén tüzelõanyag
cellás üzemû jármûveket, továbbá minden vízi jármûvet
a hajólajstrom szerinti vízre bocsátás évét, vagy ennek
hiányában a gyártás évét követõ 10. évtõl.
Adókedvezményre jogosult az az adóalany is, aki egy
naptári éven belül a motoros vízi jármûve után két
negyedévre a vízi közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott adattartalomnak megfelelõ adóbevallási kötelezettségének és adófizetési kötelezettségének egyaránt
határidõben eleget tesz. Ebben az esetben az adott moto-

Bús Balázs polgármester
újfent kezdeményezi az intelligens
kamerák telepítését
a Szentendrei útra
ros vízi jármû utáni adót az év hátra levõ negyedévében,
negyedéveiben nem kell megfizetnie, azonban bevallási
kötelezettségét ezen idõszakokra is teljesítenie kell.
Teljes mértékben adómentes az illetékes vízi rendészeti
rendõrkapitányságon vízi mentési tevékenység ellátására nyilvántartásba vett és vízi mentés céljára a hajózási
társaság által alkalmasnak minõsített és ténylegesen
arra is használt vízi jármû, valamint az, amit kizárólag
mûszaki vizsgálat céljából és csak a közlekedési hatóság
által a hatósági tájékoztatóban közzé tett napon, és helyszínen tárolnak az önkormányzat illetékességi területén.
Az adó alanya negyedévente, a negyedév utolsó napját
követõ hónap 15. napjáig köteles az adóbevallás megtételére, valamint az adó befizetésére. 2017. évre
vonatkozóan ezek a határidõk a következõképpen alakulnak: I. negyedév - 2017. április 18., II. negyedév 2017. július 17., III. negyedév -2017. október 16.,
IV. negyedév - 2018. január 15.
A bevallási nyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról vagy beszerezhetõ az Adóügyi Fõosztályon
(1034 Bp., Zápor utca 27.). További információért forduljanak bizalommal a hivatal munkatársához, Szombath
Gabriellához ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 14h-18h,
szerda: 8h-16:30, csütörtök: 8h-13h) ugyanezen a címen
vagy telefonon (4367-180) munkaidõben bármikor.
A motoros vízi jármûveket terhelõ települési adót a
12001008-00108968-00100003 számlaszámra fizethetik meg, valamint a fenti elérhetõségen csekk is
igényelhetõ.

A polgármester a Belügyminisztériumhoz fordult.
A III. kerület vezetője a 2017. március 18-án, szombatra virradó éjjel
történ tragikus végkimenetelű közúti baleset kapcsán újfent az illetékes Belügyminisztériumhoz fordult, hogy a már országosan kiépített
Véda közúti Intelligens Kamerarendszert bővítsék ki, és a Szentendrei
útra is helyezzenek ki kamerákat. Mint az a rendőrség előtt is ismeretes az említett út gyakran gyorsulási versenyek helyszíne. A két fiatal,
mint kiderült nem ilyen ámokfutás áldozata lett, de mégis vétlen szereplőként vesztették életüket.
Bús Balázs polgármester elmondta, a kerületi térfigyelő kamerák fejlesztésére nagy gondot fordít az önkormányzat, aminek köszönhetően
már összesen 124 kamera vigyáz az itt élők élet- és vagyonbiztonságára, a főutak és az azon zajló közúti közlekedés biztonságának szavatolása azonban elsősorban fővárosi és országos feladatkörbe tartozik. Egy ilyen tragikus eset még inkább rávilágít arra, hogy elengedhetetlen a szabályosan közlekedők védelmének biztosítása kamerák
által is, ha már a KRESZ szabályait és a közlekedési táblákat egyesek
figyelmen kívül hagyják. Bús Balázs hozzátette, a III. kerületi önkormányzat kész anyagi hozzájárulással is támogatni a Szentendrei úti
kamerák telepítésének költségeit.
A polgármester egyúttal őszinte részvétét fejezi ki ezúton is Janza
Richárd, ifjúsági világbajnok kajakos, kiváló óbudai sportoló és Deli
Bálint, a III. kerületi Alternatív Közgazdasági Gimnázium egykori tanulója családjának.
Nyugodjanak békében!
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Római-parti Liliomkert Piac

