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A tar ta lom ból
Rómaifürdő SE Hírek – Túrák vízen, he-
gyen-völgyön, két keréken 2018-ban is –
interjú Rátkai János egyesületi elnökkel

Suli Hírek: Aquincum iskola, Bárczi Álta-
lános Iskola, Béres József Általános Is-
kola, Csillaghegyi Iskola, Fodros Iskola, 

Állatorvosi rovat: A téli időjárás hatásai
négylábú barátainkra

25 évvel ezelőtt jelent meg az első
Római Parti Hírek

Elkezdődött a Csobánka téri szakrendelő
homlokzat felújítása

Szabályosabban parkolunk, de sokat
szemetelünk

Elindult az Ezüsthegy utcai könyvtár fel-
újítása

Folytatódnak az ingyenes ismeretter-
jesztő előadások

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

Művészek a Miklós Házért

Kulturális ajánló: Platán Könyvtár, Könyv-
ajánló, Esernyős – Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont

Évindító, múlt-leltározó beszélgetés 
Bús Balázs polgármesterrel

PÁC Húsbolt

SÖRMINTA

Suvid és konfit techno-
lógiával előkészített 
húskülönlegességek,
amiket otthon már csak
sütni kell

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

Geoway infrabicikli
Csokicsöves álló szolárium
Kozmetika; Smink
Fodrászat
Várunk mindenkit szeretettel!

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

SZÉPSÉGSZALON
a Nánási udvarban!
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G2S Síiskola
Sí- és snowboard 
oktatás a Római-parton.
Havas Programok 
szervezése

Római Parti  Hírek

GomBRO’c 
Itt a gombócok 
új értelmet nyernek, 
egyedi töltelékekkel 
és köntösben 

III. Nánási út 47-49.

RÓMAI PARTI PIAC
A NÁNÁSI UDVARBAN

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

nyitva szombat 8.00–13.00

Nyírfacukorral/eritriollal/
fügecukorral készült

www.cziniel .hu

Kóstolja meg az egészségtudatosság jegyében készült termékeinket is.

Mandulalisztel készült Laktózmentes tejjel
készült
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Kedves Olvasó!

2018. első lapszámát adom most át önnek azzal reménnyel, hogy érez majd
kedvet belelapozni, átfutni a nagybetűs címeket, meg-megállni egy érde-
kesebb fotónál, esetleg elmélyülni egy-egy írásban. Teszem ezt most,
éppen 25 évvel azután, hogy első lapszámunk megjelent. Kicsit nosztal-
gikus hangulatba kerültem ettől, no meg attól, hogy belevetettem magam
a régi újságok tanulmányozásába: mennyi régi emlék! Történetek, helyek
a múltból, nevek zakatolnak az agyamban arcokat kutatva. Olyan „béke-
beli” hangulat van ezeknek a régi lapszámoknak, pedig tisztán emlékszem,
hogy akkor is voltak harcos időszakok, de hát az idő nagy mestere a szé-
pítőművészetnek. Gondoltam meglepem önt, kedves olvasóm, egy kis ösz-
szeállítással, amit ebből a bizonyos első számból válogattam. Megosztom
önnel a lap beköszöntőjét, Peterdi Pali bácsi cikkét és Dubravecz Attila –
a hajdani kalászi iskola néhai igazgatójának – vízi sportos diákjaihoz írott
versét. Annyi érdekesség lett volna még, de hát a hely, az mindig kevés.
Nézegettem az akkori iskolai oldalakat, találtam verset, prózát gyerekek
tollából…utána számoltam, ők már közel 40 évesek. Jó lenne ezeket a ne-
gyedszázados sajtótermékeket a világhálóra csempészni. Majd egyszer, ha
nagyon sok időm lesz, ígérem. Amit már most meg tudok tenni, hogy hó-
napról hónapra válogatok majd a régi Római Parti Hírekből csak úgy, ér-
dekesség gyanánt, hogy megünnepeljük ezt a 25 évet. A múltidézés nem
azt jelenti, hogy elfeledkeznék arról, hogy ez itt, most a legfrissebb szám,
a megszokott tartalmakkal, hírekkel, információkkal. Még nagyon új ne-
künk ez az év, csak barátkozunk a 2018-as számmal, még vissza-visszate-
kintgetünk a jól ismert 2017-re, de már keressük az új év kínálta új

