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Baráti légkör, jó hangulat, gyermek programok,
alkalmanként PÓNI LOVAGLÁS, ÉLŐZENE!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

III. Nánási út 47-49.

SÖRMINTA

GomBRO’c

7-féle csapolt sör frissen
palackozva, elvitelre is.
Széles kínálat magyar
kézműves és kisüzemi
üveges sörökből

Itt a gombócok
új értelmet nyernek,
egyedi töltelékekkel
és köntösben

G2S Síiskola

PÁC Húsbolt

Sí- és snowboard
oktatás a Római-parton.
Havas Programok
szervezése

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

SZÉPSÉGSZALON

Mad Meat

Geoway infrabicikli
Csokicsöves álló szolárium
Kozmetika; Smink
Fodrászat

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

a Nánási udvarban!

Várunk mindenkit szeretettel!
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A tartalomból

Állatorvosi rovat: Az ünnepek veszélyei
kisállatainkra
Mikulás járt a Nánási udvarban
Duatlon, Triatlon és Mikuláskupa a Külkerben

Rómaifürdő SE Hírek
Suli Hírek: Aquincum Iskola, Béres József Iskola, Fodros Iskola, Bárczi Iskola

1031 Budapest, Nánási út 47-49.

|

Lezárult Csillaghegy északkeleti részének
forgalomcsillapítása
Megújult a Medgyessy Bölcsőde épülete
Advent Óbudán - programok
Felhívás egy előadás nyomán

facebook/nanasiudvar

Csillaghegyi polgári Kör Egyesület
Kulturális ajánló: Platán Könyvtár, Esernyős
Töltésmagasítás és árvízvédelmi fal
épül – 2018-ban kezdik az új védmű
munkálatait

„…ne vedd magadra, ha semmibe vesznek,
nekem mindig ajándék vagy…” (József Attila)

Kedves Olvasó!
Kicsit rendhagyó módon, most nem a saját gondolataimat osztom meg önnel, amikor a karácsonyról, a szeretetről, az ajándékozásról, az örömben, békességben együtt
töltött ünnepi alkalmakról szeretnék írni. Keresem a szavakat, tudom, hogy mit kellene írnom, ha a karácsony-szeretet-ajándékozás hármasát, ezek összefüggéseit boncolgatnám. De mindig szembe találkozom saját magammal: igen, így kellene, de…
meg tudom tenni, hogy nem veszek el a karácsonyi teendők káoszában, hogy nem
rohangálok ajándékok után, vajon ki tudom fejezni a szeretetemet akkor is, ha nem
tízfogásos menüvel kápráztatom el a családomat? Gyarló vagyok, nem merek kockáztatni, és egyébként is, valahol szeretem ezt az egészet, amikor a „karácsonyi bizsergés” belém költözik, mert szeretek adni, látni az őszinte örömöt azoknak az
arcán, akik szívesen veszik ezt tőlem. Ezt fogalmazta meg – utánozhatatlan módon –
Márai Sándor December című írásában. Fogadják tőlem szeretettel.
Fehér Ágnes
„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig
várnék valamire. E napokban megesik,
hogy elindulok az utcákon, megállok a
kirakatok előtt. Öngyújtó nem kell.
Fényképezőgép, Victor Hugó összes
művei, bőrben, zsebkés, melynek
gyöngyház tokjában ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is, nem kell. Semmiféle tárgy
nem kell már, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról is, ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba
lehetőleg egyáltalán nem járok. Mégis,
valamit várok még. Annyi karácsony
múlt el, egészen sötétek, s aztán mások,

csillogók, melegek és szagosak, annyi
ünnep, s még mindig itt állok, a férfikor
delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel
és ígérettel, melyeket az Angyal sem
tudna már beváltani, s még mindig várok
valamire.
Néha azt hiszem, szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki
egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtanultam, hogy
szeretetet kapni nem lehet; mindig csak
adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is,
hogy semmi sem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült soha, a költőknek, akik az érzelmek
és indulatok minden árnyalatát rögzíteni

tudják szavaikban. A szeretetnek nincs
színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs
hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát
nem lehet szavakban közölni: ha kimondják már hazugság. A szeretetben
csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet
másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. Mindezt tudva,
az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban, nem tehetek mást, mint sorra járni
az üzleteket, s vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakkendőt és jegylyukasztót, gőzvasutat és Victor Hugo összes műveit.
Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit
csináljak? Az ember azt adja, amit tud.”

Dzsida Jenő: Jövendő havak himnusza
Üdvözlégy, tiszta hó,
végtelen fehérséggel felszikrázva,
sötét, fagyos és hosszú éjszakákon
derengő fénnyel bíztató –
Üdvözlégy, áldott tiszta hó!

Üdvözlégy, sejtelem,
korcsolyázatlan jövendőnk vidéke,
messze-érző álmunk
szánkázik néha csendesen –
Üdvözlégy, szűzi sejtelem!

Üdvözlégy, némaság,
melyben angyalos pihék szállingóznak
és feszül, lüktet százezer ujjongás
mint égfelé-tárt havas ág –
Üdvözlégy, puha némaság!

Üdvözlégy, Eljövő,
ki sáros, szürke, sívár világunknak
mondod, takarva bolyhos hermelinnel:
– Aludj, torony! Aludj, tető!
Üdvözlégy, titkos Eljövő!

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
Nyomda: Oláh Nyomda és Kiadó Kft.

Ajándékok, dísztárgyak papír, kő és más
természetes anyagokból
Dekoráció esküvőkre és ünnepi
alkalmakra

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686

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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agidekor.weebly.com

Rómaifürdõ SE
HÍREK

Kajak-kenu Szakosztály téli edzések
Hétfő - Szerda - Péntek 16,00-17,30-ig
Helye: 1031 Budapest, Petur u. 22. (Fitness terem)
Jelentkezni Bögös Ádám edzőnél a 06-70-405-1314-es telefonszámon lehet.

www.romaifurdo-se.hu

Foto: Hanula Endre

25 éves jubileumát ünnepelte a Rómaifürdő SE

ÁgiDekor, az egyesület állandó dekoratőre, papírhajós kompozíciójával
készült az ünnepi évfordulóra

Képes beszámoló
Az egyesület a jeles évforduló alkalmából ünneplésre hívta alapító és jelenlegi tagjait, támogatóit. A visszaemlékezéshez a Csónakház Mulató kínált pazar helyszínt és kiszolgálást, az elmúlt 25 év pedig az esemény tartalommal való megtöltését kínálta. Fehér
Ágnes az egyesület ügyvezetője 25 percben próbálta meg összefoglalni a 25 év történéseit. Régi képek, emlékek idézték meg a negyedszázados múltat. Az egyesület vezetése
Orbánné Pápai Ági (ÁgiDekor) által megálmodott, majd megfestett emlék Duna-kavicsokkal mondott köszönetet a régi és új tagoknak, segítőknek.

Orbán Johnny az elmúlt évtizedekben többször megénekelte
már az egyesületi életet, ezúttal egy igazi jubileumi dallal
lepte meg a közönséget

A születésnapi torta
a Cziniel cukrászda
ajándéka volt

Berecz András
mesével
köszöntött és
csalt elő
mosolyt a jelenlévőkből

(A dal és hozzákészült fotóválogatás az Rómaifürdő SE – 25 év
egyesület honapján látható és hallható: refrein:
www.romaifurdo-se.hu)
Hív a fény a levegő,

Kelemen Viktória
alpolgármester
Bús Balázs
polgármester köszöntő
szavait tolmácsolta

Csillog a vízben az evező,
Lassan fogynak a telepek,
De még mindig itt vagyunk veletek!
Versenyek, túrák, fesztiválok,
Diákok, csapatok, nagy családok,
Tűzijáték és vízi-Mikulás,
Duna-part, Tisza-tó, kirándulás.
25 év győzni akarás,
Játék, küzdelem, megújulás.
Néha kemény, de én így szeretem,
És jó, ha látlak a vízitelepen.
refrein

Dr. Gulyás Pálné a
Természet és Környezetvédő Tanárok
Egyesületének létre
hívója és vezetője a
Rab-Kováts Éva
festőművésszel alapított Kockás Liliom
Rendet adományozta az egyesület
két vezetőjének
Fehér Ágnesnek és
Rátkai Jánosnak

Vidámság, táborok, élmények,
Támogatások és kérvények,
Árvizek, homok a sok zsákban,
És ismerős arcok az újságban.
25 év győzni akarás,
Játék, küzdelem, megújulás.
Néha kemény, de én így szeretem,
És jó, ha látlak a vízitelepen.
refrein