w w w. n a n a s i u d v a r. h u
Sokak számára örömhír, hogy április 8-án megnyitotta kapuit a Nánási udvarban a Liliomkert
termelői piac. A Káptalantótiból, a Balaton-felvidékről jól ismert piac nagy sikerrel indult a nyitónapon. Sokan voltak kíváncsiak a piac kínálatára, akadtak, akik csak a jó hangulat kedvéért
néztek be a Nánási udvarba ezen a szombaton.
Gyerekek és felnőttek egyaránt találtak kedvükre való programot: állatsimogatás, utcazene, de
még gyógyteás, frissen sült kenyeres kóstoló is
marasztalta a piac-közönséget. Akik a Balatonfelvidékről ismerték az árusokat és a portékáját,
azok a viszontlátásnak örültek, míg az „újak” a
lehetőségnek, hogy ezen túl minden szombaton
hozzájuthatnak a szezonálisan bővülő termelői
élelmekhez, kézműves termékekhez.

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
www.csipke.info

PROGRAMOK
04.19. szerda 18 óra
Csillaghegyi Találkozó a közösségi házban
MAGYAR EMLÉKEK KELET-ÁZSIÁBAN TAJVAN SZIGETÉN
előadó: Dr. Kubassek János
Geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
04.29. szombat 8-13 óráig
TAVASZI VIRÁGVÁSÁR
Növény- és virágvásár a közösségi ház udvarán
KRUMPLIVÁSÁR
ugyanakkor a közösségi ház udvarán
A Pörde Kft a csillaghegyiek részére kedvező áron kínál kiváló minőségű
Agria fajtájú burgonyát. Kiszerelés 15kg-os és 5 kg-os rassel zsákokban. A kínált ár a vásárban: 60 Ft + Áfa.
05.03. szerda
Zsámboki önképzőkör
1039 Lehel utca 14., templomépület jobb szárnya
Sárossy Péter, művészettörténész
A „néma barátok” egykori remetesége Majkon: a kamalduli rend öröksége Magyarországon

2016. április 29-én, szombaton

KEDVEZMÉNYES
VIRÁGPALÁNTA
VÁSÁR
8–13 óra között
a Csillaghegyi Díszfaiskola árusít
a Közösségi Ház udvarán.
(Mátyás király út 13–15.)

CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET

Csillaghegyiek Csillaghegyért
05.06. szombat
CSILLAGHEGY NAPJA – ÓBUDA NAPJA
A Csillaghegyi Polgári kör külön programjai
Ugrálóvár, Rodeobika a gyerekeknek
Ökörsütés a Mátyás király úton
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PLATÁN
KÖNYVTÁR
1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
(Bejárat a Kadosa utca felõl)

www.platankonyvtar.hu
platan@kszki.obuda.hu

Tel.: 439-0936
NYITVA TARTÁS: hétfő 12-18, kedd 10-19,
szerda zárva, csütörtök 10-19, péntek 12-18,
minden páratlan hét szombatján 10-14

KIÁLLÍTÁS
Luther Márton élete
álló- és mozgóképeken
2017. április 29-ig
Richly Zsolt
Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus,
érdemes és kiváló művész
kiállítása az Óbudai
Platán Könyvtárban.
Megtekinthető
a könyvtár nyitvatartási idejében.

filmvetítés az Óbudai Platán Könyvtárban
Rendezte: Richly Zsolt. Írta: Lackfi János. Játékidő: 65 perc.
A vetítések ingyenesek.
Animációs filmsorozat Luther Márton életéről. A Richly Zsolt rendező és
Lackfi János író nevével fémjelzett alkotás tíz 13 perces epizódból áll.
Az áprilisi vetítéseken az első öt epizód látható: 1. Miből lesz a cserebogár – Gyermekkor és első találkozás a Bibliával, 2. Szópárbajok – A
fiatal magiszter és fogadalma, 3. Isten tenyerén? – A szerzetes és teológus, 4. Úton az Úr felé – Németország és Róma, 5. Minden eladó –
Meghasonlás és a wittenbergi pontok.

Gondolta a fene… –
Arany János 200
2017. április 18. 18.00
Dr. Bibor Máté vetítéssel egybekötött előadása, mely bepillantást enged a költő munkásságába és hétköznapjaiba.

