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Római Parti Hírek
DUNAI ÉLETKÉPEK 2017. XXII. évf. 6. sz. • Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület

LILIOMKERT TERMELŐI PIAC
A NÁNÁSI UDVARBAN

a Káptalantóti Liliomkert termelői piac gondozásában

MINDEN SZOMBATON
8.00-13.00
Termelői
élelmet
és kézműves
termékeket
hozunk
szezonálisan
bővülő kínálattal.
Megszokott baráti légkör, jó hangulat.

Nyitva tartás: 8,00–22,00-ig

www.cziniel.hu
Nánási út 55., tel: 1/240-1188

PÓNI LOVAGLÁS gyerekeknek
III. Nánási út 47-49.

a Nánási udvarban
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főpolgármesternek
Rómaifürdő SE Hírek: Nyári nagyüzem a
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Hétvégi Dunakanyar vízi túra járat
Családi vízi túratábor a Tisza-tónál
Suli Hírek: Aquincum iskola, Bárczi Géza

Általános Iskola, Dr. Béres József Általános Iskola
105 éve evezünk Óbudán – Külker Evezős Klub
Állatorvosi rovat: Hőguta, napszúrás,
leégés
Családi sportnap a Dunán
Ingyen látogatható Óbudán az összes
múzeum
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Szenzációs római kori kocsisír Csillaghegyen
Hadrianus MCM – Egy ókori karrier története
Családbarát hely elismerést kapott
Óbuda-Békásmegyer
Ingyenes szünidei étkeztetés a rászoruló
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Koszorúzás a Nemzeti Összetartozás
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Második alkalommal rendezték meg a

dunai sportnapot
Óbudai Nyár 2017.
Nemet mondtak a dunai úszóművekre
Nívó(s) gyereknap krónikája
Római SE Hírek: Római SE a Duna Arénában, a világbajnokság jegyében
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Milyen lesz a Római-part? – Elfogadták
a tájrendezési terveket
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Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek,
akkor rosszabbá tesszük őket; Ha viszont
úgy kezeljük őket, mintha azok lennének,
aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket
azzá válni, amivé képesek. (Goethe)

Kedves Olvasó!
Szia, szevasz, jó napot!
Nem, nem, nem a hőség vette el a maradék eszemet,
hogy csak köszöngetek bele a világba, csak már hetek
óta foglalkoztat néhány gondolat a társadalmi érintkezés eme minden napi formájával kapcsolatban. Oka
is van ennek, de mielőtt megosztom önnel, kedves
olvasóm, elmesélem az egyik idevágó gyerekkori emlékemet: faluhelyen, ahol felnőttem, egészen zsenge
koromtól azt hallgattam, hogy tessék köszönni!,
köszönj szépen!, köszöntél? – nem hallottam! és így
tovább. Így aztán eleinte lelkesen, hangosan, majd
kissé kamaszodva már csak az orrom alatt dünnyögve,
de eleget tettem az elvárásoknak. Arra már nem
emlékszem mi ütött belém egy szép napon, de ha olyan
kedvem volt, egyszerűen csak hallgattam, köszönés
helyett a földet bámultam és nyeglén elengedtem a
fülem mellett a nevelési célzatú szidalmakat. Egyszer
édesanyám rákérdezett, hogy miért nem köszöntem
ennek vagy annak, ránéztem kikerekedett szemmel –
szerintem jobb nem jutott eszembe –, azt mondtam:
fáj a torkom. Ez annyira képtelenül hangzott, hogy az
első megdöbbenés után mind a ketten nevetésben törtünk ki. Ez, azóta szállóige lett a családban, ha valakinek nincs kedve beszélgetni, túlságosan hallgatag:
„biztosan fáj a torka!” Azóta kinőttem a kisgyerek
korból, túléltem a kamaszkor „köszönés frász” kinekhogyan? dilemmás időszakát is és már rég óta szeretek
köszönni. Köszönök tiszteletből, ha betérek valahová,
legyen az akár egy nagy áruház, ahol a biztonsági őr a
bejáratnál posztol, akkor őt üdvözlöm. Egy kézfogás,
egy tekintet, amit köszönéskor vált az ember, annyi
mindent elárul a másikról, és erre nekem szükségem
van a kapcsolat továbbépítéséhez.
Amiért mindezek eszembe jutottak, az a helyzet, amibe
egyre többször csöppenek bele újabban. A szituáció:

Radnóti Miklós: Július
Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestû hőség ül a
fényesarcú fák felett.

Római-part, vízi telep. A Nánási útra fut ki a telep
egyik vége, míg a másikat a Duna határolja. Háttér
információ: az egyesület (Rómaifürdő SE), ahol és
amiért dolgozom ezen a vízi telepen működik, ezért
időm java részét – különösen nyári időszakban – itt
töltöm. A telepen ilyenkor nagy a nyüzsgés, gyerekek,
felnőttek, fiatalok, kicsit idősebbek jönnek, mennek, ki
gyalogosan, ki kerékpárral, akad, aki autóval próbálkozik, és legtöbbjüknek a telep közepén lévő iroda,
klubépület előtt kell elhaladnia, ahol sokszor ücsörgünk a kinti asztaloknál, különösen, ha rendezvényünk, avagy táborunk van. Ülünk, állunk, játszunk,
eszünk, iszunk, beszélgetünk, mikor mi történik, és
közben az emberek jönnek-mennek. Egy idő után feltűnt – nem csak nekem -, hogy az „átjárók” nagy
hányada egyszerűen átközlekedik rajtunk. Van, aki
megnéz, van, aki még a fejét is elfordítja, ha többen
jönnek inkább egymással kezdenek beszélgetni, de
még véletlenül sem engednek el még egy biccentést
sem. Az idő múlása kínálta tapasztalatok összegzéséből kiderült, hogy ez a jelenség nem kor és nem függő.
Bosszantott, különösen, ha fiatal gyerek, férfi haladt át
a kísérleti ponton. Nem értettem, ahogy a velem együtt
lévők sem: a köszönési illemtan alapvetése, hogy ha
bemész valahová, az ott lévőket neked kell üdvözölni.
A vízi telepre kapukon át vezet az út, egyértelműen
belép valahová az érkező, és mégsem, mintha a körúton sétálna. Ennél már csak az a bőszítőbb, amikor
ráköszönök az arra járóra és az nem fogadja a köszönésemet. Most már sportot csinálok ebből: köszönök az
érkezőnek. Mi történik? Zavartan visszaköszön – ez a
jobbik eset –, felgyorsítva lépteit, fejét felcsapva
köszönés nélkül tovább megy – ez a másik reakció.
Újabban már tovább merészkedem: mosolyogva megkérdezem, hogy segíthetek-e?, kit keres? Erre már
nehéz nem megállni. Próbálkozom rendületlenül, mert
még mindig hiszek az emberekben, az emberségben,
még azokban is, akikből nehezebb előcsalogatni.
Kedves Olvasóm! Fogadja tőlem szeretettel nyári
lapszámunkat, amit azzal a reménnyel adok át, hogy
akad majd egy kis idő a nyári programok között arra
is, hogy átlapozza. Kínálunk programot sportosat,
kulturálisat, hozunk jó híreket, beszámolunk a
közelmúlt történéseiről. A szeptemberi viszontlátásig
kívánok élménydús, pihentető, szerelmes, szeretet
teljes, kalandos, nyugodt nyári napokat.
Fehér Ágnes
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Rajtengedélyt kapott a Római-parti gát
Ősszel indulhat a védmű tendereztetése,
akár idén kezdődhet az építkezés
A Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésén elfogadta a Csillaghegyi-öblözetben a Duna-parti
nyomvonalon megvalósítandó árvízvédelmi létesítményről adott tájékoztatást és egyben
felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy gondoskodjon az árvízvédelmi létesítmény
megvalósításához szükséges engedélyezési eljárások megindításáról. 18 igen, 4 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett döntött a testület. Néhány ellenzéki fővárosi képviselő a vitában szóvá tette, hogy a hiányos dokumentumok miatt, a konkrét tervek ismerete nélkül nem lehet a kérdésben felelősségteljes döntést hozni. Tarlós István hangsúlyozta, hogy a védmű ügyében már készült 5-6 szakvélemény, és egyébként “nincs idő várni”,
mielőbbi megoldásra van szükség.
A tervezésnek egy szakasza lezárult, júliusban a vízjogi létesítési és a környezethatósági engedélyezési tervdokumentáció benyújtható – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Szeneczey Balázs
városfejlesztési főpolgármester-helyettes. A további ütemtervről Szeneczey Balázs elmondta:
júliusban benyújtják a vízjogi, környezethatósági tanulmányt és a vízjogi, szeptemberre rendelkezésre állhat a végső engedélyes tervdokumentáció. A kivitelezési tender ezt követően indulhat, az első kapavágást még akár idén, legkésőbb 2018 első negyedévében elvégzik. A projekt
végső befejezése másfél-két évet vehet igénybe – tette hozzá. A vízjogi létesítési dokumentáció
elkészítésével egyidejűleg a Főváros megbízta a Főkertet végleges tájépítészeti koncepció elkészítésével. A főpolgármester-helyettes hangsúlyozta: a part jelenleg rendkívül leromlott és elhanyagolt állapotban van, ezért nagyon fontos, hogy az a védmű megépítésével egyidejűleg megújuljon, és megvalósuljon a teljes rekultiváció. (Látványtervek a 15. oldalon)
Szeneczey Balázs emlékeztetett rá, hogy a projektről sok dezinformáció látott napvilágot.
Kezdetben 1500-1600 kivágandó fáról volt szó, ezt a számot sikerült 480-ra csökkenteni.
Ezek közül hatvan olyan állapotban van, hogy mindenképpen ki kell vágni, további nyolcvanat pedig átültető gép segítségével ültetnek át. Hangsúlyozta: a kivágandó fákat a helyszínen, a part közelében fogják pótolni. Csak és kizárólag azokat a fákat vágják ki, amelyeket
közvetlenül érint a védmű nyomvonala annak 6, illetve 4 méter széles sávjában. Palkó
György, az FCSM vezérigazgatója ehhez kapcsolódva elmondta: a projekt során megerősítik
a pünkösdfürdői gátrendszet, hogy csökkentsék a szivárgásokat. Az érintett patakok töltését
megmagasítják, az alépítményeket megerősítik.
A Római-parton a gátrendszer vasbeton szerkezete kerül a föld alá, a felszínen csak egy mintegy
félméteres térdfal fog látszódni, erre helyezik rá a fémszerkezetű mobil falrendszert, ami árvízkor
megvédi a partot az árhullámtól. A projekt része a közművesítés, egy 1200 mm-es vízcső kiváltása, csatorna építése. A gát mögött egy 4-6 méter széles sétányt alakítanak ki, parkokkal, fákkal, játszóterekkel. Hangsúlyozta: a cél „a jelenlegi természetközeli állapot fejlesztése”, amit úgy
lehet a leginkább megvalósítani, ha a mobilfal a sétánynál épül, és e megoldásnak köszönhetően jelentősen csökken az a víznyomás is, ami a mobilfalra nehezedni fog.

Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István Főpolgármester úr részére
Tárgy: Rómaiparti árvízvédelmi gát tervezése
Tisztelt Főpolgármester úr,
három római-parti sportegyesület képviseletében aggódó figyelemmel követjük a tárgyi beruházás előkészületeit. A Duna árvizei rendszeresen elöntik a klubjainknak otthont adó vízitelepeket és minden árvizet
követően sok fáradtságba és pénzbe kerül, hogy visszatérjünk a klub árvíz előtti életéhez.
Örülünk, hogy a főváros elkötelezett az árvíz elleni védekezés fejlesztésében.
Úgy értesültünk, hogy a folyamatban lévő tervezési munkák keretében a tervező a működő vízitelepek életének elősegítése érdekében rámpát tervez a hajóink könnyebb vízre szállításához.
Tudjuk ugyanakkor, hogy bár sok vízparti telek kikerült az állami tulajdonosi körből, még vannak szép
számmal vízparti ingatlanok közvetlenül az állam vagy állami tulajdonú szervezetek birtokában. Törekvésünk, hogy a rómaiparton fennmaradjon a vízi élet. Ennek érdekében javasoljuk, hogy a még állami
tulajdonú vízparti ingatlanokhoz (és azokhoz a magántulajdonú ingatlanokhoz, ahol erre igény jelentkezik) tervezzenek a Duna megközelítését lehetővé tevő rámpákat.
Ha szükségesnek látják, felajánljuk közreműködésünket az érintett ingatlanok azonosításában.
Sikeres munkát kívánva,
Budapest, 2017. 06. 20.

Üdvözlettel
Mihály Tibor,
KÜLKER Evezős Klub Óbuda
Rátkai János Rómaifürdő
Telep, Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vizisport Egyesület
Horváth Péter,
Multi Kajak-Kenu SE

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

Nyári nagyüzem a Rómaifürdő SE római-parti vízi telepén
Túrák, túrázók, családok, csoportok indulnak, érkeznek
Nagy a nyüzsgés mostanában az egyesület vízi telepén: a vízre vágyók, mint a
stafétabotot, egymásnak
adják át a lapátokat, mentőmellényeket, de még a
hajókat is. Van, aki egyenesen a Dunára, van, aki
autóra, hajószállító trélerre
teszi a kajakot, kenut, hogy
minél előbb vizet fogjon a
lapátja és élvezze a vízi
túrázás minden szépségét.
Az első szervezett túra a Duna Vajas-foki ágára vezetett. A
Kalocsáról induló túra négy nap után érkezett Bajára, közben olyan természeti csodákat kínált, ami méltó kezdete
lett az idei vizes szezonnak, ugyanakkor a napközbeni élmények a fázósan hideg sátras éjszakákért is kárpótoltak.
Több, mint tíz éves hagyomány az egyesület életében,
hogy Pünkösdkor megrakodva sok-sok kajakkal és kenuval,
Olaszország felé veszik az
irányt a lapátolás szerelmesei, hogy a velencei Vogalongán együtt vonuljanak fel
a helyiekkel tiltakozásul a túlzott motorizáció ellen.
A hajók szinte még meg sem
száradtak, újra a hajószállítóra
kerültek, és velük együtt egy
lelkes kis csapat Rajkára
indult, hogy a Mosoni-Dunát
meghódítsa. Néhányan egészen a Római-partig evezetek.

Hétvégi Dunakanyar vízi túra járat

Garázsmestert, vízi telep gondnokot keresünk
A Rómaifürdő SE vízi telepére keres idénymunkára garázsmestert, gondnokot.
A munkakör betöltése alapszintű kajakozási, kenuzási ismeretet igényel. Alapfeltétel a jó fizikai állapot, ami a hajók mozgatásához szükséges. A feladat ellátása hétvégi elfoglaltságot is jelent.

Jelentkezés, személyes megbeszélésre időpont egyeztetés:

ratkaifeher@gmail.com, tel.: 06 20 9436 521
Miközben a vízi csavargás
megszállottjai közeli és távoli
vizeken gyűjtötték a folyamkilométereket, a vízi telepen sem
állt meg az élet. A kajak szakosztály versenyzői mindennapos edzéssel igyekeztek formába hozni magukat, míg a nyári

meleg és az iskolai szünidő a családok, az egyéni túrázók
kedvét is meghozta, hogy ha csak egy kis időre is, de vízre
szállhassanak. Cégek, baráti társaságok, de még egy
legénybúcsú részt vevői is akadtak a telepre betérők között,
akik a kenuzást választották közös szórakozásra.
És ahogy lenni szokott, amikor az iskola kapuja bezárt, akkor
tárta még szélesebbre a sajátját az egyesületi vízi telep. Hol is
lehetne kellemesebb
nyári időtöltést találni a
hőségriadós, kánikulai
napokban, mint a Duna
mellett, egy árnyas telepen, ahol minden együtt
van néhány felejthetetlen nap eltöltésére.
Három héten át gyerekzsivajtól hangos az egyesületi vízi bázis, és persze a Duna és a partja.

Túrázzunk együtt!

2017. július 01.

Családi vízi túratábor a Tisza-tónál

Kisbusz+hajószállító tréler indul július 1-jén reggel 8,00 órakor a Rómaifürdő SE
vízi telepéről (1031 Bp. Nánási út 53.) Esztergomba, Duna-parti megállókkal.

2017. július 24-augusztus 06. - Poroszló

A Dunakanyar járat megállói:
1. Szentendre – Postás strand
2. Visegrád - komp kikötő
3. Esztergom – kikötő

A járathoz előzetes bejelentkezéssel, regisztrációval lehet csatlakozni
a ratkaifeher@gmail.com email címen június 30-án 12,00 óráig.
A csatlakozási költség:
3.000 Ft/hajó+1.500 Ft/fő + hajóbér (ha nem saját a hajó)
A szállítást az RCS Kft végzi.

Idén ismét meghirdetjük a nagy népszerűségnek örvendő Tisza-tavi családi túrtáborunkat,
ahová azokat a családokat várjuk, akik szívesen tanulják meg a kajakozás, kenuzás alapjait, túráznak vadregényes vízi tájakon és töltenek el néhány napot egy vidám csapatban.
A tábort állótábor formában rendezzük meg Poroszló táborhellyel, a Tisza-tó partján, ahol
több kisebb-nagyobb vízitúrát is teszünk, miután a részt vevők elsajátították a kenuzás,
kajakozás alapjait. A túrák során, a család apraja-nagyja együtt fedezheti fel a környék
növény- és állatvilágát, figyelheti meg a természeti jelenségeket.
Időpont: július 24-augusztus 06. (tetszőleges időtartammal, de minimum 3 nap)
Helyszín: Tisza-tó, Poroszló - Nyárfa kemping. Alsó réti út 16/a (állótábor csillagtúrákkal)
Szállás: kempingben, saját sátorban, faházban vagy apartmanban - egyéni foglalás és
fizetés alapján.