Fővárosi sportegyesületi vezetők tanácskoztak Velencén
A Budapesti Szabadidősport Szövetség életében már hagyomány, hogy az év vége felé közeledve három napos tanácskozásra hívja tagegyesületi vezetőit, képviselőit. Jó
alkalom ez arra, hogy értékeljék a maguk mögött hagyott
hónapok programjait, megvitassák a jövőre vonatkozó terveket. Emellett minden alkalommal bekerülnek a programsorba olyan előadások, amelyek egy sportegyesület
működéséhez, mindennapjaihoz nyújtanak segítséget. Az
idén a legfontosabb elsősegélynyújtási módszerekkel, gya-

korlatokkal ismerkedtek meg a résztvevők, de szó esett a civileket érintő
NEA pályázatokról is. A szakmai előadások mellett a sport, a játék is mindig szerepet kap a
hétvégi események sorában, ahogy az egészségügyi felmérések – vércukor, koleszterin, vérnyomás ellenőrzés –
sem hiányozhattak. Ez a találkozó kínál alkalmat a szövetség Fővárosi Szabadidő Kupa versenysorozatának díjátadására is.
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SULI HÍREK
AQUINCUM
Általános Iskola
Tisza-tavi kirándulás
Környezettudatos nevelést elősegítő tevékenységre pályázott az Aquincum AngolMagyar Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola. A pályázható programok közül a környezetvédelemmel, természetvédelemmel
kapcsolatos helyszínek meglátogatását jelölték meg. Választásuk a Tisza-tavi Ökocentrumra esett. A kirándulásról Sallainé
Tóth Mária ÖKÖ munkaközösség-vezető készített beszámolót.
November 15-dikén délelőtt 75 kisiskolás
gyermekkel, 6 pedagógus kíséretében érkeztünk meg Poroszlóra, a Tisza-tavi Öko-

centrumba és Madárrezervátumba. Szép
napos, de kissé szeles időnk volt, mégis
nagyon kellemesen éreztük magunkat, és
sokat tanulhattunk az élővilágról, a Tiszáról
és a Tisza-tóról. Sokféle állatot láthattunk,
bár jóval kevesebbet, mint ha nyáron látogatjuk meg a központot. A hetedik emeleten a kilátóból élvezhettük a csodálatos,
őszi tájat, körös-körül a falut, a hosszan elterülő Tisza-tavat és a parkot mindkét
irányban. Az épület alagsorában hatalmas

akvárium található, amely számtalan kisebb-nagyobb édesvízi hallal, és egy vidrapárral várja a látogatókat. Az épületben
kiállításokat tekintettünk meg a sötét erdő
mélyén élő békák, siklók, kisemlősök életéről. Nem terveztük előzetesen, de sikerült
a 3D-s mozit is megrendelni, így egy gyönyörű 12 perces filmet láthattunk a tó élővilágának változásáról a különböző
évszakok során. Nagyon élveztük szemüvegjeinkben a filmet. Nem csak bent, de
a szabadban is remekül éreztük magunkat,
hiszen több irányban elindulva, mindenhol
más-más állatfajokat láthattunk. Így sorra
vettük a dísztavat kormoránokkal, tőkés
récékkel és más vízi szárnyasokkal, a pelikános tavat, a dámszarvasokat, a halász
skanzent, a régi halászati eszközök bemutatóját. Jártunk a hagyományőrző baromfiudvarban, a Tutajos tónál és a vízi
játszótéren is. Voltak bátor gyerekek, akik
megsimogatták a csacsit, majd szabadon
sétálva a deszkapallókon, kíváncsian megcsodálták a nyuszikat, a madarakat, rókát,
juhokat, hattyút és számtalan élőlényt. Olyan jól éreztük magunkat,
hogy szinte el sem akartunk indulni
haza. De sajnos az út elég hosszú
Poroszló és Budapest között, így
kora délután beültünk a buszainkba,
és nekivágtunk az útnak vissza az iskolához. Minden baj nélkül, kicsit fáradtan értünk haza.
Tanulóink úgy köszöntek el, hogy szeretnének máskor is eljönni a Tisza-

tavi Ökocentrumba és Parkba akár az iskola
szervezésében, akár családi kirándulásként,
lehetőleg tavasszal vagy nyáron, amikor
még több lehetőség várja a látogatókat.
Azt hiszem, ennél jobb kritika nem kell a
programunkat illetően.

Kaláka koncert
December 5-dikén délután iskolánkban
adott koncertet a Kaláka zenekar. Hozták
a sokféle hangszereiket, Kányádi Sándor,
Szabó Lőrinc verseit és más gyerekdalaikat. Megénekeltettek, megtapsoltattak
minket, és a végén meg is dicsértek. A
kissé visszhangzó tornatermünkben szállt
a ragyogó muzsika, énekeltek a rigók és a
gyerekek, menekült a nandu, és a végén
eljöttek a Három királyok is.
Köszönjük az élményt! Jó egészséget kívánunk a művészeknek, még sokáig szeretnénk hallgatni a csodálatos dalaikat!
Köszönjük a szülők és az alapítvány támogatását, és külön köszönet Szerdahelyi Roland
szülőnek és csapatának a hangosításért!

BÉRES Általános Iskola
Az 1. a osztály
Nagykarácsonyban járt
Nagykarácsony településre utazott egyik
elsõ osztályunk, ahol karácsonyi kreatív
foglalkozáson vettek részt a tanulók. Azt
követõen személyesen a Mikulás fogadta
a csapatot, ahol a gyerekek kedvesen énekeltek neki, megcsodálhatták a Mikulás
ünnepi hangulatú szobáját, sok-sok
gyermektõl érkezett levelét, feldíszített karácsonyfáját. Átadták neki a személyesen
elkészített ajándékokat, majd mindenkit
megajándékozott egy-egy csomaggal. A
Mikulás pontosan emlékezett rá, milyen jó
gyerekek érkeztek hozzá.
A szomszédos helyiségben egy kisebb játszóházban töltöttek el fél órát a gyerekek,
majd egy nagy séta után visszatértek a
Mikulás házának udvarára. Itt további
meglepetések várták a gyerekeket.
Igazán jól érezték magukat a szalmabálákból készített labirintusban, ahol hatalmasat
futkároztak, fogócskáztak. Aki szeretett
volna állatokat nézhetett, simogathatott,
etethetett.
A gyerekek, pedagógusok és a szülõk
egyaránt jól érezték magukat, ezen a csodás, verõfényes, élményekben gazdag
szép napon!
Nagy-nagy köszönet Pál Ica néninek és
Bognárné Szabó Erika néninek, hogy már
az elsõ osztály elsõ félévében ilyen klassz,
tartalmas napot szerveztek gyerekeknek
és a szülõknek!
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Adventi programok a Béresben
December 6-án, Mikulás mûsorral köszöntötték 5. évfolyamos tanulóink az alsó tagozatos diákjainkat, majd a Dósa utcai
óvodásoknál is látogatást tettek, itt is kis
édességgel kedveskedtek a gyerekeknek.
Felsõ tagozatosainkat pedig a tanórákon
lepte meg Mikulásunk krampuszaink kíséretében.
December 7-én Karácsonyi kézmûves foglakozást szerveztünk tanulóinknak, ahol a
karácsonyfadíszeken kívül, kisebb ajándékok elkészítését is megtanulhatták a gyerekek. Papírból, gyöngybõl, fából és
különféle termésekbõl változatos és kreatív díszek készültek a szorgos kezek által
.

Átadásra került az új sportpálya a Dr. Béres József Általános Iskolában
Elkészült a régóta vágyott rugalmas, rekor-

tán borítású sportpálya a Keve utcai telephelyünkön, amely alkalmas lesz röplabda,
tollaslabda, kosárlabda és kézilabda foglalkozások tartására is. Az ünnepélyes átadón, december 7-én Tamás Ilona az Észak
-BudapestiTankerület igazgatója, Dr. Béres
József és Béres Klára, Török Ferenc
képviselõ úr, az Önkormányzat Oktatási
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osztályának vezetõje, Marlokné Somogyi
Ildikó és a Szülõi Munkaközösség elnöke,
Gömöryné Dr. Marossy Réka vett részt.
Jelenlétével Bánhegyi Ferenc, iskolánk
egykori igazgatója is megtisztelt minket.
Az anyagi fedezet több forrásból tevõdött
össze: az Önkormányzat 2,5 millió, az
Észak-Budapesti Tankerület 1,5 millió, a
Béres család 1 millió és az iskola Alapítványa szintén 1 millió forinttal támogatta
a beruházást. Köszönet a támogatóinknak
és a szülõknek, akik lehetõvé tették a
pálya megépülésével, hogy egyre színvonalasabb körülményeket biztosítsunk tanulóinknak a sportoláshoz.
András Mária
A Montágh Imre: Mondd ki szépen!
nevű szépolvasó verseny fővárosi döntőjében a III. kerületből továbbjutó negyedik osztályos Papp Kolos (dr Béres
József Általános Iskola) a harmadik helyezést érte el.

szetesen az út folyamán lélegzetelállító kilátásban volt részünk. Délután tovább utaztunk autóbusszal Bécsbe, ahol szabadprogram várt
ránk Bécs csodálatos karácsonyi díszben pompázó belvárosában és az adventi vásárban.
Élményekkel és ajándékokkal megrakodva indultunk hazafelé. A tartalmas nap kalandjai
után az utazás álomba ringatott bennünket, a
megfáradt utasokat.