Lépesmézes – 2017. április 25. 17.00

K ö n y v a j á n l ó

Budapest, 1039 Mátyás király út 11-15.

Telefon:
+36 1 240 0752, +36 30 523 0454
http://kulturkozpont.hu/

PROGRAMOK
Dúdolj! Ringass! Táncolj!
Népzenei koncert babáknak
április 21, május 5. 10:00 - 12:00
Régmúlt idők mozija
április 21. 15:30 – Pendragon legenda
április 28. 15:30 – Az ötödik pecsét
május 5. 15:30 – Köszönöm, hogy elgázolt
május 12. 15:30 – Pesti mese
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Tűzoltó felszerelések, használati tárgyak régen és ma. Válogatás Rigó
Dávid magángyűjteményéből.
Az Óbuda Napja alkalmából nyíló kiállításon az 1890-es évektől kezdve
napjainkig elsősorban a magyar tűzoltó testületek, majd később a tűzoltóságok által használt tárgyak és ruházatok láthatók. Képzeletben
több nemzet egyenruháját is magára ölthetik a látogatók, valamint
megcsodálhatják a Magyarországon rendszeresített sisakokat, tiszti és
legénységi bontóbaltákat, mászóöveket és technikai eszközöket is.

Szász Sándor, méhész és az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársai
bemutatják a méhek szorgos életét, és különleges vezetőjüket a méhkirálynőt. Az érdeklődők megismerhetik a méhészeti eszközöket, a méz
különböző fajtáit és azok jótékony hatását.

Origami – 2017. május 8. 16.00

Virágözön –
2017. április 29.
11.00–13.00

Kippkopp a fűben – 2017.
május 13. 11.00

Végre itt a tavasz! Áprilisi fabrikálónkon kalandos színekbe borítjuk a
könyvtárat! Megmutatjuk hogyan
készítsd el kedvenc virágaidat környezettudatosan, és akár egy komplett kiskerttel térhetsz haza!

Szabó T. Anna: Törésteszt
„Fejben dől el, de kinek a fejében? Meghaladni önmagunkat, kilépni, kinyúlni, elérni, húzz bele, a mi lányunk az ott az elején, igen,
szinte ott van már, miénk a győzelem, de kié?” Mi minden fér egy
kapcsolatba? Mit lehet kibírni, hogy lehet kibírni, ki győz le kit?
Lehet-e birtokolni valakit anélkül, hogy megtörjön, vagy beletörődjön abba, amin nem mer változtatni? A test törékeny, a test erős.
Vágy és harag, nő és férfi. Itt és most. A szereplők ismerősek,
mégis különös fénytörésben látunk rájuk, ahogy a szerelem és a
lemondás határán kibeszélik a titkaikat, végre kimondják a
vágyaikat, vagy lelepleződnek a hazugságaik. Szabó T. Anna első
felnőtteknek szóló prózakötete a Törésteszt. Novellái kíméletlenül és együttérzően szólnak a magányról, a párkapcsolatok szívszorító hidegháborújáról, a szenvedélyről és a szeretetről.

Csillaghegyi Közösségi Ház

Tűzoltószertár – 2017. május 5–26.

A papír nem hajthatatlan.
A Magyar Origami Kör foglalkozása az
Óbudai Platán Könyvtárban.

Zsebszínház
Bábjátékkal egybekötött meseolvasás
Marék Veronika Kippkopp és Tipptopp
történetei alapján
A mesék után rajzolunk és színezünk.
A programok ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bill Price: A sakk története ötven lépésben
A sakkjáték kialakulása összefügg az emberiség történelmével,
egyetemes hatása pedig páratlan a játékok történetében. A
kötet ötven fejezetben veszi sorra a játék történetének legfontosabb és legérdekesebb eseményeit. A történelmi utazást a mesés
keleten kezdi, majd nyugat felé a selyemkereskedelmi utakon
keresztül eljut egészen Perzsiáig. Innen Afrikán és Oroszországon keresztül végül Európába vezet az út, ahol a sakk felvette a
ma ismert formáját. A könyv sorra veszi a legnagyobb játékosokat, játszmákat és bajnokságokat. A több mint 150 történelmi illusztrációval és fotóval díszített, gyönyörű kötet számos
játékállást is bemutat, megmagyarázva a sakk történetének
leghíresebb lépéseit és mérkőzéseit.