Tel.: 0630 299 7762 (sátorhelyet nem kell foglalni!)
Jelentkezés és információ: ratkaifeher@gmail.com
06 20 9436 521 - Rátkai János - Rómaifürdő SE

R.P.H. RÓMAIFÜRDÕ TELEP KÖRNYEZETVÉDÕ, SZABADIDÕ ÉS DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET
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SULI HÍREK
Dr. Béres József Általános Iskola
Gála a Béresben
Immáron hatodik alkalommal került sor iskolánk nagyszabású
Gálaműsorára május 19-én a Veres Péter Gimnáziumban. A
23 produkcióban közel 600 tanulónk vett részt, akik vagy táncos, vagy énekes műsort adtak elő. A Gálaműsor mindig egy
témára épül fel, mely idén a világzene volt. Tulajdonképp a
világzene egy gyűjtőnév, amely olyan zenei stílusokat tartalmaz, amik nem sorolhatók sem a klasszikus zenékhez, sem a
könnyűzenékhez. Ezek legtöbbször népzenei eredetűek.
Fontosnak tartottuk, hogy a magyarság kultúrájának népszerűsítése mellett más országok zenei kultúráját is megismerjük. Így a magyar néptánc és népzenével karöltve idén sok
produkcióban jelent meg a „nyugat” zenéje. A szatmári táncok, a székely verbunk és regölés mellett többek között
görög és bajor tánc, country, paso doble és polka is megjelent a színpadon. A közönség számára felejthetetlen élményt

BÁRCZI Géza Általános Iskola
„Versre kódolva” – rendhagyó irodalom
órák a Bárczi Géza Általános Iskolában
Sikli László személyében egy rendkívüli személyt
ismerhettünk meg. A gyerekekkel lenyűgöző előadás módjával nagyon hamar jó kapcsolatba
került, hogy az olvasást és a verseket jobban megszeressék.
A magyarság képes, verses történetén keresztül,
sok játékkal, mesével és rajzzal arra bíztatta a gyerekeket, hogy egy próbatételen vegyenek részt. Egy
hétig ne a tévé és az internet rabjai legyenek,
hanem minden nap olvassanak 5 oldalt és tanuljanak egy sor verset. Sok gyereknek sikerült is, akik arról
számoltak be, hogy sokkal boldogabbnak és szabadabbnak
érezték magukat így. Öt alsós osztály (3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b
– 125 fővel) vett rész ezeken az órákon négy héten át. Ezen
rendhagyó tanórák után érezhető volt, hogy a gyerekek
olvasási kedve növekedett. A könyvtárból is ez idő alatt
több könyvet kölcsönöztek. Az osztály tanítói szerint is

rendkívül nagy hatással volt minden foglalkozás a gyerekekre. Ez idő alatt többen tanultak és írtak verseket. A versek, amelyeket a költő közvetített a „költészet élményét”
adták meg a gyerekeknek.
Jónak tartanánk, ha a következő tanévben eljönne hozzánk
Sikli László és is ezt a nemes kezdeményezést megismételhetnénk más osztályokkal is.

nyújtottak az előadott produkciók. A rengeteg
befektetett munkával készült színvonalas műsorokkal, élményekben gazdag estet szereztek szüleiknek és tanáraiknak diákjaink, akikre nagyon
büszkék voltunk.
***

Tûzoltó nap a Béresben!
Péntek délután ellátogatott hozzánk a tûzoltóság
nagy matuzsáleme, egy 48 éves tûzoltó Mercedes, amit igazi tûzoltók vezettek. Ezen a napon
megismerkedett az összes alsós osztály a
tûzoltók munkájával, feladataival és a tûz veszélyeivel. A komoly programot játékos erõpróba
követte, ahol megmutatták az iskola gyerekei erejüket és osztályonként kötéllel elhúzták tûzoltóautót.
A nagysikerû rendezvény tûzoltással zárult, iskolánk

Tudomány Napja a Kiserdõben
Az idei Tudomány Napja a Kiserdõben ismét a Hungarikumok
köré szervezõdött. A május 11-én megrendezett esemény
különlegességét az adta, hogy a muzslai Endrõdy János
Alapiskola pedagógusait és növendékeit hívtuk meg, hogy
töltsenek el velünk egy élményekben gazdag napot a
Kiserdõben. A Felvidéken található községbe még tavaly
decemberben látogattunk el, s kötöttünk barátságot az ottani
magyar tanítási nyelvû iskola tanulóival, s pedagógusaival. A
májusi alkalom viszonzása volt az akkori szeretetteljes vendéglátásnak.
A vendégeket reggel sok szeretettel és tízóraival, a kiserdõs
szülõk erre az alkalomra sütött finomságaival vártuk. Miután
megismerkedtek a Kiserdõ környezetével, a gyerekeket a
Hungarikum-vetélkedõ, a pedagógus vendégeket pedig az
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1/D osztályban megtartott sakk bemutató óra várta. Az ebédig a vetélkedõben részt vevõ gyerekek színvonalas
kézmûves foglalkozáson vettek részt. Az ebédet a 2/C osztály szülõi munkaközösségének köszönhetjük. Nagyon nagy
szeretettel és odaadással készítették el a finom sülteket,
salátákat, melyeket ízlésesen megterített asztaloknál
fogyaszthattak el a vendégek, s a vetélkedõ csapatok. Kis
pihenõ után következett a délután programja. A sportpályán
forgószínpad szerûen lebonyolított mozgásos feladatokban
minden kisdiák kipróbálhatta ügyességét. A napot a Hungarikum-vetélkedõ ünnepélyes eredményhirdetése, az ajándékok átadása zárta. A közös csoportkép elkészítése után
búcsút vettünk vendégeinktõl, remélve, hogy a szakmai és
emberi kapcsolat a két iskola között határokon átívelõ lesz
majd a jövõben is.

tanítói, és igazgatóhelyettesünk is sikeresen eloltotta a tálcatüzet, így kijelenthetjük: biztonságosabb iskola lettünk!

Pedagógusnapi kitüntetések
Június 2-án a közelgõ pedagógus nap alkalmából az Óbudai
Társaskör dísztermében ismerték el a kerületi pedagógusok
sok éves munkáját, adták át a jubileumi diplomákat. A díjazottak között köszönthettük a Dr. Béres József Általános
Iskola két dolgozóját is. Putz Erzsébet tanító sok éves kiváló
pedagógiai munkájáért az önkormányzat által alapított Pedagógiai Érdemekért kitüntetésben részesült, míg Lakos Tibor
karbantartó-kertész, az iskola lány focicsapatának edzõje, a
zsonglõrcsapat irányítója, az Oktatási Bizottság Elismerõ
Oklevelét vehette át. Gratulálunk!
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AQUINCUM Általános Iskola
Nagy Sportágválasztó
„Zsuzsa néni, Nika néni, mikor mehetünk már be?”
Ez a kérdés számtalanszor elhangzott az Aquincum AngolMagyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elsőseinek szájából múlt hét péntek reggel 9 óra előtt, amikor az 1.d osztálylyal gyermeknap alkalmából ellátogattunk a Merkapt Maraton
Sportközpont által megrendezett Budapesti Nagy Sportágválasztó – A SPORT NAPJAI elnevezésű rendezvényre.
Nagyon élvezték a gyerekek a végtelenül színes és mozgalmas napot, ahol edzők, élsportolók, sőt olimpikonok segítségével és közreműködésével a gyakorlatban kipróbálhattak
közel 100 sportágat.
A mozgalmas nap végére arra a kérdésre, hogy jöjjünk-e jövőre is, 30 gyerek egybehangzó válasza az volt, hogy „IGEEEN!”
***

Aquincumos Vízibombák
Május utolsó szombatján rendezte a Római Teniszakadémián
működő Vízibomba Úszóiskola szokásos évi úszóversenyét.

Sokan tanulnak itt úszni az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai közül. Vannak, akiket szüleik visznek, de az iskolához szervezett külön buszt is sokan
veszik igénybe.
A szombati megmérettetésen szép számmal vettek részt az
aquincumos gyerekek. Tudásuknak és korosztályuknak megfelelően különböző úszásnemekben (gyors, hát, mell, pillangó) és távon indulhattak a versenyzők. Többen értek el dobogós helyezést, voltak, akik több érmet is szereztek. A délutáni eredményhirdetésen és a fogadáson sajnos már nem mindenki vett részt. Ezúton is gratulálunk minden kis úszóbajnokunknak!
***

ni, számolni, valós helyzetben kommunikálni idegen nyelven.
Most bizonyára sokan az év végi felmérésekre gondolnak,
pedig erről szó sincs! Fagyizni mentünk „angolul”.
Hétköznapi helyzet mégis mennyi minden kell hozzá: bátorság, önbizalom, a pénz kezelése, a vásárlással kapcsolatos
szavak, mondatok és a fagyik nevének ismerete angolul. A
küldetést minden gyerkőcünk teljesítette.
Köszönet a segítségért Rebekah Waalkesnak, a türelemért
és az ajándék rolettiért a Római Cukrászdának.

Can I have an ice cream, please?