FODROS Általános Iskola
Idén is adventi kiránduláson a Fodros

2017. december 1-jén pénteken került sor a hagyományos egész napos adventi kirándulásunkra Ausztriába.
Fodrosos gyerekek, szülők és tanárok izgatott csapata várta
reggel a buszt az iskola előtt. Az autópályát szelve hófedte
tájak látványában gyönyörködhettünk. A délelőtti órákban
idegenvezetőnk kíséretében barangolhattunk egy tipikusan
alpesi osztrák településen Gloggnitzban, ahol ellátogattunk a világhírű Lindt csokoládégyár mintaboltjába, és lehetőségünk volt nemcsak a
vásárlásra, hanem kóstolásra is. Innen a vasútállomásra indultunk tovább, ahol a tartomány fő attrakciójával, a semmeringi vasúttal hódíthattuk
meg a hegycsúcsot. A vasút az UNESCO Világörökség részét képezi. A pálya hossza összesen
Nem hagyhattunk ki
41 km, 14 alagúton, 11 vashídon, több mint 100
a friss hóban egy kiadós hócsatát!
kőhídon, és 16 viadukton haladt át a vonat. Termé-

Meggyújtottuk a második adventi
gyertyát!
A hétfő reggeli osztályfőnöki órák
mindig is fontosak voltak a fodrososok életében.
Ezeken az órákon van idő „néhány jó
szóra” tanítás előtt. Az ilyen hétkezdő
reggeleken átbeszélhetjük a hétvége
minden búját és örömét, és átgondolhatjuk az előttünk álló napok feladatait.
Decemberben pedig különlegessé tettük a hétfőket azzal, hogy az adventi
várakozás heteit közösen ünnepeltük:
az adventi koszorú három gyertyáját
hétfő reggelenként néhány perces öszszejövetel keretében gyújtottuk meg.

Egyet verseltünk, egyet énekeltünk, gyönyörködtünk
a lobogó gyertyafényben… és indulhat a hét.
Mindjárt itt a karácsony!

A Fodros kórus az EuroCenterben
Az EuroCenter Bevásárlóközpont meghívásának tett eleget a Fodros
kórus december első hétvégéjén.
Az adventi programok keretében iskolánk énekkara kis koncertet
adott a bevásárlóközpont 1. emeletén kialakított rendezvénytéren a
népes közönség nagy örömére.

BÁRCZI Általános Iskola
Sárkányos meseklub a „Bárcziban”
Minden második kedden a könyvtárban alsós és felsős diákok gyűlnek össze, hogy sárkányos mesékről
és más csodás történetekről beszélgessenek, olvassanak.
A diákklub ötlete két ötödikes olvasónak jutott eszébe,
akik ötleteik megvalósításához a könyvtáros, Sziklai Edit
néni segítségét kérték. Az első alkalmak kedvenc sárkányos könyvek bemutatásával, részletek felolvasásával teltek. Majd az őslények és a „sárkányok „kapcsolatát
vizsgálgattuk. Sok móka, rajzolás, játékos verseny után
november 28-án egy kedves vendég látogatott el könyvtárunkba, Sátorné Mészáros Erzsébet, könyvkötő.
Már hosszú ideje segítenek a „kis könyvtárosok ” megóvni a megrongálódott könyveket. A sárkányos mesekönyvek is a hosszú évek folyamán itt-ott szakadttá
váltak. Innen jött az ötlet, hogy hívjunk meg egy szakembert, és lessünk el néhány jó ötletet.
Nagy áhítattal várták a gyerekek Erzsikét, aki már 28 éve
könyvkötő. Elmesélte, hogy igazából akkor szeretett bele
ebbe a szakmába, amikor a tanulmányai során egy nagyon
megrongálódott verseskötetet kellett bekötnie. Az újjávarázsolás olyan jól sikerült, hogy nem tudott többé elszakadni

ettől a hívatástól. Nem érkezett
üres kézzel. Megismerkedhettünk
a könyvkötészet szerszámaival,
kellékeivel. Megszemlélhettünk
néhány értékes, szép könyvet is,
amely Erzsi néni munkája. Az igazi
meglepetés azonban a csavart
jegyzettömb készítése volt, amihez minden anyagot vendégünktől kaptak a klubtagok. Mindenki
nagy odaadással vett részt a
munkában. Amíg száradt a ragasztás, sárkányos és téli dalokat
énekeltünk. Nagyon kellemes,
szép délután volt. Ígéretet kaptunk, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel lesz folytatás. Kedves rajzokkal és tanulóink gyermekverseit
tartalmazó kiadvánnyal háláltuk meg ezt a nagyszerű foglalkozást. Erzsébet, aki a Gelbert Nyomda könyvkötője, cégének mottójával búcsúzott tőlünk.
„A siker titka, ha szokásos dolgokat szokatlanul jól
csinálod.”

***
Mesedélután a „Bárczi” könyvtárban
A közelgő Mikulást különösen kellemessé tette a Sárkányos meseklub délutánját december 5-én az iskolai
könyvtárban. Az ajándéka: Vendégünk, Dienes Éva, a
FSZEK Sárkányos Gyermekkönyvtárának vezetője.
A „Sárkányos csodák” vonzásában mintegy harminc gyermek várta dallal a könyvtárunkba érkező vendéget. Nemrég a „pénteki zsongás” keretében ellátogatott a klubtagok
egy része a napközisekkel együtt a Fővárosi Szabó Ervin
könyvtárba és bejárták annak minden zegzugát. Elámultak
a Wenckheim-palota szépségén, ami ma FSZEK főépülete.
Nagy odaadással hallgatták utána a meseszőnyegen a
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mesét is könyvtáros nénitől és hálásak voltak a
kedves kis ajándékcsomagért, amit mindenki
egyénileg kapott. Ott kapott ígéretet a klubunk,
hogy Éva néni a mi iskolánkba is eljön mesélni.
Körbeültek a tanulók és
először is csukott szemmel elképzelte mindenki a
saját sárkányát, majd ezt játék és mese követte. Amíg
rajzoltak a gyerekek a könyvtár polcain kincseket rejtett
el kedves vendégünk. A klub tagjai átkutatták ezután a
könyvtárat, majd a rejtekhelyet megtalálva kincsekre leltek. Többek közt egy kicsike kincses ládára, amelyben
ajándék cédulák lapultak, bölcs tanácsokkal.
Egy iskolai évkönyvvel és a gyerekek által írt és rajzolt
verses füzettel köszönte meg könyvtárosunk, Edit néni,
ezt a nagyszerű, élmény teli foglalkozást.
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

Az ünnepek veszélyei kisállatainkra
Már a Mikulással együtt megjelennek otthon
a sütemények, a csokoládé, a cukorkák, a
földimogyoró. Karácsonykor együtt a család,
számos közös étkezésre kerül sor az ünnepek
alkalmával, sok ételmaradék kerül állataink
tálkájába az ünnepi asztalról. A kutyusok és
macskák szívesen környékezik meg a gazdikat egy-egy finomságért, sőt, ha óvatlanok
vagyunk, ki is szolgálják magukat. Azonban
a túl sós, fűszeres, nehéz ételek, ahogyan nálunk is, úgy kedvenceiknél is emésztési zavarokhoz vezethetnek. A zsíros ennivaló
megterheli a hasnyálmirigy és a máj működését, a megszokott étrendtől való hirtelen eltérés, és az étel nagyobb mennyiségű
felvétele pedig könnyen hasmenést okozhat.
A penészes, avas ételek, a dohos földimogyoró szintén hasmenéshez, komolyabb
ételmérgezéshez is vezethetnek. A nagy
mennyiségű csontfogyasztás következménye szorulás lehet. A bajra gyógyír a beöntés,
amely azonban szövődményekkel is járhat.
Ráadásul altatásban kell elvégezni, ami nem
csak kockázatot jelent, hanem költséges is.
A csokoládé háziállatokra való mérgező hatásairól sok helyütt olvasni. Különösen a
magas kakaótartalmú, prémium termékek

adnak okot az aggodalomra. Ha ilyet fogyaszt
a kutya (testsúlyához mérten nagyobb menynyiség esetében) hánytatás, vagy ha már túl
rég fogyasztotta el az állat, akkor komoly infúziós, méregtelenítő kúra következhet, amely
nem mindig végződik sikeres gyógyulással.
Csoki fogyasztás gyanúja esetén mindig forduljunk állatorvoshoz! A karácsonyfadíszek,
a szaloncukor alufólia borítása, csomagolása
mind bélelzáródást okozhatnak elfogyasztásuk esetén. A karácsonyfa főleg macskás
háztartásokban okozhat nehézségeket, a
cicák sokszor játszótérnek tekintik a karácsonyi díszletet. Ezt szem előtt tartva megfelelő
rögzítéssel helyezzük be a fát, hiszen a
macska arra ráugorva feldöntheti, ezzel sérülést okozhat önmagának, illetve kárt tehet a
lakásban is. A különböző üvegdíszek főként
mechanikai sérüléseket okozhatnak, elfogyasztva pedig súlyos belső sérülésekhez vezethetnek. A karácsonyfa égősora, a
nagyobb mennyiségű elektromos kábel
áramütést, égési sérüléseket okozhat. A vezetékek rágcsálására pedig a nyuszik is hajlamosak, rájuk is vigyázni kell!
A télen gyakoriak a véletlen fagyálló mérgezések. Az édeskés folyadék fogyasztása sú-

lyos idegrendszeri tüneteket okoz, és amenynyiben az akut életveszélyt sikerül is elhárítani, komoly, az állat életét megrövidítő
vesekárosodás maradhat vissza. Az alkoholos italok fogyasztása az emberek részegségéhez hasonló kellemetlen tüneteket
okozhat, emellett bizonyos szőlőfajták a kutyákban veseelégtelenséget eredményezhetnek. A dohány, a cigaretta és a szivar is
veszélyforrás kedvenceinkre nézve. Elfogyasztásuk súlyos tünetekkel járhat: nyálzás,
hányás, hasmenés, szapora lélegzetvétel.
Minden esetben állatorvos kell fordulni!
Örökzöld téma a szilveszteri petárdázás is,
hiszen rengeteg kutya tör ki ijedtében ott-

honról, de akár séta közben is megrémülhet annyira, hogy elfut a gazditól. A legnagyobb esély az ijedt kedvencük
megtalálására akkor van, ha gondoskodtunk a chip beültetéséről (amely egyébként 4 hónaposnál idősebb kutyák
esetében kötelező is). A chip leolvasására
az állatorvosi rendelőkben mindig van lehetőség. Emellett igyekezzünk négylábú
barátunknak erre az éjszakára biztonságos
zárt helyről gondoskodni, ahol a legkevésbé jut el hozzá a zaj, a közelében tudhatja gazdiját, és nem tud sem kiszökni,
sem kárt tenni magában.
dr. Varga József