Jávor Pál-est
április 22. 17:30 Csillaghegyi Csillag mozi
Zenél a mozi! – filmvetítés és koncert

irodalomban jut révbe, erőteljes, képgazdag,
kitűnő formavilágú versei egyre szélesebb
körben teszik ismertté.

Kakaómozi gyerekeknek
Gyerekeknek 14 éves kor alatt ingyenes
április 23. 10:00 – A szörnyeteg és a szépség
május 14. 10:00 – Bambi

Kerekerdő ünnepe
május 13. 10:00
Családi délelőtt közös játékkal, mesehallgatással, kézműves alkotással

IRODALMI CSILLAGDÉLUTÁN
május 10.
A vendégekkel Gyimesi László író, költő
beszélget.
A belépés díjtalan.
17:30 Barlai László óbudai festőművész
kamarakiállítását nyitjuk meg. A kiállítás
június 16-ig tekinthető meg Közösségi
Házunk nyitvatartási idejében.
18.00 Egry Artúr színes pályafutása talán az

Nép-Tánc-Ház
május 13. 17:00 - 21:00
A Göncöl Néptáncegyüttes Csiki Katalin és
Csiki Gergely vezetésével
A belépés díjtalan.
Álmodj és animálj Csillaghegyen!
május 14. 11:00 - 16:00
A kecskeméti Képről Képre Animációs Filmműhely foglakozása 9–15 éves gyerekeknek.

Varga Norbert, Stiglincz Milán: Kalimpa
Kalimpa a bábszínház hőse! Mindenben ő a legjobb, amíg ki
nem lép a kapun, és meg nem szűnik a bábszínház varázslata.
Onnantól egy ügyetlen kisfiú, akinek mindent újra kell tanulnia
küldetése során, hogy megszerezze a varázsfőzet összetevőit, és
megmentse az öreg királyt. A mese olvasói vele együtt fejlődhetnek: Kalimpa minden fejezetben megtanul valamit kúszni,
mászni, futni, ugrani, egyensúlyozni, dobni. A gyerekek (és persze a szülők, pedagógusok) pedig minden fejezet után találnak
sok-sok mulatságos, játékos feladatot, amelyek segítik a mozgásfejlődést, és így megalapozzák az iskolaérettséghez szükséges nagy- és kismozgások kialakulását.
***
Forrás: https://bookline.hu/

Rejtvény
4

SUDOKU

Kulturális ajánló

Luther Márton élete – 2017. április 4., 21., 27. 17.00

7
7
8
2 5
1
6

7

6
1

5

3
8

9
1

7

5
8

3
2

9
2
5
4 8
2
1

A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként és oszloponként. A nagy négyzetrács
további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet
minden szám.

R.P.H. RÓMAIFÜRDÕ TELEP KÖRNYEZETVÉDÕ, SZABADIDÕ ÉS DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET

rph17_04_rph10_02.qxd 2017. 05. 05. 15:11 Page 15

DÖNTÖTT A KÖZGYŰLÉS: A PART MENTÉN ÉPÜLHET AZ ÁRVÍZI VÉDMŰ
Megmarad a fasor a Nánási út–Királyok útján