Június 9-én délután tartottuk az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bokorugrók néptánc szakköröseinek év végi záróműsorát. Az aprók (1-2. évfolyam) egy
gólyás játékokból összeállított játékfűzést és mezőföldi dallamokra az „Elvesztette az oláh leány a juhait” kezdető mesét
táncolták el. A nagyobbak (3-6 évfolyamosok) is mezőföldi
táncokat mutattak be: volt benne leánytánc, kanásztánc, subridom és ugrós a fiúknak. A bácskai táncokat a Szellő utcai
iskola néptánc szakköröseivel közösen táncolták. Ők sajátos
nevelést, oktatást igényelnek, nehezebben tanulnak, de szívük tele van szeretettel, hálával. Mivel többször is voltak
nálunk, a közös táncolás, gyakorlás alatt mi is jobban megismertük őket, megtapasztaltuk, hogy bár mások, mint mi
vagyunk, megtanultunk természetesen viszonyulni hozzájuk.
Tanáruk, Molnár Sándor meghívta a Bara zenekart, így most
először az évzáró műsort élő zenére táncolhattuk. Megéreztük
az élő zene varázsát, így még jobb kedvvel táncolt apraja,
nagyja, s még mi, a néptánctanárok is elhúzattunk egy mezőségi csárdást. A kb. 50 fős aquincumos és a 10 fős szellős
gyerekcsapat elfáradva, de vidáman hajolt meg a lelkes
közönség tapsára.
Széles Szilvia néptánctanár

2017.június 7. szerda – egy teljesen átlagos hétköznap. De
nem az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1.a osztályosainak. Ők ugyanis ezen a napon bizonyosságot szereztek arról, miért is járnak iskolába, mire lesz
jó az a sok tudás, amit megszereztek szeptember óta. Olvas-

Szíjártó Bettina, tanító
***

Bokorugrók néptánc gálája

105 éve evezünk Óbudán!

HAJÓKÖLCSÖNZÉS
Római-part,

Óbudai Külker Evezős Klub
A 100. évforduló alkalmával
került ki a 100 éve evezünk Óbudán! feliratú tábla az Óbudai Külker Evezős Klub hangárának falára. Idén ötödik alkalommal cserélte le az utolsó számjegyet a
Klub, és remélhetőleg még sok
éven át megőrzi ezt a hagyományt.
105 éve immár, hogy vízitelepet létesítettek
a Római parton a klub mai területén, és 25
éve, hogy létrejött a Külker Evezős Klub
Mihály Tibor elnök vezetésével. Az ünneppel
egybekötve június 3.-án 27. alkalommal
került megrendezésre a Római parti evezés
hagyományát őrző Külker Kupa is, mely

neves eseményre még Mohácsról és Szegedről is érkeztek versenyzők. A verseny 14
kilométeres távján négy-, két-, és egypárevezős, valamint túrahajók is rajthoz álltak
serdülőtől egészen veterán korosztályig. A
futamok után hangulatos sütögetéssel
ünnepelték meg az evezősök az évfordulót.
Lecserélésre került a tábla is, jelezvén, hogy
már 105 éve szolgálja a Klub az Óbudai
közösség vízi sportéletét, és Mihály Tibor
fáradtságot nem ismerő, odaadó és kitartó
munkájának köszönhetően remélhetőleg
még sok-sok éven át működhet majd a Klub,
minél többen megismerik majd a vízi sport
szépségét, és megtapasztalhatják az evezés
nyújtotta örömöket a Duna-parti csónakházban, a Római part szívében.
Kiffer Dorina

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!
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
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

Hőguta, napszúrás, leégés
A forró nyári napokra nem csak magunkat,
hanem kedvencünket is fel kell készíteni. A
nyári melegben könnyen alakulhat ki napszúrás, hőguta az állatainknál, mely a gazdi odafigyelésével kerülhető el.
Ha az állat testhőszabályzó rendszere sérül,
a test hőmérséklete extrém módon megemelkedik (a normális testhő 38,8 C°, 39 C°
felett lázról beszélünk), eléri, vagy meghaladja a 43 fokot, hőgutáról beszélünk. Tünetei: enyhébb esetben szapora lihegés és
bágyadtság, ha már kialakul az agyi ödéma,
akkor tudatvesztés, rángógörcsök és kóma
is felléphet. De mi is váltja ki a hőgutát? A
környezet magas hőmérsékletét kell első
helyen említeni. A kutya és macska hűtőmechanizmusa a lihegés, amellyel a felesleges
hőt adja le. Mivel verejték mirigyeik csak a
talpain vannak, így izzadni nem képesek.
Magas páratartalmú, meleg helyen azonban
ez nem vezet eredményre. Sajnos gyakori
példa erre a kocsiban hagyott kutya.
Amennyiben a szellőztetés, a levegő mozgása nincs megoldva, és a gépjármű erősen
felmelegszik, lihegésével próbálná a felesleges hőt leadni, de a tér páratartalma és a

hőség miatt ez lehetetlenné válik, így az eb
hőgutát kap. Sok esetben akár tíz perc is
elég, hogy a probléma kialakuljon. Hőguta
esetén a szervezet nem képes működni,
főleg az agyi funkciók sérülnek, és az állat
idegrendszerét is károsodás éri. A hosszabb
ideig fennálló magas hőmérséklet vissza
nem fordíthatóan árt az agyi szöveteknek, és
a jószág elpusztulását is okozhatja.
Nagy melegben az erősebb testmozgás is
lehetséges ok, itt azonban érdemes figyelembe venni a fajtajelleget, ill. a mozgás
típusát. Szélsőséges példaként említhető a
mopsz, francia bulldog, angol bulldog (az ún.
brachicephal kutyák), amelyeknél egy szokásos sétáltatás is a probléma kialakulásához vezethet. Ebben az esetben szó sincs
extrém fizikai megterhelésről, – futásról
vagy labdázásról – de a koponya szerkezete,
a szűk orrjárat, légcső és a nehézkesebb légvétel miatt a hőcsere nehezebbé válik számukra, így nagyobb a veszély. Ezen fajtákat
csak kora reggel és késő este érdemes
sétáltatni, és óvni kell komolyabb fizikai
megterheléstől a forró napokon. A munkakutyákat és sportkutyákat is óvni kell a nyári

napokon. Ha elkerülhetetlen a munkavégzés,
akkor gondoskodni kell folyamatos hűtésükről. Ez megoldható, amennyiben az állat víz
közelében van, és gyakran beküldjük úszni.
Friss ivóvízről mindig gondoskodni kell, és
érdemes benedvesíteni az állat fejét, nyakát.
Huzamosabb ideig csak árnyékos területen
szabad tartózkodniuk, ahol folyamatos a légmozgás. Erre figyelni kell a kertben tartott
kutyáknál is. A meleg ellen az ebek sokszor
úgy védekeznek, hogy gödröt ásnak maguknak és abba bele fekve hűsölnek. A lyukat
ilyenkor érdemes meghagyni, sőt vízzel fellocsolva tovább lehet hűteni a talajt.
Az állatorvosi segítségig hűvös és jó légmozgású helyre kell vinni az állatot, testét hűvös
vízzel kell locsolni. A folyadékveszteséget sok
ivóvízzel pótoljuk. Az orvos infúzióval és lázcsillapítóval tovább csökkenti a testhőt, és az
esetlegesen kialakult agyi ödémát is megfelelő gyógyszerekkel kezeli. Súlyosabb helyzetben – ha az agy szövetében maradandó károsodás alakul ki –, a folyamat visszafordíthatatlanná válik, és az állat élete menthetetlen.
A nagy melegben kutyáink is napszúrást
kaphatnak. Természetesen ennél a betegségnél is van fajtadiszpozíció, pl. a csivavák,
a bulldogok, a mopszok fokozottan veszélyezettet fajták. A betegség lefolyása és tünetei
hasonlóak a hőgutához.

A sűrű fedő bunda is nagy melegben inkább
gondot okoz, mint védelmet ad. A hosszú szőrzet védi a bőrt a nap káros sugaraitól, de a
nagy hőségben a bőr nem képes egészségesen szellőzni, és a vastag bunda alatt a takaróréteg előbb befülled, majd a gyulladt felületre
egy másodlagos bakteriális fertőzés kerül. Ez
gennyes bőrgyulladást okoz. A leégés veszélye
főleg a rövid szőrű kutyákat érinti, hosszú szőrű
kutyáknál az orrhát, fül és szemtájék a kritikus
területek. Ott, ahol a szőr rövidebb, a nap sugarai közvetlenül érintkeznek a bőrrel, és az
ugyanúgy le tud égni, mint a mi bőrünk.
A légkondicionálóval és a ventillátorral óvatosan bánjunk, hiszen ezekre a kutyák sokkal
érzékenyebbek, mint mi.

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

Dekoráció esküvőkre és ünnepi
alkalmakra

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686

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
6

agidekor.weebly.com

Ró-mai virág
Bp Kalászi utca 23.

TEL.: 06204536380
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„Szép az idő, száz evező csattog a vízben már…”

Családi sport nap a Dunán
A Rómaifürdő SE is szélesre tárta kapuit, felsorakoztatta önkénteseit, hogy az érdeklődőket, a családokat a kajakokba és kenukba
csábítsák, hogy megmutassák milyen a
Dunával együtt létezni.

A kerületiek kedvelt sportmozgalma a „Szabadidő, szeretem!” részeként a
Római-part, és a hozzá kötődő vízi sportok kaptak főszerepet a május végi
szombaton. Öt egyesület közreműködésével mutatkozott be a Római-part, hogy
mit tud kínálni a szabadidő sportos eltöltéséhez.

Elhelyezkedés a hajóban, egy kis gyorstalpaló kiképzés
a kenulapát forgatás tecnikájából…és indulhat a hajó!