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
Segítségét elõre is köszönjük! Az Alapítvány kuratóriuma

KI RÁLY KO NT ÍR B T
Társaságunk
20 éves szakmai tapasztalattal végzi

TÁRSASÁGOK
KÖNYVELÉSÉT, BÉRSZÁMFEJTÉSÉT
az Aquincumi lakótelepen található irodában.

kiralykontir@gmail.com • Tel:

06-20-376-0244

Óbudai Áruházunkba Varrónõt keresünk
Szeretnél egy lendületes, fiatal csapat részese lenni,
ahol jó hangulatban telik a munka?

Csatlakozz a DIEGO óbudai csapatához,
ahol VARRÓNŐ pozícióra keresünk munkatársat!
Ha jól kommunikálsz, jó meggyőző képességgel rendelkezel, önálló,
felelősségteljes, precíz vagy, és hosszútávra tervezel,
akkor TE vagy a mi emberünk!
Feladatok:
• vásárlók kiszolgálása, tájékoztatása, tanácsadás
• árubeszerzés segítése,
érkező áru bepakolása,
raktározása, árufeltöltés
• közreműködés árazásban, leltárazásban
6
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Elvárások:
• középfokú végzettség
• jó kapcsolatteremtő
készség
• jó meggyőző készség
• megbízhatóság, önállóság, pontosság, felelősségtudat

DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET

Előny:
• függönyvarrási tapasztalat
• kereskedelmi tapasztalat

Érdeklődni: 30/2121526
Önéletrajzokat a
obuda@diego.hu
e-mail címre várjuk.

Mikulás járt a Nánási udvarban
Nem mindennapi vendég látogatott a december 2-i Római Parti Piacra. A gyerekek és felnőttek nagy örömére maga a Mikulás
csatlakozott a piaci forgataghoz. Zsákjából a
csillogó gyermekszemek biztatására hamarosan
előkerültek az ajándékok is. A csípős decemberi időjárást enyhítette a napsütés, no meg az
erre az alkalomra készült meleg te és forralt
bor is. Csoda-e, hogy jókedv töltötte be a Ná-

nási udvar minden szegletét? A jóságos nagyszakállú nem csak a zsákjában tartogatott meglepetéseket, de elhozta kedvenc állatait is, hogy
a piac apraja-nagyja kedvére simogathassa őket.
Volt ott alpakka, láma, szamár, mini póni, bárány, kecske, de még nyúl is. Na jó, ő lehet,
hogy egy kicsit korán érkezett, de mint a társainak, neki is nagy sikere volt. Aki az aprónép
közül kedvet és bátorságot érzett, még a rén-

Óbudai Külker Evezős Klub

Duatlon, Triatlon és Mikuláskupa a Külkerben
Október 28-án került volna megrendezésre a
Sport XXI. és Újonc Őszi duatlon verseny a Műegyetemi Evezős Klubban, de a rossz időjárási
körülmények miatt a szervezők a verseny lefújása mellett döntöttek. A Külker Evezős Klub
azonban az eseményt megmentve egy házibajnokság keretében tartotta meg a versenyt,
amelyen a Budapesti Evezős Klub ifjú versenyzői is részt vettek. A táv ergométeren és futásban 2-2 km volt. Mihály Tibor, a Klub elnöke
érmekkel és kisebb ajándékokkal jutalmazta a
két korosztály legjobbjait.
December 2-án a Külker Evezős Klubban Mikuláskupán, majd a Danubius Nemzeti Hajós Egyletben triatlon versenyen vehettek részt az
evezősök. A Mikuláskupán
8 km teljesítése volt a cél túrahajókban, Mikulás jelmezbe
öltözve. A „LegMikulásosabb” csapat díjazásban részesült,
tagjai:
Győrösi
Rebeka, Quattromini Roxána,
Korsch Nikolett, Mile Sarolta
és Szalontai Zsolt. Gratulálunk az ifjú Mikulásoknak!

szarvasnak álcázott póni hátára is felpattanhatott. A Mikulás látta milyen jól szórakoznak kicsik és nagyok, gondolta addig kideríti honnan
hallatszik még gyerekzsivaj, hiszen neki ott biztos akad dolga. Megtalálta a sípályát a Nánási
udvarban, ahol ugyancsak várták már a gyerekek. A Mikulás megcsodálta milyen ügyesen
csúsznak le a lejtőn az apróságok, és persze
őket sem hagyta ajándékok nélkül. Még időzött
kicsit a pirosruhás ajándékosztó a Nánási udvarban, elégedetten nézte a vidám sokadalmat,
majd búcsút intett azzal az ígérettel, hogy jövőre visszatér, ha visszavárják.

ban és futásban kellett megküzdeniük
a mini és tanuló korosztályoknak. A
Külker Evezős Klub legeredményesebb versenyzőjének Szabó Tamás bizonyult, aki a 12 évesek mezőnyében
az első helyezést szerezte meg.
Eközben a Klubban zajlanak a téli alapozó felkészülések, de a komoly
munka mellett a szórakozásról sem
megfeledkezve már mindenki izgatottan várja a januári sífutó tábort, ahol
kicsik és nagyok egy-egy hetet tölthetnek majd Körmöcbányán, a skalkai sífutóparadicsomban.
Kiffer Dorina

A Római-parti Kupa után a fiatalabb korosztály számára
országos triatlon versennyel
folytatódott a nap a Margitszigeten. Ergométeren, úszásR . P. H . R Ó M A I F Ü R D Ő T E L E P K Ö R N Y E Z E T V É D Ő , S Z A B A D I D Ő
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HATÁROZZUK MEG EGYÜTT
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS
SZABÁLYAIT!
Önkormányzatunk az elmúlt több mint tíz évben egy új
városépítési korszak alapjait teremtette meg. Saját bevételeink mellett a pályázati források és az egyedülálló mértékű kormányzati támogatások felhasználásával számos
fejlesztést valósítottunk meg a helyi közösség bevonásával, ötleteik, javaslataik felkarolásával. Közösségi tervezések keretében közterületek újultak meg, a lakosság
kezdeményezése alapján játszóterek felújítására, fitneszparkok kialakítására, valamint a közterületi infrastruktúra
fejlesztésére került sor. Ahhoz azonban, hogy a közállapot
még inkább igazodjon a közösségi igényekhez, elvárásokhoz, továbbra is partneri együttműködésre van szükség.

Jelen felhívásunkkal egy fontos,
minden kerületi polgár életét meghatározó
témában kérjük újból a közreműködésüket.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
felhatalmazza az önkormányzatok képviselő-testületét,
hogy rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A rendeletben olyan szabályokat alkothatunk, amelyek
betartása Óbuda-Békásmegyer közrendje, közbiztonsága
érdekében különösen indokolt, elmulasztásuk pedig sérti
a helyi közösség érdekeit és ezért a jogsértő cselekmény
súlyához igazodó szankcióval sújtandók.
Fontos kiemelnünk, hogy a közösségi együttélés szabályait sértő magatartásként nem határozható meg olyan
tevékenység vagy mulasztás, amelyet magasabb szintű
jogszabály (törvény vagy kormányrendelet) bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, illetve amely
kapcsán az önkéntes jogkövetés elmaradása esetére magasabb szintű jogszabály szankció alkalmazását rendeli el.
A felhatalmazás által kijelölt keretek az alábbi tárgykörök
tekintetében biztosítanak szabályozási lehetőséget:
• közterület-használat
• környezetvédelem (fás szárú és egyéb növényzet
védelme, ingatlanok rendezett állapotának megőrzése, helyreállítása)
• állattartás (felelős állattartásra irányuló rendelkezések)
• önkormányzati jelképek használata.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek egyrészt preventív módon elősegítik a
jogkövető magatartást, másrészt betartásuk megkönnyíti
a kerületi lakosság együtt-, illetve egymás mellett élését,
ugyanakkor betarthatóak és számon kérhetőek is egyben.
Javaslataikat megküldhetik részünkre postai úton a Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati Irodájának címezve
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) vagy az Ügyfélkapcsolati Irodán személyesen is leadhatják. Természetesen
elektronikus kapcsolattartási formát is választhatnak, ez
esetben leveleiket a kozossegiegyutteles@obuda.hu
címre várjuk.