lehetőségeket. Bús Balázs polgármesterrel elkészítettük a szokásos „múlt
év-leltárt”, ugyanakkor kalandoztunk egy kicsit az idei év tervei között is.
Csokorba kötöttük a mindennapjainkat érintő híreket, tudnivalókat.  Kevés
szó esik a farsangról is, de hát az idén nagyon rövidre szabott a maskarások
és bálozók ideje: már február elején megkíséreljük kitessékelni a telet. Arra
nincs garancia, hogy ezzel véget is ér ez a hol ilyen, hol olyan tél, sőt egész
biztosan tartogat még meglepetéseket számunkra. Egy kicsit még bízom a
februárban, hogy elhozza nekünk az igazi, puha hótakarós telet, azt a
„mélycsöndes”, szikrázó fehérséget. 
Kedves Olvasó, kívánok önnek szép, napsütéses téli napokat, és ha még-
sem akarna kisütni a nap, keresse és találja meg az ön saját, személyes
napsugarát. Ez lehet egy jó társaság, egy izgalmas könyv, egy pohár finom
bor, egy nagyszerű ebéd vagy vacsora, egy vers, egy mondat… a lényeg,
hogy engedje hatni.

Fehér Ágnes

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. 

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

„Későn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sűrű sötéttel.” 
(Radnóti Miklós)

Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat borít a Tél.

Túl a tetőkön,
Dárdás fenyőkön:
Zöld diadémon, pára lebeg,
Sűrű vadonban
Halkan, titokban,
Fenyő-óriások könnye pereg...

Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs rododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Mélyen a völgyben,
Fűzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél.

Wass Albert: Tél

Ajándékok, dísztárgyak papír, kő és más
természetes anyagokból

Dekoráció esküvőkre és ünnepi
alkalmakra

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686            dekor.weebly.com
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Rómaifürdõ SE
HÍREK

www.romaifurdo-se.hu

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 06-70-415-1314-es telefonszámon lehet.

– Hogy készül egy sportegyesület éves tú-
raterve?
Mi már régóta inkább eseménynaptárnak
hívjuk azt a dokumentumot, amiben igyek-
szünk megtervezni hónapról hónapra az
egyesület életét. Ebben természetesen he-
lyet kapnak a túrák is, ahogy az itthoni fel-
adatok is, legyen az tábor helyben, vízi
sportoktatás, a szakszövetségi versenyek,
egyesületi, kerületi, fővárosi rendezvé-
nyek. Ezek közé illesztjük be a túraprogra-
mokat, amelyek két csoportra oszthatók:
vannak az állandó, már hagyományosnak
mondható túráink, és igyekszünk miden
évben valami új és izgalmas kihívást bele-
csempészni akár szárazon, akár vízen. A
szárazföldi gyalog- és kerékpártúrákat in-

kább a tavaszi és őszi időszakra tervezzük,
míg a vizes kirándulások májustól szep-
temberig kerülnek a naptárba.
– Mitől válik egy túra hagyományossá? Me-
lyek azok a hagyományos túrák, amelyek az
idén is helyet kapnak az éves tervben?
Egyértelműen a népszerűsége határozza
meg, hogy egy túra meddig szerepel a felho-
zatalban. Ilyen nálunk a Hévíz csatorna eve-
zés telente egyszer, a márciusi franciaországi
sízés, májusban a Vajas-foki Duna mellékág
evezése vagy a pünkösdi Vogalonga az
olaszországi Velencében. Nyári programjaink
között állandó szereplő a Nemzetközi Duna-
túra egy-egy szakaszán való részvétel. Egyik
legnépszerűbb programunk – immár 15 éve
– a Tisza-tavi családi táborunk Poroszlón. De

említhetem a Mosoni-Duna túrát, ami szép
lassan felvételt nyer az állandó túrák sorá-
ban. Tavaly hagyományteremtő szándékkal
szerveztünk augusztusban egy állótábort –
ugyancsak a Mosoni-Duna parton – Halászi-
ban, a Babos Majorban, azzal a céllal, hogy
azok is eljussanak erre a vidékre, akik nem
tudják vállalni a vándortúrázással járó kényel-
metlenségeket: sátorozás, a mindennapos
pakolás, vagy csak egyszerűen többet sze-
retnének látni a környékből. Itt módja van a
vizezés mellett kerékpárral barangolni, de,
akinek kedve támad lovagolni, azt is megte-
heti.  Kerékpáros programjaink között min-
den szezonban szerepel valamilyen tókerülő
túra: Balaton, Fertő-tó, Tisza-tó, Velencei-tó.
Ebbe a csoportba soroljuk most már – idén
harmadik éve szervezzük – a május utolsó
napjaiban a Triatlon-hétvégét: kerékpározás
– gyalogtúra – vízi túra szerepel a hétvégi
„étlapon”, ebből a Duna az állandó szereplő,
a többit úgy válogatjuk hozzá, hogy minden
évben szerepeljen benne környékbeli hegy-
csúcs hódítás és kerékpáros kirándulós
program. Az idén a Budapest – Budai-he-
gyek – Duna kínálja a triatlon helyszínét.
– Hogy kerülnek a túranaptárba az új ese-
mények?
Ezt az egyesületi tagság igényéhez igazítjuk.
Vízi telep zárásakor késő ősszel, a vízi Miku-
lás rendezvényen, a tavaszi nyitáskor, amikor
többen együtt vagyunk, a beszélgetésekből
szokott körvonalazódni, hogy milyen jellegű
túra, milyen dátummal kerüljön be a kíná-
latba. Így választjuk ki a gyalogtúrák helyszí-
nét, a hosszú hétvégék programját is
ilyenkor tervezzük meg, illetve, hogy milyen
új élményszerző út szerepeljen a naptárban.
– Kiknek, milyen korosztálynak, milyen ed-
zettségi szintű túrázóknak szólnak a prog-
ramok?
Elsősorban szabadidős egyesület va-
gyunk, ezért igyekszünk úgy összeállítani
az éves tervet, hogy abban mindenki talál-