A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-i ülésén
19 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett eldöntötte: a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét szolgáló védmű a part menti nyomvonalon valósulhat meg. A Csillaghegyi-öblözet minden lakója fellélegezhet, hiszen így mind az
55 ezer itt élő ember biztonságba kerül. A parton a mai elhanyagolt állapotok helyett európai
színvonalú, szép és rendezett környezet alakulhat ki. Gyalogos sétány, bicikliút, parkosított játszó-, pihenő és közösségi terek fogadják majd a
környékbelieket és az ide látogatókat. Ami
pedig legalább ennyire fontos: végre nem fog
mindenkit rettegésben tartani és pár évente
minden értéket tönkretenni, elmosni az egyre
magasabban tetőző árvíz.
Megmenekülnek a platánok, maradhat a fasor a Nánási úton
A képviselők a döntést ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának
2007-es és 2009-es határozatainak, a
Fővárosi Közgyűlés 2009-es és 2011es határozatainak, továbbá a Magyar
Tudományos Akadémia ad hoc
bizottságának szakvéleményének és
az Országos Vízügyi Főigazgatóság
Tudományos Tanácsa szakmai állásfoglalásának figyelembe vételével, a
Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszékének összehasonlító szakértői értékelése alapján hozták meg.
A közgyűlésen a döntés előtt a képviselők helyi civil felszólalók véleményét is meghallgatták. Buzás Győző,
a Római-partért Egyesület elnöke
egy part menti védvonal kialakítását
sürgette, amivel véleménye szerint
meg lehetne védeni a területen jogszerűen felépített házakat, csónakházakat, továbbá megszüntethető
lenne a Római-part jelenlegi szenynyezettsége is. A Nánási út–Királyok
útja nyomvonalat támogató Keleti
Péter ezzel szemben azt szorgalmazta, hogy a fővédvonalat a Nánási út–
Királyok útján alakítsák ki, a partvonalon pedig hozzanak létre egy
„nyárigátat” a római-parti üdülőterületen élők anyagi hozzájárulásával.
A közgyűlés kinyilvánította elkötelezettségét a part jelenlegi rekreációs
és sportfunkciójának megőrzésében, erősítésében, és úgy döntött:
az árvízvédelmi mű megvalósítását
követően sem változhat a partszakasz alapvető funkciója és jellege.
Szeneczey Balázs városfejlesztésért
felelős
főpolgármester-helyettes
elmondta, hogy olyan beruházást
akarnak megvalósítani, amire már
évtizedekkel ezelőtt sor kellett volna

kerüljön. Emlékeztetett rá, hogy az
elmúlt csaknem negyven évben
minden szakmai grémium a part
menti változat mellett tette le a voksát. A városvezetés meg akarja
szüntetni azt az áldatlan állapotot,
hogy Budapest legszebb és legsűrűbben lakott területe árvizek ellen
gyakorlatilag védtelen. A védmű
megfelelő védelmet fog nyújtani az
öblözetben lakóknak, a mai hullámteret pedig nem fogják építési övezetbe sorolni. „Nem az a célunk,
hogy tönkretegyük, hanem hogy fejlesszük a partot, és azt a jelenlegi
arculat megőrzése mellett élhetővé
tegyük” – fogalmazott a főpolgármester-helyettes.
Wertán Zsolt, az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. ügyvezető igazgatója a Budapesti Műszaki Egyetem
két lehetséges nyomvonalat összehasonlító elemzését ismertette.
Elmondta, hogy az árvízvédelem
mindkét helyszínen elvileg megoldható, megközelítőleg egyforma
hosszúságú és magasságú védművet igényelne. Ugyanakkor a parttól
távolabbi nyomvonalon, a Nánási
út–Királyok útján több tíz-száz ingatlant kellene kisajátítani és többe is
kerülne. Utóbbiról szólva emlékeztetett, hogy míg a part menti árvízvédelmi mobil fal költsége 18 milliárd
forint lenne, addig a másik nyomvonalon ugyanez 25 milliárd forintba
kerülne. Ráadásul ez utóbbi esetben
a parti épületek védelme és a part
rendezése további költségekkel
járna. Bármelyik nyomvonalon történne a védmű megépítése, hasonló
famennyiséget érintene, ugyanakkor
a Nánási út–Királyok útja ősfás platánsorának kivágása igen súlyos
beavatkozás lenne a természetbe,
nehezen pótolható veszteséget

okozna – foglalta össze a Műegyetem főbb megállapításait a projektszakember.
A Fővárosi Csatornázási Művek
részéről a part menti védmű tervezését végző TÉR-TEAM Mérnök Kft.
ügyvezetője, Szabó Gábor a képviselőknek elmondta, hogy az árvízvédelmi mobil fal nemzetközileg is
bevált megoldás. Prágában több
mint 6100 folyóméter hosszan épült
ilyen létesítmény, Ausztriában
pedig csaknem 3 km-es a leghoszszabb mobilgát. Kiemelte azt is,
hogy a Csillaghegyi-öblözetbe általuk tervezett parti védmű ideális
kompromisszum, ami a lehető legkevesebb, mintegy 6-900 fa kivágásával jár, ez pedig lényegesen kíméletesebb megoldás az eredetileg
napvilágot látott 1500 fát érintő számításokhoz képest. Hozzátette még,
hogy a műszaki tervek megoldást
nyújtanak nemcsak a part, de az
Aranyhegyi- és a Barát-patak árvízvédelmére is.
Palkó György, az FCSM Zrt. vezérigazgatója a közgyűlésen arról
beszélt, hogy a 280 cm magas, fémszerkezetű mobil falat egy ötven
centiméteres alépítményre fogják
ráállítani. Az elemeket az FCSM
békásmegyeri átemelőjénél fogják
tárolni, árvíz esetén pedig 4 napjuk
lesz, hogy a gát 1100 oszlopát beépítsék a helyére. Kitért rá, hogy az
első két, mértékadó árvíznél még
próbaüzem lesz, vagyis a Királyok
útja–Nánási úti nyomvonalon egyelőre a most meglévő földtöltésen is
védekezni fognak.
A közgyűlési vitában Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere
is felszólalt és azt hangsúlyozta,