Kérjük, hogy javaslataikat, észrevételeiket
2018. január 31. napjáig juttassák el
részünkre.
Reméljük, hogy felhívásunk felkeltette figyelmüket!
Együttműködésüket előre is köszönjük
és áldott Ünnepeket, békés, boldog, új esztendőt
kívánunk Mindnyájuknak!
Bús Balázs
Kis Anita
polgármester
jegyző
8

Lezárult Csillaghegy
északkeleti részének
forgalomcsillapítása
A forgalomtechnikai tervek alapján 22 db forgalomcsillapító küszöb került kialakításra.
Lezárult a forgalomtechnikai tervek kivitelezése Csillaghegy északkeleti részén, a Szentendrei út – Pünkösdfürdő utca – Királyok útja – Mátyás király út által
határolt területen. A tervezés a lakosság aktív bevonásával történt, a kerületi sajtóban közzétett felhívásra az
érintett lakók online űrlap segítségével, megoldási javaslatokat adhattak azokra a forgalomtechnikai problémákra vonatkozóan, melyek megnehezítik a mindennapi
közlekedést. Ezt követően a tervezők forgalmi méréseket
végeztek, felmérték a területek adottságait, a problémásabb részek megvitatására pedig találkozókat szervez-

Megújul
a Csobánka téri szakrendelő
A munkálatok várhatóan decemberben elkezdődnek.
A Szent Margit Rendelőintézet Csobánka téri telephelyén
jelenleg járóbeteg szakellátás, gyermek- és felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadás
működik. A létesítmény építése és 1986-os átadása óta
csak kisebb felújítások, karbantartás jellegű beavatkozások történtek. A közelgő korszerűsítés célja, hogy a rendelő épülete komfortosabb, korszerűbb legyen, az
intézmény fenntartási költségei pedig csökkenjenek.
Az energetikai korszerűsítés még az idei évben, várhatóan
a következő hetekben elkezdődik. A fejlesztés keretében a
Szakrendelő külső homlokzata kerül felújításra, hőszigeteléssel, ezt követően pedig a
nyílászárók cseréjére kerül sor. A tervek szerint a munkálatok 2018 áprilisában fejeződnek be, az időjárási viszonyok függvényében.
A fejlesztés a HADRIANUS FEJLESZTÉSI
PROGRAM része. A program tartalmazza az
Önkormányzat városfejlesztési terveit és projektjeit, 2020-ig. Az intézményi épületek korszerűsítése fontos része a programnak, ennek
keretében háziorvosi rendelők, óvoda épületek, szakorvosi rendelők és szociális intézmények korszerűsítése zajlik.
A programról bővebben itt tájékozódhat:
http://megujulo.obuda.hu/hadrianus-fejlesztesi-program/
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tek. Végül a lakossági észrevételeket felhasználva elkészültek az egyes tervváltozatok, és elkezdődhetett a tervek engedélyeztetési folyamata is.
A tervek engedélyeztetése után 2017 októberében indult a kivitelezés. A projekt keretében 22 db forgalomcsillapító küszöb került kialakításra, valamint TEMPO
30-as övezet táblákat helyeztek ki és útburkolati jeleket
is festettek. A kivitelezés a kedvező időjárásnak köszönhetően a vártnál gyorsabban zajlott, november végére
minden munkával elkészült a kivitelező.
Csillaghegy forgalomcsillapítási folyamatának következő
lépése a Papírgyár utca – Rákóczi út – Batthyány út
– Álmos utca – Szentendrei út által határolt területre
vonatkozó tervek lakossági véleményezése volt, melyre
2017. december 6-án került sor a Csillaghegyi Közösségi
Házban. Csillaghegy déli övezetében, a Szentendrei út
– Czetz János köz – Attila u. – Mátyás Király út –
Királyok útja – Emőd u. által határolt területen a tervek
elkészültek és a lakossági egyeztetés is megtörtént 2017
tavaszán.

A Csobánka téren a munkák december első felében, a rendelő külső homlokzatának felújításával és szigetelésével
kezdődnek. Az épület külső felújítása alatt várhatóan teljesen zavartalan lesz a rendelő megközelítése illetve az
épületben zajló egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. A kivitelezés további ütemezéséről hamarosan bővebb tájékoztatást is adunk, addig is figyeljék az épületben
hamarosan kihelyezésre kerülő tájékoztató táblákat.
Az épület energetikai korszerűsítése a kerületi egészségügyi ellátó rendszer infrastruktúrájának és működésének
javítását célzó Örlős Endre Egészségügyi Program célkitűzésivel is összhangban van, melynek eredményeképpen egy egységes szakmai és minőségi elvekre épülő,
magas színvonalú egészségügyi ellátás feltételeit teremti
meg az önkormányzat.
http://megujulo.obuda.hu/orlos-endre-egeszsegugyiprogram/
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Megújult a Medgyessy Bölcsőde épülete
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata saját forrásból,
a Hadrianus Fejlesztési Program
keretében újította
fel a bölcsődének,
valamint a Gézengúz Alapítványnak
is otthont adó 40
éves épületet.
A Hadrianus Fejlesztési Programban fontos
helyen szerepel az önkormányzati intézmények – gyakran 40 éves – épületeinek
energetikai korszerűsítése. Idén nyáron
számos óvodában, nyugdíjas klubban és
házban, kulturális központban, egészségügyi intézményben és bölcsődében történtek kisebb-nagyobb felújítások. Az egyik
legösszetettebb munka a békásmegyeri
Medgyessy Bölcsődének valamint a Gézengúz Alapítvány budapesti központjának
otthont adó épületben történt.
Az 1977-ben épült bölcsődében kicserélték
valamennyi külső nyílászárót, felújították az
összes csoportszobát a teakonyhákkal, vizesblokkokkal, öltözőkkel, beépített bútorok-

kal együtt, korszerűsítették az elektromos
hálózatot valamint a fűtésrendszert, az épület
teljes hő- és vízszigetelésen esett át, valamint felújították a bölcsőde főzőkonyháját is.
Az ünnepélyes átadáson Bús Balázs polgármester kiemelte, hogy az intézmény korszerűsítéséhez a 190 millió forintos forrást az
önkormányzat saját költségvetéséből biztosította. A kerületben számos 40 évvel ezelőtt épült óvoda, bölcsőde épülete került
mostanában olyan állapotba a folyamatos
karbantartás ellenére, hogy a komplex felújítás megkerülhetetlenné vált. A pályázati
források korlátozottsága az oka, hogy ezt a
korszerűsítést saját forrásból végezte el az
önkormányzat a képviselőtestület döntése

dr. Schultheisz Judit a Gézengúz Alapítvány orvosigazgatója
és Bús Balázs polgármester a Medgyessy Bölcsőde megújult épületének átadásán

alapján – hangsúlyozta a polgármester, aki
beszédében megköszönte a Gézengúz Alapítványnak azt az áldozatos munkát, amit a
kerületben, az itt élő családok, kisgyermekek korai fejlesztése érdekében immár
két évtizede végeznek.
A bölcsőde csoportszobái és kiszolgáló helyiségei mellett az alapítvány által használt
épületrész is teljes felújításon esett át. A
belsőépítészeti átalakítás során kedvezőbb
elrendezést kaptak a különböző funkciójú

szobák, melyeket korszerű padlófűtéssel
láttak el. Megújultak a beépített bútorok és
a világítás korszerűsítésével együtt az
elektromos hálózat is.
A Medgyessy Bölcsődébe jelenleg 6 csoportban összesen 80 gyermek jár, elsősorban ők, illetve gondozóik, szüleik
élvezhetik a felújítás eredményét.

alapján fekvőhálókkal és gumifelülettel
vált kényelmesebbé. Több új játszóeszköz
(hinta, mászóka, pörgettyű stb.) került az
udvarra, és a régi padokat vidám színű
újak váltották.

A fejlesztést megtekintő Bús Balázs polgármesternek az iskola vezetése és a diákönkormányzat tagjai meséltek a közösségi
tervezés pozitív élményéről és a fejlesztés
tapasztalatairól.