Miközben a parton a Családi vízi sport nap eseményei zajlottak, addig az egyesület túrázói és vendégei
a hagyományos május végi „Túra Triatlon” próbáit
teljesítették: a pénteki vízi telepi összegyülekezést
követően, szombaton Leányfalura kerekezett el a csapat, majd vasárnap a Nagy Kevély csúcsot vették be,
aztán hétfőn – aki még bírta szabadidővel! – vízre
szálltak és Százhalombattáig eveztek.
fági

Azok, akik a vízre szállásra
várakoztak sem unatkoztak,
mert a benn a az egyesület
vízi telepén kipróbálhatták
magukat ügyességi feladatokban, erőgyakorlatokban,
sőt a vízi túra totóból az is
kiderült mennyit tudnak a
Dunáról, a vízi túrázásról. A
legkisebbek Duna-kavicsot
és kenulapátot festettek.

A Steiner család és a
közösen megfestett
kenulapát

A vízi telepen
a Túra triatlon résztvevői gyülekeztek

Készülnek a szebbnél szebb kavics-dekorációk

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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Ingyen látogatható Óbudán
az összes múzeum
Az önkormányzat által május 26-án aláírt
együttműködési megállapodás alapján az
Óbudán tanulóknak és a kerület állandó
lakosainak nem kell fizetni most már a nem
önkormányzati fenntartású múzeumok látogatásáért sem.
Amint arról korábban már beszámoltunk, az önkormányzati
fenntartású múzeumokat (Óbudai Múzeum és Goldberger
Textilipari Gyűjteményt) már 2016 májusa óta ingyenesen látogathatják a kerületi lakosok, valamint a tanulók
szintén térítésmentesen múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vehetnek. Ezt a döntést a Bús Balázs polgármester által kezdeményezett, a múzeum a látogatói szokásokat és a statisztikákat elemző előzetes vizsgálata alapozta
meg. A vizsgálat megállapította, hogy a már jól ismert és
népszerű ingyenes kulturális programkínálat mellett további
kedvezményekre nyílik lehetőség a III. kerületi lakcímkártyával rendelkező lakosok, illetve a kerületi iskolás csoportok
számára. A felmérésből kiderült az is, hogy a jegybevétel kiesés elenyésző ahhoz képest, amit az Óbudán élők a helytörténet megismeréséből, újabb kulturális élmények szerzéséből profitálnának.
A polgármester a május 26-án aláírt együttműködési megállapodás által a korábbi kezdeményezés kibővítését szorgalmazta a kerületben található múzeumok igazgatóinál. Mivel
az önkormányzat fontos feladatának tartja a kerület kulturális
értékeinek, hagyományainak minél szélesebb körű megismertetését, ápolását, a kerület környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi

A képen balról jobbra: Kiss Imre igazgató, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum,dr. Baán László
főigazgató, Szépművészeti Múzeum, Bús Balázs polgármester, dr. Farbaky Péter főigazgató, Budapesti Történeti
Múzeum, Prőhle Gergely főigazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum
művelődési szokások gondozását, gazdagítását, ezért a megállapodással a III. kerületi önkormányzat fenntartói körén
kívüli múzeumokat is ingyenesen látogathatóvá tették.
A III. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező polgárok és a
III. kerületi önkormányzat illetékességi területén működő
alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói nem csak,
hogy ingyenesen látogathatják a Budapesti Történeti

Múzeum (Aquincumi Múzeum, Kiscelli Múzeum, Varga
Imre Gyűjtemény, Budapest Galéria), Petőfi Irodalmi
Múzeum (Kassák Múzeum), Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum, Szépművészeti Múzeum (Vasarely Múzeum) kiállításait és egyéb bemutatóit, de a tanulók a múzeumpedagógia foglalkozásokon is térítésmentesen vehetnek részt.

Színes Kerület Békásmegyer:
a nyertes pályázat
A februárban kiírt ötletpályázaton békásmegyeri panelházak homlokzatát
álmodhatták újra az alkotók. A legjobbnak választott pályamű alkotói Bús
Balázs polgármestertől vehettek át oklevelet.

„Színes Kerület Békásmegyer” címen hirdetett pályázatot az önkormányzat képzőművészek számára: a
Sarkadi Imre utca és a Jós utca között található 6 db
tízemeletes sávház és 2 db tízemeletes pontház homlokzatát álmodhatták újra az alkotók.
A február végén kiírt pályázat végül 13 pályázó fantáziáját indította be. Ezek közül választotta ki a szakértő
zsűri azt az 5-öt, amelyről már az érintett társasházak
lakói hozhatták meg a végső döntést. A szavazás
eredményét összesítve kiderült, hogy a szavazó tulajdonosok 64%-a Lakner Lóránd László és Gyimesi
Levente Zsombor „Variációk Béká(s)ra” pályaművét ítélte a legjobbnak. Hasonló eredménnyel zárult az
a szimpátiaszavazás is, amelyen bárki részt vehetett.
A szakértői zsűri által kiválasztott öt pályamű egyenként 500.000 forint díjazásban részesült, míg a szavazáson nyertes pályamű 1.500.000 forint díjazással lett
gazdagabb.
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Szenzációs
római kori kocsisír
Csillaghegyen
Egyedülálló régészeti leletre bukkantak a
Csillaghegyi Strandfürdő fejlesztéséhez
kapcsolódó munkaterületen. Az egyik
római korból származó sírból többek közt
egy gazdagon díszített kocsi került elő.

A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) régészei tavasszal a
Csillaghegyi Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó munkák
előtt végeztek kutatásokat a területen. Akkor csak kevés
információ állt a régészek rendelkezésére a strandfürdő
területén várható régészeti emlékekre vonatkozóan – mondta elöljáróban dr. Láng Orsolya, az Aquincumi Múzeum igazgatója.
Nagy meglepetésnek számított a közvetlenül a domboldal
aljában elhelyezkedő nagy, négyszögletes gödör, amely egy
négykerekű római kocsit és két igáslovat rejtett. Bár a környéken sok római kori emlék van, a fürdő közvetlen környezetében a korábbi kutatások őskori, honfoglaláskori és
Árpád-kori lelőhelyeket dokumentáltak – mutatott rá Vass
Lóránt, a BTM régésze, az ásatás vezetője.
Az 1700 évvel ezelőtti temetkezésből megmaradtak az utazó
kocsi vas és bronz alkatrészei, valamint a kocsit díszítő,
finom kivitelű bronz szobrocskák is. A nagy szakértelmet
igénylő feltárást szoros együttműködésben végezték a BTM
és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai.

Fotó: Benkő Vivien Cher
A kelta eraviszkuszok császárkorban élő elitjének temetkezési rítusához tartozott az utazó kocsik sírbatétele, ami idegen
volt a rómaiaktól. A Róma-barát elit tagjai külsőségekben
igyekeztek átvenni a hódítók szokásait, de a halállal találkozva a „rómaiság mázán” áttört őseik túlvilághite. Az eltemetett kocsi és a fogatos lovak a túlvilági utazás kellékeként,
mintegy az „örök túlvilági boldogság garanciájaként” kerültek a sírgödörbe – mondta Mráv Zsolt, a Magyar Nemzeti

Hadrianus MCM – Egy ókori karrier története
Október 31-ig tekinthető meg az Aquincumi
Múzeum új időszaki kiállítása az 1900 éve
trónra lépő, szoros pannoniai kötődésű római
császárról.

helytartója, mégpedig Aquincum székhellyel. Az ő helytartósága – később pedig uralkodása alatt – indul meg a római
település-együttes gyors fejlődése, igazi nagyvárossá válása
a II. század első évtizedeiben. Ekkor nyeri el végső formáját
a Flórián téren feltárt légiótábor, de ekkor emelkedett városi
rangra az itteni polgárváros is.”

Múzeum régésze, a pannoniai lovas és kocsi temetkezések
kutatója, aki a fogatos kocsi bontását koordinálta.
A csillaghegyi utazó kocsi díszítése, a díszítőelemek minősége és száma alapján méltán tekinthető a római kori Aquincum területéről az utóbbi időben előkerült legszenzációsabb
leletnek. A sírba tett kocsi a maga korában valóságos luxusjárműnek számított. A leleteket restaurálást követően várhatóan két éven belül az Aquincumi Múzeumban kiállítják.

A kiállítás része a múzeum által meghirdetett „Hadrianus
évnek”, amelynek keretén belül egy egész szezonon átívelő
programsorozat szerveződik Aquincumban. Az ünnepi eseménysorozat fő támogatója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
A Hadrianus év másik kiállítása már május 6-a, Óbuda Napja
óta látható. A Kórház utcai szabadtéri tárlat, az Aquincumi
Múzeum leleteit, szabadtéren is kiállítható másolatok formájában mutatta be, és akár ízelítőül is szolgálhat a most megnyílt kiállításhoz.