hogy a gát nyomvonala alapvetően
katasztrófavédelmi kérdés. „Az árvízi
védekezés helye nem a városközpontban, hanem a parton van. Nem
gondolom, hogy ilyen kérdésben
népszavazásnak kellene döntenie” –
fogalmazott. A III. kerületi polgármester inkább arról tartana népszavazást, hogy a part hogyan nézzen ki
a jövőben, milyen funkciókat lásson
el. Bús Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi sportegyesületek
is a part menti nyomvonal mellett
tették le a voksukat, éppen azért,
hogy a Róma-parton a sportélet fejleszthető legyen.
Tarlós István főpolgármester a vitában megemlítette, hogy az új, mértékadó árvízszint miatt komoly források kellenek a budapesti árvízvédelmi művek fejlesztéséhez, azok többségéhez 50-60 éve nem nyúlt senki.
A csillaghegyi öblözet árvízvédelméről szólva emlékeztetett, hogy a kérdés 27 éve megoldatlan. Hangsúlyozta, hogy a közgyűlés most csak a
nyomvonalról dönt, a funkciókról, a
part állapotáról lehet még vitatkozni.
Emlékeztetett rá, hogy öt tanulmányterv készült, de egy sem támogatta a Nánási úti nyomvonalat. „Hét
éve várunk. Maradnia kell a nyúlgátnak is, másodlagos védelemként.
Senkit nem akarunk arra kényszeríteni, hogy félelemben éljen. Védelemről kell gondoskodni, ez a mi
kötelességünk és felelősségünk – az
ellenzéké is” – fogalmazott. Nyomatékosította, hogy a Római-part bármilyen, építési övezetbe sorolását
meg fogja vétózni. „Tovább várni
nem lehet. Higgyék el, a legjobbat
akarjuk, a legjobb szándék vezérel
minket. Én ott nőttem fel, tőlem ne
féltsék a Római-partot!” – szögezte
le a főpolgármester.
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A fővárosi közgyűlés meghozta a döntést
a III. kerületi gát nyomvonaláról
Kulturált árvíz és fertőzésmentes, kikapcsolódásra alkalmas
Római-partja lesz a kerület és a főváros lakosságának
A GÁT NYOMVONALA A DUNA PARTJÁN FOG HÚZÓDNI.
EZZEL A DÖNTÉSSEL:
– Megszűnik a fertőzésveszély a parti 70 hektáron árvizek után. Nem kell járványok kitörésétől
tartani a kerületben.
– Csatornázhatóvá válik a 70 hektár, az emésztők felszámolhatóak.
– Csónakházak, sportlétesítmények, családi házak, szállodák, vállalati üdülők árvízvédelmet
kapnak a parton, a csillaghegyi öblözet bevédésre kerül árvizek ellen.
– Elindulhat a parti sétány rekultivációja, alkalmassá téve közösségi terek kialakítására,
kulturált kikapcsolódásra, sportolásra.
– A part ismét betöltheti azt a társadalmi és jóléti szerepét, amit fénykorában.

Kérjük, ne higgyenek a rémhír-terjesztőknek, akik a part rombolása ellen
ismételten aláírásokat gyűjtenek! Ők azok, akik a jelenlegi csúfos,
környezetromboló állapotot fenn akarják tartani!
Elítéljük tevékenységüket, mely a kirekesztésre és a megkülönböztetésen alapszik
és semmi köze a fák, a Római-part védelméhez!

www.facebook.com/Romaipartert
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