A Hadrianus Programról bővebben
itt olvashat: www.megujulo.obuda.hu

Megújult udvarnak örülhetnek az iskolások
Átadták a Bárczi Géza Általános
Iskola Hadrianus Program keretében felújított iskolaudvarát. Új
padokkal, sportpályával és modern eszközökkel gazdagodtak a
diákok.
Mivel az általános iskolák üzemeltetése
idén januártól már nem önkormányzati,
hanem állami feladat, a kerület vezetése
szeretett volna lehetőséget találni arra,
hogy az önkormányzat a továbbiakban is
támogatni tudja a kerületi gyerekek testi
és lelki fejlődését.
Ennek érdekében – önként vállalt feladatként – az önkormányzat a Hadrianus Fejlesztési Program részeként meghirdette
az Iskolaudvar Fejlesztési Programot. Az
idei évben a Bárczi Géza Általános Iskolában kezdődtek meg a munkálatok.
A felújítást nem csak az udvar állapota indokolta, hanem a pedagógusok és a szülői
munkaközösség kezdeményező hozzáállása
is. Az új iskolai tér tervei a diákokkal, szülőkkel és pedagógusokkal közösen kialakított közösségi tervezésben kerültek
kidolgozásra. A tervezésben a diákok „Tájépítészeti Munkafüzet”-et kaptak, mellyel a
tájépítészet alapjait ismerték meg, és így

olyan javaslatokat tudtak tenni, melyek a
tervezők számára feldolgozható és az udvar
megújításának valós igényeit tartalmazzák.
A napi használat szempontjából az egyik
legfontosabb újítás az aszfaltburkolatú
sportpálya rendbetétele volt. A felpúpozódott, töredezett terepen korábban már alig
lehetett focizni, most viszont új burkolatot,
többcélú felfestést kapott, és a vízelvezetését is megoldották a szakemberek. A
pálya melletti lelátórész a diákok javaslata
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ADVENT ÓBUDÁN – PROGRAMOK
Negyedik adventi hétvége
December 22. péntek

December 23. szombat

15.00 Óbudai Szociális Szolgáltató
Intézmény

15.00 Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar –
Hóhullásban

17.30 Braunhaxler Dalkör

16.00 Dr. Rex, Dr. Varga Károly gyermekorvos
és a Dr. Rex Kutyás Egyesület zenés bemutatója

19.00 Tárkány Művek

17.00 Petruska
19.00 Kaláka – Szabad-e bejönni
ide betlehemmel?

A negyedik adventi gyertyát meggyújtják:
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere,
valamint a Hello Wood társtulajdonosai:
Huszár András, Pozsár Péter és Ráday Dávid

Folyamatos programok –
Fő tér és Szentlélek tér
Karácsonyi kézműves vásár
Népi iparművészek, tervezők, képzőművészek, kézműves műhelyek és gasztrokézművesek portékáival, minden eddiginél nagyobb
és szélesebb választékot kínáló adventi vásárral várjuk az Advent Óbudán 2017. évi
programsorozatra látogató közönséget a
Szentlélek téren! A szebbnél szebb ajándéktárgyak mellett az igazi kulináris élményeket
kínáló gasztrokézműves termékek közül mindenki kedvére választhat. Amíg a szülők „ízlelgetik” a vásárt, szemezgetnek a szemet
gyönyörködtető ajándéktárgyak közül, a
gyermekeket az egyedülálló élményt nyújtó
műemlék körhinta, az adventi állatsimogató
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és „fénykisvonat” várja, szombat esténként
pedig táncra perdülhet a családok aprajanagyja.
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 14.00–21.00,
péntektől vasárnapig 10.00–22.00,
december 24-én 13.00 óráig

Gasztrosétány
Óbudán nem volt ritka, hogy egy viszonylag
rövid utcában akár több kiskocsma, kisvendéglő is volt: a Kórház utcában például 17
kocsmát gyűjtött össze az Óbudai Baráti Kör.
Ezt a sokszínűséget és korabeli hangulatot
idézzük fel advent időszakában is a gasztrosétányon, ahol piros-fehér kockás abroszok-
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kal borított asztalok, ínycsiklandó ﬁnomságok, látványkonyhák, borászatok, serfőzdék,
pálinkaházak és széles körű karácsonyi forróital-választék várja a közönséget.
A hagyományos hideg és meleg karácsonyi
étkek mellett sült gesztenye és kürtőskalács,
kézműves csokoládéház és sajtműhely, díjnyertes disznótoros termékek, kolbászfélék,
puncs- és forraltbor-különlegességek illata
lengi be a Fő teret, és derít jó kedvre családokat, baráti társaságokat. Legyenek Önök is
részesei!
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 14.00–21.00,
péntektől vasárnapig 10.00–23.00,
december 24-én 13.00 óráig
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Az adományfa nem csak dísz,
a rászorulókon is segítenek vele

Élelmiszercsomagok a nélkülözőknek
Az Összefogás Óbudáért Egyesület – együttműködésben az
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtal –
az adventi időszakban tartós élelmiszer adománnyal igyekszik
megkönnyíteni a rászoruló óbudai családok ünnepi készülődését. December 4-én a Családi tanácsadó Váradi utcai telephelyén adták át a csomagokat.
Ebben az évben több III. kerületi cég összefogásának köszönhetően már 104 db, egyenként 5.000 Ft értékű élelmiszercsomagot tudtak átadni a nehéz sorsú családok részére.
Az adományosztásra érkező családok gyermekei pedig egy
kisebb hátizsáknyi füzetcsomagot kaptak ajándékba.

Több mint 60 magyar család otthonába visznek
meleget az önkormányzati összefogással épülő
adományfák
Még soha nem támogatták annyian a Hello Wood karácsonyi
projektjét, mint a mostani évben. A magyar csapat tagjai öt
óriási fenyőinstallációt helyeztek el négy különböző európai
városban. 2017-ben Óbuda-Békásmegyer önkormányzata is
csatlakozott az advent és karácsony idejére szóló akcióhoz,
mivel a tűzifákból épített adományfák az ünnepek után jó szolgálatot tesznek a közösségnek.
A Hello Wood célja, hogy a fa építőelemekből összeállított, több
tonnás karácsonyfák az ünnepek után valamilyen újrahasznosított formában tovább szolgáljanak. A felállított fák nemcsak a
karácsony és az összefogás szimbólumai, de egyúttal felhívják
a figyelmet arra, hogy az otthon melegének megteremtése
télen több ezer családnak okoz nehézséget. Ennek jegyében az
öt karácsonyfából – hasonlóan a két évvel ezelőtti Erzsébet téri
installációhoz, melynek tüzelőanyaga körülbelül 25 családnak
oldotta meg a fűtési gondjait január-február hónapokban –
2017-ben is három alkotás tűzifából épült meg.
Idén a III. kerületi önkormányzat egy 16 méteres, 40 tonnás
karácsonyfa megépítésére kérte fel az építészeket. A Hello
Wood a legjobb minőségű tűzifát kiválasztva, akácfarönköket gondosan összeillesztve hozta
létre az alkotást, amely a Szentlélek téren, az adventi vásár bejáratánál fogadja a látogatókat.
A fát vízkereszt után bontják le, és a fűtőanyagot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat osztja
szét a rászoruló családok között. Az alkotásokat kívülről fényjátékkal világítják meg, belső
terei, a hatalmas belmagasságnak és a fastruktúrának köszönhetően, izgalmas szerkezetű,
meghitt térré alakulnak. A járókelők számára egy csöndes zugot biztosítanak, ahol néhány
pillanatra a zajos karácsonyi őrületben megpihenhetnek.

Reggelizzél nálunk!
Az Összefogás Óbudáért Egyesület
„rászoruló gyermekek reggeliztetése” programja
a Békásmegyeri Közösségi Házban
(1039 Budapest, Csobánka tér 5.)

és a Kaszásdűlői Kulturális Központban
(1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.),

valamint a Hímző utca 1. szám alatti irodánkban
tanítási napokon reggel 6 és 8 óra között.
Tel.: +36 30 200 3115,
e-mail: info@osszefogasobudaert.hu
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A lakossági javaslatoknak helye van
a költségvetésben
Véget ért a az önkormányzat ‘Közel az emberekhez’ idei felhívása, amelyre
idén is több száz óbudai lakos küldte meg észrevételeit, javaslatait. A
konstruktív javaslatok a költségvetés függvényében valósulhatnak meg.
Önkormányzatunk a Közel az emberekhez
mottóval meghirdetett kezdeményezés keretében 2017. szeptember 30. napjáig
várta kerületünk működésével kapcsolatos lakossági észrevételeket. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is több mint száz
óbudai polgár fordult felénk bizalommal és
osztotta meg velünk ötleteit, javaslatait.
A beérkezett megkeresések feldolgozása
során örömmel konstatáltuk, hogy azok
jelentős hányada teljes mértékben összhangban áll önkormányzatunk közösségépítő, kerületünk töretlen fejlődését
elősegítő munkájával, fejlesztési elképzeléseivel. Az ötletek és javaslatok egyenkénti kiértékelése során természetesen
vizsgálnunk kellett azok megvalósításához szükséges pénzügyi források meglétét, továbbá a hatásköri viszonyokat és
jogszabályi feltételeket is. A jelentősebb
anyagi forrást és tervezést igénylő, kerületi hatáskörben megvalósítható fejlesztési elképzeléseket rögzítettük, azok
megvalósítására a következő évek költségvetési forrásainak függvényében kerülhet sor. Kerületi önkormányzatunk
közvetlen intézkedési lehetőségein túlmu-
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tató, más szervek és társaságok hatáskörébe tartozó javaslatokat – ilyenek például
a közösségi közlekedés járataival, hálózati
viszonyaival kapcsolatos ügyek – pedig
megfontolás és intézkedés céljából továbbítottuk az illetékesek felé.
Szeretnénk Önöket biztosítani afelől, hogy a
kerületi kezelésben álló közterületek rehabilitációjára, a közút- és járdahálózat fejlesztésére, az egészségesebb és tisztább
lakókörnyezet megteremtésére, a kerületünkön átmenő gépjárműforgalom csökkentésére, az árvízvédelmi kérdések megnyugtató
rendezésére, a szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére sok más üggyel
egyetemben önkormányzatunk a jövőben is
kiemelt figyelmet fordít.
Köszönjük, hogy bizalommal fordultak
felénk!
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati
Irodája (cím: 1033 Budapest, Harrer Pál
u. 2., tel.: 061/437-8961) nemcsak a Közel
az emberekhez kezdeményezésünk keretében, hanem állandó jelleggel, egész
évben várja az óbudai polgárok javaslatait és ötleteit.