Az idei évben az Aquincumi Múzeuma kiállítással tiszteleg Hadrianus
császár előtt. A jelentős
pannoniai – és ezen
belül aquincumi – tevékenységgel is büszkélkedő császár életének állomásait, főbb helyszíneit
mutatja be a kiállítás a
múzeum Orczy Gyula
tervezte régi épületében.
A tárlaton – amelyen egyébként számos olyan tárgy is kiállításra kerül, amelyet eddig a nagyközönség nem láthatott
(fegyverek, érmek, mindennapi használati tárgyak, sőt, egy
Hadrianus mellszobor is) – megtudhatjuk például, hogy valóban volt-e köze Hadrianusnak a hajógyári szigeti helytartói
palotához, vagy hogyan zajlott egy katona híres Dunaátúszása a császár jelenlétében. Továbbá kiderül az is,
hogyan is nézhetett ki Hadrianus híres – sokak által „Disneyland”-hez hasonlított – villája Tivoliban.
A kiállítást megnyitó köszöntőjében Bús Balázs ÓbudaBékásmegyer polgármestere arról beszél, miért fontos Óbudának Hadrianus császár emléke. „Publius Aelius Hadrianus
1900 évvel ezelőtt, Kr.u. 106-ban ő lett a frissen kettéosztott
Pannonia provincia keleti részének, Alsó Pannoniának az első
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A mozgalmat 2009ben Kopp Mária orvos
hívta életre azzal a céllal, hogy annyi gyerek
születhessen, ahányat
a családalapító fiatalok terveznek. Felmérések szerint a fiatal
párok két-három gyereket szeretnének, ám
végül átlagosan mindössze 1,3 gyermek
születik meg a kapcsolatokból.

Családbarát hely elismerést kapott
Óbuda-Békásmegyer
Megyeszékhelyek között díjazta a III. kerület család- és gyermekbarát törekvéseit, intézkedéseit a Három királyfi, Három Királylány
Mozgalom.
Az elismerést az alapítvány sajtótájékoztatóján Bús Balázs polgármester nevében
dr. Gallóné Nagy Judit, a Polgármesteri
Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályának
vezetője vette át.
Óbuda-Békásmegyer szociális elkötelezettségét jól mutatja, hogy a Gyermekbarát
Település, kétszeres Idősbarát Önkormányzat, Fogyatékosságbarát munkahely és
Kerékpárosbarát munkahely díjak mellett
immár a Családbarát hely elismerést is
magáénak tudhatja.
„Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2013ban csatlakozott a Három királyfi, Három
Királylány Mozgalomhoz, azóta a városházára kitűzzük a babazászlót, ha önkormányzati
dolgozó családjában baba születik. Az önkormányzat számos támogatással igyekszik
ösztönözni a családalapítást, gyermekvállalást. A kerület szolgáltatásai, rendezvényei,
kiterjedt szociális ellátórendszere, kulturálisés sportprogramjai mind azt a célt szolgálják, hogy a III. kerület vonzó legyen a családok számára. A védőnői szolgálat számos
oktató-, felkészítő és támogató programot
szervez a várandós és kisgyermekes anyu-

kák, családok számára, a kerület 11 bölcsődéjében 958 férőhely várja a gyermekeket,
ahol a családok az ellátáson felül számos
önként vállalt, plusz szolgáltatást is igénybe
vehetnek. A szociálisan rászoruló családok
részére a támogatások széles palettáját biztosítjuk a beiskolázási segélytől a továbbtanulási támogatáson át a gyermekétkeztetésig. A kerület nagy rendezvényein, így többek között Óbuda Napján, az Óbudai Nyár és
az Advent Óbudán programjain valamennyi
korosztály talál magának tartalmas és színvonalas programot. Az önkormányzat célja,
hogy kerületi lakosai úgy érezzék, ÓbudaBékásmegyer valóban Családbarát hely, és
jó itt élni!” – mondta a díjátadáson dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető.
Skrabski Fruzsina, a Három királyfi, Három
Királylány Mozgalom elnöke elmondta, hogy
azért ez a 12 település, városrész kapta meg
ezt a kitüntető címet, mert ezeken a településeken alakulhatott helyi csoportja a mozgalomnak. Óbuda-Békásmegyer mellett többek között Békéscsaba, Debrecen, Eger,
Győr, Székesfehérvár, Szeged is részesült az
elismerésben.

Fotók:
Benkő Vivien Cher

Ingyenes szünidei étkeztetés
a rászoruló gyermekeknek
Idén nyáron is ingyenesen ebédelhet minden III. kerületi, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, amennyiben a
szülő igényli és megrendeli azt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta megszervezi a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését. Bár a törvény csak a hátrányos és halmozottan hátrányos kiskorúak
esetében teszi ezt kötelezővé, a kerület vezetése fontosnak tartja, és továbbra is biztosítja ezt a lehetőséget minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek számára is.
A szolgáltatást formanyomtatványon lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Szociális
Szolgáltató Főosztályának Ügyfélszolgálati Irodáján a 2017. június 19. – 2017. augusztus
31. közötti időszakra.
A megrendelt tálcás, melegíthető ebéd, – mely főételből, valamint levesből vagy deszszertből, gyümölcsből áll – az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ két
telephelyén (1035 Budapest Váradi u. 9-11. vagy 1039 Budapest Kelta u. 5.) vehető át
munkanapokon 12-15 óra között.

További részletes információk
az alábbi telefonszámokon kérhetőek
a Szolgáltató Főosztály munkatársainál:
Kittlerné Orosz Valéria – 4378-546
Estók Anikó – 4378-559
Breierné Bugár Judit – 4378-917

Az igénybevétel feltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megléte, ezért kérjük, hogy a jogosultág érvényességét mindenki ellenőrizze, és szükség esetén a meghosszabbítása érdekében intézkedjen!
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A III. kerület vezetése bízik benne,
hogy az intézkedés sok család számára nyújt
segítséget a nyár folyamán!
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Koszorúzás
a Nemzeti Összetartozás Napján
A Csillaghegyi Országzászlónál tartott megemlékezésen
koszorút helyezett el többek között Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő és Bús
Balázs polgármester.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az Országgyűlés kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és

közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.” Az emléknap ezért nem csupán
megemlékezés a nemzeti tragédiáról, hanem arra irányítja rá a figyelmet,
hogy tanúságot tegyünk a magyarság összetartozása mellett, a határokon
átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egysége segítségével. Az Országzászlónál elhelyezett koszorúk éppen ezért nem csak a
megemlékezés, hanem a Nemzet egésze előtti tisztelet virágai is.
Óbuda Békásmegyer Önkormányzatának megemlékezésén koszorút helyezett el a Csillaghegyi Országzászlónál Bús Balázs polgármester, Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselője. Az eseményen részt vett még Kiss Anita jegyző, Kelemen Viktória alpolgármester,
Menczer Erzsébet, több önkormányzati képviselő és munkatárs, valamint
magánszemélyek.
Fotók: Benkő Vivien Cher

Második alkalommal rendezték meg
a dunai sportnapot
A Szabadidő, Szeretem! programsorozat részeként, ezúttal a szezon
elején, tavasszal szállhattak vízre a vízisportok iránt érdeklődők.

A varázslatos Római-part, a Duna Óbuda-békásmegyeri szakasza kultikus jelentőségű a budapestiek életében, sokakat vonz romantikája, amely kiváló lehetőségeket nyújt a kikapcsolódásra és a feltöltődésre. A programok megvalósításában öt Duna-parti egyesület működött közre,
így a kilátogatók 4 helyszínen is kipróbálhatták ki a vízre szállás élményét és ismerkedhetnek
meg az evezős vízi sportokkal.

RÉSZTVEVŐ EGYESÜLETEK:
Rómaifürdő Telep Környezetvédő Szabadidő
és Diák Vízisport Egyesület
1031 Budapest Római-part 29.
Külker Evezős Klub, 1039 Budapest, Szent János utca 7
BKV Előre Sport Klub, Budapest 1039 Királyok útja 255
Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület,
1031 Budapest, Római-part 44.
Óbudai Sportegyesület, 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 28.

Fotók: Benkő Vivien Cher
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NÍVÓ(s) Gyereknap krónikája
Mára rendszeressé vált, hogy programot szervezünk a NÍVÓ Abc nevében. 2015-ben volt az
első ehhez hasonló rendezvény, a Halloween-i Tökfaragó verseny. Olyan jól sikerült, köszönhetően a megjelenteknek is, hogy egyre többen kérdezték mikor rukkolunk elő még valamivel. Nem voltunk tétlenek, szépen sorban jöttek is a rendezvények.
Az idei már a II. alkalom, hogy a NÍVÓ Abc előtti zöldterületen gyereknap alkalmából rendezvényt szerveztünk.
Légvárral, zenével és színezők hadával vártuk a gyermekeket és a gyermeklelkű szülőket is
egyaránt. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődött és egészen 18 óráig tartott. Rengeteg
volt a móka és kacagás, erről képeket a Nívó Abc facebook oldalán találhatnak.
A szervezésben és a lebonyolításban is segítségünkre voltak a NÍVÓ Abc mellett üzemelő
Zöldséges csapat és a Római Cukrászda személyzete is. Ezúton is köszönjük nekik!
A rendezvény remek hangulatban
telt elejétől a végéig, melynek
nagyon örültünk, ugyanis ezeket a
rendezvényeket közösségépítési
céllal kezdtük el megszervezni és
ez láthatóan működik. A környéken lakók idejönnek, jól érzik
magukat, jobban megismerkednek egymással. Meglepő vagy
sem, de bőven van érdeklődő az
ilyen megmozdulásokra.

A jövőben is fogunk hasonló rendezvényeket tartani, kifejezett
alkalmakkor, mint pl. Halloween,
Márton-nap, Mikulás, stb., hogy
még jobban összehozzuk és
megmozgassuk a lakótelepen
lakó embereket.