Mi a helyzet a jégpályákon?
Érdemes kimenni, esik ott az eső, nincsenek túl sokan? Mindezekre
a kérdésekre egy kattintással választ kaphat. Már működnek a
valós idejű élőképet közvetítő kamerák.
Az önkormányzat évek óta
működteti azokat a kamerákat, amelyek a jégpályákat
mutatják valós időben. Idén
sincs ez máshogy, most is
bárki megnézheti mennyien
koriznak, esik-e az eső,
vagy barátai kint vannak-e
a pályán.
A http://jegpalya.obuda.hu/
oldalra kattintva tájékozódhat mielőtt elindul.
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amikor a szõlõbe költöztek ki a munkák idejére – szinte sosem mozdulhatott ki a házból, modelljei ezért a hozzátartozók, a barátok és a
kert virágai voltak. Az orvosok tizenhat évet jósoltak a gyermeknek.
Szülei szeretõ oltalmában, barátok és rokonok segítõ támogatásával
túlélte a megjelölt idõt és céltudatosan, erõs akarattal szorgalmasan
képezve magát évekig reménykedett abban, hogy Budapestre kerülve festeni tanulhat. Olvasmányai, kiterjedt levelezése, igényessége révén irodalmi mûveltségre is szert tett.
Harminc évig írt Naplóját húszévesen kezdte, melynek átolvasásához
együtt láttunk hozzá a kiadatás reményében. 2008-ban bekövetkezett
halála azonban megakadályozta a folytatást. Rám maradt ennek a
nagyszerû mûnek a legépeltetése, nyomdára való elõkészítése és a
kiadatás megszervezése. Ezen munkálkodom immár tíz éve, jó szándékú segítõket keresve a Napló megjelentetéséhez, mely a küzdelmes és értékes életet felmutatva mindannyiunk számára példát és
erõt adhat. A Napló egész szelleméhez méltó Tolsztoj idézetet választott Tassy Jolán mottóként, az 1964. év sorai elé.

Felhívás egy elõadás nyomán

„Szeressétek az életet”
Részlet Rab-Kováts Éva vetítettképes elõadásából
a Csillaghegyi Polgári Kör Adventi Rendezvényén
A Fogyatékkal élõk Világnapja alkalmából
„Tassy Jolánnal barátsággá mélyült ismeretségünk az ORFI Kórházban kezdõdött, ahol
rajztanárként a Munkaterápia foglalkoztatója voltam a hetvenes években. Itt alkalmam
nyílt közelebbrõl is bepillantani a fogyatékkal élõk megdöbbentõen viszontagságos életébe. Mélyen megérintett a tehetséges fiatalok küzdelme azért, hogy egészséges szellemükhöz méltó módon tanulhassanak tovább és kibontakoztassák különleges tehetségüket
értelmes és hasznos életet élve. Akkoriban nem volt és MA SINCS ilyen intézmény, ahol
tanulásuk és gondozásuk egyben megoldható lenne.
Célom: együtt érzõ emberi összefogással Tassy Jolán nevében egy Alapítvány majd
Ösztöndíj, végül egy bentlakásos Középfokú Mûvészeti Iskola létesítése a fogyatékkal élõ mûvészetekben tehetséges fiatalok taníttatására, egészséges szellemükhöz méltó, értelmes és hasznos élet biztosítása céljából.
Tassy Jolán kisgyermek korban kezdõdõ izomsorvadása miatt nem járhatott iskolába,
testvérétõl tanult meg írni, olvasni. Korán ráeszmélt tehetségére és élethivatására, de
vidéken élve senkitõl nem tanulhatott rajzolni. Önszorgalomból mûvelte magát, festõ
akart lenni. Nyolcévesen kerekes székbe kényszerülve – a nyári alkalmak kivételével,

„Szeresd az életet akkor is, ha fáj, mert az élet szép, az élet minden…”
Rab-Kováts Éva (elérhetõség a szerkesztõségben)
Tassy Jolán megjelent könyvei a PAPÍRCSIPKÉK és A SZERETET OLTALMÁBAN,
Rab-Kováts Éva képzõmûvész illusztrációs albumai

MEGVÁSÁROLHATÓK a Napló legépeltetésének támogatására.

Rab-Kováts Éva képzõmûvész illusztrációs albumai
BARTÓK – A Kékszakállú herceg vára RADNÓTI – Naptár

Tassy Jolán képeibõl

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
www.csipke.info

MADÁCH – Az ember tragédiája

Képzőművészeti kör
Csillaghegyen

PROGRAMOK
CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI
HÁZBAN
1039 Mátyás király út 13-15
2018. január 17.
szerda 18 óra
Csillaghegyi Találkozó
Kiss József Koós Károly díjas
műemlékvédő Magyar őseink
szertartáskövei
február 10. szombat 10-18h
TÉLTEMETŐ FARSANGI
MULATSÁG
9 h-tól Kolbásztöltő verseny,
kóstolás
12 h Farsangi felvonulás,
lovasok, betyárok
16-18 h Göncöl együttes,
táncház
18 h Dőre égetés, tűzzsonglőr
február 21. szerda 18 óra
Csillaghegyi Találkozó

Páncsity Ferenc: Az önellátás
terjedésének fontossága mindennapjainkban.
Mikroorganizmusok szerepe környezetünk és egészségünk megvédésében.
***
ZSÁMBOKI MŰHELYBEN
1039 Lehel utca 14.
Templommal szemben állva jobboldali épületszárny
ZSÁMBOKI ÖNKÉPZŐKÖR
január 3. szerda 18 óra
Herpai István: Honfoglalásról,
ahogy még nem hallottuk
február 7. szerda 18 óra
Klaus Dona osztrák kutató Móricz János Nemzetközi Őstörténeti Konferencián elhangzott
izgalmas előadása felvételről

Kicsiket (4-8.oszt.), középiskolásokat és felnőtteket várok
a több mint 10 éve működő SZÍNKÖR-be.
Aki szeretne felszabadultan alkotni, megvalósítani régi álmait,
kikapcsolódni a hétköznapokból, feltöltődni,
festészeti és grafikai technikákat megismerni – itt megteheti,
bármikor bekapcsolódhat a szakkör munkájába.
Felkészülhetnek a fiatalok művészeti középiskola felvételijére.
Nyugodt, csendes alkotóműhely várja
a Lehel utca 14-ben, a Csillaghegyi
Polgári Kör Zsámboki termében.
A felnőttek szerda délelőtt 9-12-ig,
a gyerekek szerda 16-tól 17.30-ig.
Szeretettel várok minden érdeklődőt!

Varga Ágnes, művésztanár
Elérhetőség: +36 30/ 324 98 19
hovargi@gmail.com

Előadásaink ingyenesek,
mindenkit szeretettel várunk.
R . P. H . R Ó M A I F Ü R D Ő T E L E P K Ö R N Y E Z E T V É D Ő , S Z A B A D I D Ő
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Kulturális ajánló
PLATÁN
KÖNYVTÁR

Parányi pörgők
2018. január 6. 11.00-13.00
Játékgyár környezettudatosan
Milner Angélával.

Folyami halak
2018. január 16. 17.00-18.00
Szendőfi Balázs halkutató és az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársai mesélnek Budapest halairól.
A filmvetítés során megismerjük Budapest
vizes élőhelyeit és az ott élő halak mindennapjait.

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

Titkosírások könyvekben
és a valóságban
2018. január 23. 18.00-19.00
Láng Benedek, egyetemi tanár ismeretterjesztő előadása
A történelem leghíresebb megfejtett és megfejtetlen titkosírásai.

(Bejárat a Kadosa utca felõl)

www.platankonyvtar.hu
pl a t a n @ k s zki.ob ud a .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
Abrakadabra
Takács Mari
IBBY-díjas
gyermekkönyvillusztrátor
kiállítása.
A kiállítás
megtekinthető:
2018. január 26-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Szeretnél szert tenni néhány izgő-mozgó játékra? Készíts velünk spatula katapultot,
kupak kattogót, mozgó szárnyú lepkéket!
Semmi másra nem lesz szükséged, csak szívószálra, kupakra, spatulára.
Origami
2018. január 15. 16.00-17.00
A papír nem
hajthatatlan.
A Magyar
Origami Kör
foglalkozása
az Óbudai
Platán
Könyvtárban.