Római SE – HÍREK
Római SE a Duna Arénában,
a világbajnokság jegyében
A Római SE 4 versenyzővel képviseltette Óbudát a Budapest Open világbajnokság jegyében, a Duna Arénában június 1-től 4-ig.
SÁROSY PATRÍCIA 100m hátúszásban bejutott a döntőbe és a 7. helyen végzett új egyéni
csúccsal. Komoróczy Lora 100m háton és pillangón is indult. Előbbin középdöntőt úszott a
legfiatalabb versenyzőként. 100m pillangón élete legjobbját úszta (1:09.39), ezzel az elért
eredményével nem csak 50 pille, 50 gyors, 50 hát, hanem 100 pillangón is korosztályos
ranglistavezető lett.
A versenyen részt vett Horváth-Milvich Benedek és Kosztadinov Péter is, akik szintén javították egyéni legjobb idejüket.
A versenyzők edzői: Gyepes Lajos, Gyepes Ádám és Barnák Viktória

Nemet mondtak a dunai úszóművekre
Életvitelszerű használatra szolgáló úszóművek (lakóhajók), továbbá a vízi
közlekedést közvetlenül nem szolgáló úszóművek nem kívánatosak a III.
kerületben, ezért arra ne adjon engedélyt a Főváros – döntésével ezt
kérte múlt héten a helyi önkormányzat.
A Duna-part sport-, rekreációs, vízi szabadidős tevékenységek erősítése mellett kötelezte el
magát Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata, ezért nem támogatja a Dunán a csónakkikötőnek álcázott életvitelszerű használatra szolgáló úszóművek, (ún. lakóhajók), és a vízi közlekedést közvetlenül nem szolgáló úszóművek megjelenését. A városrészt vezető testület arra
kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a lakóhajó jellegű úszóművek dunai elhelyezésére ne
adjon engedélyt, és a vízi sportolás biztonságának megőrzése érdekében a jövőben egyáltalán ne támogassa az Óbudai-sziget és a jobb oldali part közötti Kis-Duna-ágban csónakkikötő
létesítését, és vizsgálja felül a III. kerületi partszakaszra már kiadott engedélyeket.
Óbuda vezetése a kidolgozás alatt álló Kerületi Építési Szabályzat keretein belül részletesen
szabályozni fogja az úszóművek elhelyezhetőségét, kialakítását, továbbá a településképi rendeletben az úszóművek, mint sajátos
építményfajták településképhez való
illeszkedését. A Fővárosi Önkormányzattal közösen tervezett Duna-parti
Építési Szabályzat keretein belül szeretnék rögzíteni az úszóművekkel kapcsolatos szabályrendszert is a teljes
III. kerületi Duna-parti szakaszra.
A képen látható lakóhajó a Duna-part
kiépített partszakaszán található.

TA KA R Í T Á S !
Vállaljuk irodák, irodaházak, lépcsőházak nagy és napi takarítását.

HÍVJON BIZALOMMAL!
Szántó Orsolya: 06-30-331-17-65 e-mail: sz.orsy@citromail.hu
R.P.H. RÓMAIFÜRDÕ TELEP KÖRNYEZETVÉDÕ, SZABADIDÕ ÉS DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET
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Kulturális ajánló
PLATÁN
KÖNYVTÁR
1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
(Bejárat a Kadosa utca felõl)

https://platankonyvtar.hu
platan@kszki.obuda.hu

VILÁGKÉP – 2017. június 20-án
18 órakor, a könyvtár kertjében
Testen innen,
testen túl…
Kepes András előadása
Mi értelme van a létezésünknek? Érzelmeink
alakulása mennyiben befolyásolja az életünket? Hogy képzeljük a halál utáni állapotot?
Vajon van-e remény egy jobb túlvilágra?
Kepes András is szívesen boncolgatja a nemrég megjelent könyve kapcsán ezeket a kérdéseket az Óbudai Platán Könyvtárban.

Tel.: 439-0936
NYÁRI NYITVA TARTÁS (június 19-től augusztus 31-ig):
hétfő 14-18, kedd 14-19, szerda zárva, csütörtök 14-19, péntek 10-14, minden páratlan hét szombatján 10-14
Könyvtárunk 2017. július 10 – július 23. között ZÁRVA
lesz. Nyitás: július 24-én (hétfőn).

Gyökérfalvától Lombkoronáig –
Fák meséi a könyvtár kertjében
Időpontok: 2017. június 27-én 17 órakor,
július 25-én 17 órakor, augusztus 22-én 17
órakor

KIÁLLÍTÁSOK
Borítóképek –
Baranyai (b) András
kiállítása

2017. július 7-ig
Baranyai (b) András grafikus
megvalósult és tervezett könyvborítói láthatók a 87. Ünnepi
Könyvhét alkalmából nyílt kiállításon.
Megtekinthető: a könyvtár
nyitvatartási idejében.

Dreamland – Greenland
2017. augusztus 01 – 25.
Jesper Kunuk Egede, Budapesten
élő szabadúszó szövegíró és Jonas Jens
Brogaard, az Air Greenland pilótája
Grönlandról készült lenyűgöző FOTÓKIÁLLÍTÁSA az Óbudai Platán Könyvtárban.

K ö n y v a j á n l ó

Az év legjobb science fiction
és fantasynovellái 2017
Jonathan Strahan, a fantasztikus műfajok neves szakértőjének
sorozata, amely tavaly mutatkozott be Magyarországon, még
merészebb és elgondolkodtatóbb novellákkal folytatódik. Ebben
a gazdag válogatást kínáló könyvben már befutott, hazánkban
is ismert és pályájuk elején járó szerzők 2016-ban megjelent legjobb sci-fi és fantasy írásait olvashatjuk, amelyek egyszerre
tanúskodnak lenyűgöző képzelőerőről és mély emberismeretről.
***
Törőcsik Mari, Bérczes László: Törőcsik Mari
– Bérczes László beszélgetőkönyve
Bérczes László könyve életútinterjú. Beszélgetés Kovács nagyapa
mozijáról és a Nagykert rózsafáiról, a pélyi templom oltáráról és
a velemi diófáról, a cannes-i életműdíjról és a szomszéd Margit-

Mesefoglalkozásra várjuk
az 5-10 éves korú lelkes
kalandorokat! A fakéreg
mögül előbújnak a
mesék... Ha szereted a
kreatív ügyességi, logikai
feladványokat és játékokat, itt a helyed! A program ingyenes.
Presztízsételek
1500-tól napjainkig
– 2017. július 6-án
18 órakor,
a könyvtár kertjében
Hogyan változott az étrendünk
az elmúlt fél évezred során? Mik
azok a presztízs ételek? Hogy
alakult ki a magyar konyha? Ez
csak néhány kérdés azok közül,
aminek nyomába eredünk
Lőrinc László az AKG történelemtanára vezetésével, most
megjelent Életmódtörténet
sorozatának legújabb kötete
kapcsán, ami több mint fél
évezred anyagi világát mutatja

be sok képpel, eredeti szöveggel.
Lőrinc László beszélgetőpartnere Saly Noémi művelődéstörténész (Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)
Színre lép az orvos –
Higiénia 1500-tól
napjainkig
2017. július 27-én
18 órakor,
a könyvtár kertjében
Mi az, hogy gusztustalan?
Hogy változott a tisztaságról
alkotott fogalmunk? Miért
tűntek el egyes járványok
önmaguktól? Ez csak néhány
kérdés azok közül, aminek
nyomába eredünk Lőrinc
László az AKG történelemtanára vezetésével, most megjelent Életmódtörténet sorozatának legújabb kötete
kapcsán, ami több mint fél
évezred anyagi világát
mutatja be sok képpel, eredeti szöveggel.
Lőrinc László beszélgetőpartnere Magyar
László András orvostörténész (Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár)
A programok ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

káról, az angolkisasszonyokról és a főiskolai felvételiről, mesterekről és pályatársakról. Majorelvtárs és Zsótér Sándor, Grigorij
Konszkij és Anatolij Vasziljev, Alföldi Róbert és Vidnyánszky Attila itt ugyanolyan súllyal esik latba.
Beszélgetés Törőcsik Mari szüleiről, testvéreiről, gyermekeiről,
szerelmeiről, férjeiről és az örök társról, Maár Gyuláról, akivel
egyszer majd a Fekete-tengerben fognak találkozni. Beszélgetnek,
sört pattintanak, és örülnek, hogy süt a nap. Törőcsik Mari fesztelenül mesél, és mindketten tudják, mi is tudjuk, hogy az emlékezet néha botlik, szalajt. Nem is az itt a lényeg, hogy napra pontosan mi történt ennek a rendkívüli művésznek az életében,
hanem ahogy Bérczes László mondja azt keressük, ki az az ember,
akit Törőcsik Marinak hívnak. Hogyan él, hogyan közlekedik az
emberek között, hogyan gondolkodik. Hogyan tekint a világra.

Torben Kuhlmann: Armstrong – Egy egér
kalandos utazása
Vajon a gömbölyű és lyukakkal teli Hold egy óriási sajt, vagy
csupán egy hatalmas kőgolyó? A gyönyörűen illusztrált, izgalmas történet főhőse, a kalandvágyó kisegér erre a kérdésre keresi a választ. A repülő kisegér kalandjait elmesélő Lindberghet a
megjelenése óta több mint húsz nyelvre lefordították, világszerte
gyermekek és felnőttek kedvenc képeskönyve lett. Legújabb
könyvében Torben Kuhlman, a mese szerzője és illusztrátora a
bátor kisegér űrutazásával Neil Armstrong és az Apollo11
legénysége előtt tiszteleg, akik elsőként jutottak el a Holdra.
Forrás: bookline.hu

***

Július 5. szerda 18.00 – The Papayazz (Zentai Márk És Szeifert Bálint – Mörk) / Cseh Tamás Program
(CSTP) – WuU
Óbudai
Július 12. szerda 18.00 – Nové Soma (Middlemist Red) – WuU
Kulturális,
Július 19. szerda 18.00 – Ian O’sullivan (Mongooz And The Magnet) / CSTP- WuU
Turisztikai és
Július 26. szerda 18.00 – Bérczesi Robi (Hiperkarma, Biorobot) – Én Meg Az Ének Akusztik – WuU
Információs Pont
Augusztus 2. szerda 18.00 – Antonia Vai Akusztik / CSTP + Telma Lincoln & Minimyst Akusztik- WuU
Augusztus 4. péntek 18.00 – Áron Andris ‘Apey’ (Apey & The Pea) / CSTP- WuU
KIEMELT PROGRAM
Augusztus 9. szerda 18.00 – Barbi És Jancsó (Blahalouisiana) – WuU
Augusztus 11. péntek 18.00 – Kodachrome (Simon And Garfunkel Cover Duo) + Muriel Akusztik- WuU
JÚNIUS 28. SZERDA 18.00 – WARM-UP UDVAR MEGNYITÓ
Augusztus 16. szerda 18.00 – Lóci Játszik Akusztik / CSTP – WuU
Szabó Benedek – Sallai László (Szabó Benedek És A Galaxisok, Felső Tízezer)
Augusztus 18. péntek 18.00 – Manoya Akusztik – WuU
Augusztus 23. szerda 18.00 – Henri Gonzo (Fran Palermo) – WuU
WuU – Warm-up Udvar az Esernyősben
Augusztus 25. péntek 18.00 – Jónás Vera (Jónás Vera Experiment) + Drastik Putto Akusztik / CSTP – WuU
Idén nyáron az Esernyős épületének felújított belső udvara is felkerül az óbudai szabadtéri programhelyszí- Augusztus 30. szerda 18.00 – Warm-up Udvar Záróbuli: Takács Noémi (Noémó)/ CSTP + Szabó-Szeder
nek térképére. A különleges hangulatot árasztó, impozáns tér kiváló lehetőséget teremt, hogy az Óbudai
Krisztina (Szeder) / CSTP + Hangácsi Márton / CSTP
Nyár, illetve a Kobuci Kert koncertjeire hangolódjunk. Zenei sorozatunkban a belvárosi klubokban és a nyári
1033 Budapest, Fő tér 2.
Esernyős nyitva tartás:
fesztiválokon már méltán befutott fiatal nemzedék lép színpadra, ezúttal akusztikus kiadásban. A sorozat a
+36 1 229 5825, +36 30 883 1953
H-SZO: 9:00-22:00, VA: 10:00-15:00
Cseh Tamás Program szakmai támogatásával zajlik.
www.esernyos.hu | www.esernyosgaleria.hu
Gázlámpa Kioszk nyitva tartás:
Élőzene egész nyáron az Esernyős belső udvarán!
www.facebook.com/esernyos | www.facebook.com/szindbad
K-VA 12:00-20:00
Jegyár: 500 Ft
www.facebook.com/gazlampa

Esernyős

14

HELYSZÍN és INFÓ: Az Esernyős kulturális térként
és kávézóként működik 3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól. Koncertek, kiállítások és filmek mellett igazi kávékülönlegességek várnak mindenkit Óbuda különleges hangulatú Fő terén, ahol egész nyáron az Esernyős működteti a
Budapest, 1033, Fő tér 2. főváros legkisebb kávézóját, a Gázlámpa Kioszkot is.
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MILYEN LESZ A RÓMAI-PART?
Elfogadták a tájrendezési terveket
A Fővárosi Önkormányzat közgyűlése megtárgyalta a Csillaghegyiöblözet árvízvédelmével összefüggő partrendezés előzetes szakmai
terveit. A tervezés során fontos szempont volt a környezet, a természeti értékek védelme, megtartása, valamint a Római-part természetes jellegének megőrzése, a mainál gazdagabb parthasználati lehetőségek kialakítása mellett.
A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelméhez kapcsolódó tájrendezés a mainál sokoldalúbb parthasználati feltételeket teremt minden korosztály számára. Többek között gyalogos és kerékpáros közlekedési sávok, új közösségi terek, vendéglátóhelyek, játszóterek létesülnek; biztonságosan szétválasztásra kerülnek a séta, a futás, a kerékpározás jelenleg egymást zavaró, kevert funkciói. A tervezés eredményeként sokkal több fa megtartása lehetséges az előzetesen becsülthöz képest.
A vízoldalon rézsűket alakítanak ki, melyekbe arra alkalmas növényeket telepítenek. A terület kertészeti tervezésének célja, hogy a partmenti park természetes hatású, a vízparthoz
illeszkedő legyen, a zöldfelületek esztétikussá és fenntarthatóvá váljanak. A tervezett zöldfelületeket a hazai éghajlati adottságokat jól toleráló, ökológiailag értékes növényfajokkal,
díszfüvekkel és évelőkkel alakítják ki, a biodiverzitás jegyében.
A folyóval való kapcsolat érdekében egy ún. élményút is a tervek között szerepel. Ez a vadregényes, kalandos útvonal lehetővé teszi, hogy a sétálók, elősorban a fiatalok, gyermekes
családok, bebarangolhassák a természetes partot. Az élményút nyomvonalára, ülőfalak, lépcsőző burkolatok, játszóterek, közösségi találkozási pontok lesznek felfűzve. A mentett oldal
kiszélesedő terein büfék, biztonságos, gumiburkolattal ellátott játszóterek, alternatív felnőtt
játszóterek, pihenőterek kapnak helyet. A pünkösdfürdői töltés oldalában játszó és sportterületek kialakítása a cél.
A pihenőterületeken a vízparti környezetbe illeszkedő élményterek szintbeli játéka alakítja ki az
ülőfelületeket, piknikterepeket, közösségi tereket. A tematikus játszóterek lehetővé teszik a felnövő generációknak az ismerkedést a természettel, az élő Dunával, a folyó élményével és élővilágával. A tervek szerint alternatív felnőtt játszóterek, szabadtéri fitnesz eszközök, nyugágyak, játékos pihenők megjelenése teszi még gazdagabbá a part használati lehetőségeit.

Látványterv a Senece köztől délreLátványterv a Rozgonyi Piroska utcánál

Látványterv a Szent János utcánál

Látványterv a Barátpatak utcánál

Látványterv a Kadosa utcánál

Látványterv a Pünkösdfürdő utcánál

Látványterv a Rozgonyi Piroska utcánál
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KÖZLEMÉNY
A Fővárosi Közgyűlés június 14-én felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a Római part partmenti árvízvédelmi létesítményének megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárás megindításáról.

EGYESÜLETÜNK ÜDVÖZLI A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSÉT
AZ ALÁBBI MEGFONTOLÁSOK MIATT:
1. Megvédhető lesz Budapest 70 hektáros beépített, urbanizált területe, melynek ingatlanértéke 40 milliárd forint felett van és ahol már az 1940-es évek óta lakóingatlanok és sportolásra, kikapcsolódásra
használt nagy üdülők épültek engedéllyel!
2. Megszűnik az árvizek által okozható fertőzésveszély Budapest két nagy lakótelepének közvetlen
környezetében.
3. Felszámolásra kerülnek az igénytelen, csatornázatlan vendéglátóhelyek, csatornázhatóvá válik így az
érintett terület környezetvilága és -minősége megfelelő lesz és meg fog felelni a 21. századi elvárásoknak.
4. Árvizek után nem lesz szükség nagy volumenű fertőtlenítő munkák elvégzésére, ezáltal a Duna élővilága
megóvható lesz.
5. A fejlesztésnek köszönhetően megfelelő módon használhatóak lesznek majd a területen található
rekreációs és sportszabadidős tevékenységet szolgáló lehetőségek.
6. A III. kerületi és Budapest lakossága rekreációra, pihenésre alkalmas közterekkel, zöld felületekkel fog
gazdagodni.
7. Az árvízvédelemnek köszönhetően megnő Budapest turisztikai vonzereje, új munkahelyek jönnek létre
és Budapest és a kerület adóbevételei megnőnek.
Csatorna szépségverseny a Rómain!
Kérünk mindenkit töltsön fel oldalunkra
csatorna kiállásokat, amelyek a Dunába
vezetnek a Rómain! A legszebb csatornafotót 30 ezer forinttal díjazzuk.
Az elbírálás során figyelembe vesszük az alábbi
paramétereket:
– Csatorna átmérője
– Környezete
– rejtettsége

www.facebook.com/
Romaipartert

08.01-ig várjuk a pályázati műveket.
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