Könyvajánló

ÜNNEPI AJÁNLÓ
Felnőtt szépirodalom
Debbie Macomber:
Tizenkét nap karácsonyig
Az életvidám, barátságos Julia Padden mindenkit kedvel,
a kimért, zárkózott szomszédját, Cain Maddoxot kivéve.
Elhatározza, hogy mindenképp lebontja a másikat körülvevő falat. És ennek csak egy módja van: ha kedvességbe
fojtja a férfit. A lány lépésről lépésre dokumentálja a küldetését a blogján, amelynek a Tizenkét nap karácsonyig
címet adja. Szép lassan rájön, hogy az érzéketlen külső
gondoskodó férfit takar, akit talán még szeretni is tudna.
De vajon túléli-e a bontakozó szerelmük, ha kiderül: Julia

Esernyős
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A programok ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ország-világ elé tárta formálódó kapcsolatukat? Debbie
Macomber legújabb karácsonyi történetében hitet tesz
amellett, hogy a kedvesség csodákra képes.
***
Felnőtt szakirodalom
Jamie Oliver:
Karácsonyi receptek
Ez az impozáns könyv tizenhét év munkáját tetőzi be. A
végletekig tökéletesített, csodás receptek, tippek és trükkök
eredménye. A Karácsonyi receptek is részese lehet a családok ünnepi előkészületeinek – segíthet abban, hogy igazán
tökéletes legyen a karácsonyi lakoma.

HELYSZÍN és INFÓ: Az Esernyős kulturális térként és
kávézóként működik 3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól.
Óbudai
Koncertek, kiállítások és filmek mellett igazi kávékülönleKulturális,
gességek várnak mindenkit Óbuda különleges hangulatú Fő
Turisztikai és
terén, ahol egész nyáron az Esernyős működteti a főváros
Információs Pont Budapest, 1033, Fő tér 2. legkisebb kávézóját, a Gázlámpa Kioszkot is.

Müpa-élmény az Esernyősben
Ingyenes vetítésen élhetők át újra azok a látványos újcirkusz-produkciók,
kortárs táncelőadások, klasszikus és könnyűzenei koncertek, amelyek hatalmas sikerrel szerepeltek a Müpa színpadán. 2018. január 17-én
lesz a „Müpa HD – Válogatás a Müpa felvételeiből” sorozat következő eseménye az óbudai Esernyős kávézójában, amelyen 18.00 órától az MR2 Szimfonik+, 19.00 órától pedig a Budapest Bár kihagyhatatlan koncertje
elevenedik meg ismét a vásznon.
Az MR2 Szimfonik+ a Müpából koncertek mindig egy-egy magyar
könnyűzenei banda egész estés, szimfonikus zenekarra áthangszerelt

Bibedombi szörnyhatározó
2018. január 20. 11.00-12.00
Interaktív könyvbemutató és játék
Adamik Zsolttal
A szörnyek azért vannak, hogy lássuk, mitől
félünk. És ha van egy Szörnyhatározónk,
akkor nem csak látjuk, hanem meg is értjük,
mifene az a bestia, ami velünk szembe kerül
épp.

***

Gyerek szépirodalom
J. R. R. Tolkien:
Karácsonyi levelek
Tolkien gyermekei számára nem csupán az ajándékok
miatt volt fontos és érdekes Karácsony apó, ők ugyanis
minden évben képekkel illusztrált levelet is kaptak tőle:
mesélt nekik a házáról, a barátairól és az északi-sarki eseményekről. A szívmelengetően kedves kötet bemutatja Karácsony apó reszketeg kézírását, egyúttal a levelekhez
mellékelt szinte valamennyi képet is. Nem marad ki persze
az ábécé sem, amelyet Jegesmedve szerkesztett a koboldrajzok alapján, ahogy az a levél sem, amelyet ezzel a különleges írással küldött a gyerekeknek.
Forrás: bookline.hu

Esernyős nyitva tartás:
H-SZO: 9:00-22:00, VA: 10:00-15:00

1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825, +36 30 883 1953
www.esernyos.hu | www.esernyosgaleria.hu
Gázlámpa Kioszk
nyitva tartás: K-VA 12:00-20:00 www.facebook.com/esernyos | www.facebook.com/szindbad
www.facebook.com/gazlampa

előadásait mutatják be, az MR Szimfonikusok közreműködésével. A Budapest Bár rég elfeledett dallamokak hoznak vissza a köztudatba
nagyszerű, új hangszereléssel. A régi kuplék, filmdalok és slágerek mellett
egyre többször nyúlnak a közelmúlt emblematikus rock- és popslágereihez.
Feldolgoztak Tom Waits-, Simon and Garfunkel-, Nick Cave-, LGT-, David
Bowie-számokat, sőt Depeche Mode-ot is.
További vetítések a Müpa születésnapján (március 14.) és a Múzeumok
Éjszakáján (június 23.) lesznek az Esernyősben.

R . P. H . R Ó M A I F Ü R D Ő T E L E P K Ö R N Y E Z E T V É D Ő , S Z A B A D I D Ő
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Töltésmagasítás és árvízvédelmi fal épül

2018-BAN KEZDIK AZ ÚJ VÉDMŰ MUNKÁLATAIT
Előző lapszámunkban megírtuk, hogy a Fővárosi
Közgyűlés még októberben döntött: a Csillaghegyiöblözet árvízvédelmének kiépítése első ütemben az
Aranyhegyi-patak mentén és a pünkösdfürdői töltés
vonalában indulhat el. A Római-parti védműről mint
második ütemben megvalósuló fejlesztéséről pedig –
annak pontos nyomvonal-kijelölését követően –
később dönt a Közgyűlés. De mit lehet tudni az Aranyhegyi-patak és a pünkösdfürdői töltés mentén
hamarosan induló két szakaszról? A budapesti
városházán december elején tartott közmeghallgatáson erről is szó esett, de a kérdéseknek mi is utánajártunk.

Budapest Főváros Ill. kerületének
az Aranyhegyi-patak, Szentendrei
út és Barát-patak által határolt
része a főváros árvízvédelmi szempontból legkitettebb területe. A
Csillaghegyi-öblözet – beleértve a
Római-partot – területén közvetlenül 55 ezer fő árvízi biztonságának
megteremtése kiemelt fővárosi feladat.
Milyen védmű épül az Aranyhegyi-patak mentén?
Az Aranyhegyi-patak mentén húzódó, mintegy 2 km hosszú védvonalon a jelenlegi állapotnak
megfelelően, különböző műszaki

megoldások váltják majd egymást. Egy rövid szakaszon vasbeton ülőfal (térdfal) épül ki, melyre
szükség szerint alumínium mobil
árvízvédelmi fal telepíthető. Így a
mértékadó árvízszintet (MÁSZ)
1,30 méterrel meghaladó védekezés teljesíthető. Egy másik szakaszon 40 cm széles vasbeton
szerkezetű árvízvédelmi fal készül,
szintén a MÁSZ+1,30 méteres
szint biztosításával. Egy harmadik
szakaszon pedig feltöltéses töltésmagasítással biztosítják a védekezést. Többeknek fontos lehet az az
információ is, hogy az Aranyhegyi-patak mentén szervizút nem
épül.
Hogyan tehető biztonságosabbá
a pünkösdfürdői töltés?
Az 1,7 km hosszú pünkösdfürdői
védvonalszakasz a Barát-patak
torkolatától a Római-part vonaláig tart. Ezen a védvonalszakaszon is a jelenlegi állapotnak
megfelelően, különböző műszaki
megoldások váltják majd egymást. A meglévő töltésen, a töltéskorona vízoldali élénél 1 méter
magas árvízvédelmi falat telepítenek, mellyel árvízkor biztosítható
a mértékadó árvízszintet 1,30 méterrel meghaladó védekezési magasság. Egy másik szakaszon a
töltéskoronán jelenleg meglévő,
1 méter magas, a szükséges védekezési magasságnál pont egy
méterrel alacsonyabb árvízvédelmi falat el fogják bontani. Itt
egyrészt magát a töltést magasítják és szélesítik a töltéskoronát,
az így megnövelt töltésre pedig új
árvízvédelmi
fal
kerül
a
MÁSZ+1,30 méteres védelmi
szint biztosításával.
Mennyibe kerül?
Az Aranyhegyi-patak és a pünkösdfürdői védvonalszakasz 4 milliárd Ft fővárosi saját forrásból
indul el, melyet a Főváros előfinanszíroz, azaz megelőlegez. A tervek szerint ez az összeg később, a
teljes csillaghegyi védműrendszer
kiépítésekor, az uniós támogatásból visszapótlásra kerülhet. Egyébként a teljes Csillaghegyi-öblözet
árvízvédelme projekt megvalósításához Európai Uniós támogatásként 10 milliárd Ft használható fel.
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Rómaifürdő Telep Környezetvédő,
Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület

Szabadidő a szabadban...
Vízisport oktatás tanórai keretek • Vízi- és kerékpártúrák itthon és
külföldön • Lesikló és sífutó túrák • Nyári táborok szárazon és vízen

A közösségért...
Római Parti Hírek – Dunai Életképek • Civil Fórumok
Környezetvédelmi programok
1031 Budapest, Nánási út 53. • Tel.: 06 1 240 3048
E-mail: rse@enternet.hu • Web: www.romaifurdo-se.hu

NYITVA:
HÉTFŐ – SZOMBAT 9–18!
rázsa

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!!!

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

Telefon:

387-79-20, 216-81-17
200.000 Ft FELETT
D ÍJ MENT ES
www.bepa.hu
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
PEST MEGYÉN BELÜL!
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