jon kedvére valót. Kis és nagy családok,
nyugdíjasok, kezdők és haladók, fiatalok,
magányosok, baráti csapatok, szóval min-
denki…
– És akinek nincs annyi szabadsága, hogy
hosszabb túrákhoz csatlakozzon, túl kicsi
vagy túl nagy még-már a gyerek, a párja
nem rajong igazán a természetben űzhető
sportokért?
Azokat idevárjuk a római-parti vízi tele-
pünkre, nekik ajánljuk a hajókölcsönzésün-
ket, illetve a mindig hirdetünk egy-két rövid
hétvégés vízi, gyalog- és kerékpártúrát is.
Gyerekeknek a nyári szünidőben bejárós
sporttábort szervezünk, ahová egy-egy
napra a szülők, nagyszülők is becsatlakoz-
hatnak. A lényeg, hogy élet legyen a vízi
telepen. Szeretem, amikor nyüzsgés van:
túrák jönnek, mennek, hajószállító trélerek
gördülnek ki megpakolva, vagy egy-egy
vidám csapat gyülekezik, rendezgeti a tú-
rahajókba a felszerelést, hogy minél előbb
vízre szálljanak, közben a gyerekek a sport-
pályán ügyeskednek, vagy ugróiskolát ját-
szanak, vagy egyszerűen csak rohangálnak
a vízi telepen.
– Program-kínálatban, ötletekben nincs
hiány. Kívánok ehhez árvízmentes, sok
napsütésben gazdag, nagy viharokat nél-
külöző, sátorkímélő évet. Jó vizet, guruljon
a kerék és bírja a láb!

fa

Az éves eseménynaptárt, az elérhetősége-
ket megtalálják a www.romaifurdo-se.hu
honlapon.  

Túrák vízen, hegyen-völgyön, két keréken 2018-ban is
Rátkai János elnök, a Rómaifürdő SE idei túraterveiről beszélt

Pörögnek a napok, a hetek és a hónapok. Alig ért véget a 2017-es túraszezon,
a Rómaifürdő SE szárazföldi és vízi túrázói már az új túranaptár összeállításán
dolgoznak. Hosszabb, rövidebb, itthon vagy külföldön, gyalogosan vagy kerék-
párral, kenuval, kajakkal? És mikor? Ilyen és ehhez hasonló kérdések mentén
készül az éves túra –kalendárium. Hogy mi kerül bele, milyen szempontok adják
a válogatás alapját? Ezekről kérdeztem Rátkai Jánost, az egyesület elnökét.

Elment a „teknős békás” néni
Végső búcsú helyszíne volt az egyesületi vízi telep. Kőrösi Márta 15-20 évvel ez-
előtt jellegzetes alakja volt a Római-partnak. Kabinbérlőként szívesen sétált a Duna-
parton, de nem egyedül:
két teknős kísérte, bár-
merre járt. Márta néni
90 évet élt, utolsó útja is
a Római-partra vezette.
Kívánsága szerint Iványi
Gábor lelkész búcsúz-
tatta a Rómaifürdő SE
vízi telepén, majd ham-
vait egy kenuból szórták
a Dunába. Nyugodjon
békében.
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BÁRCZI 
Általános Iskola
„Kalandos verseny” a
Bárcziban
A Bárczi Géza Általános Iskola
könyvtára egy különleges ver-
senyre invitálta a kellően bátor és
olvasni szerető diákokat. A Pan-
non – Literatúra Kft országos csa-
patversenyt hirdetett adott
ifjúsági regények szövegértő fel-
dolgozása kapcsán. 
Az éves versenybe három negyedi-
kes alsós csoport és egy felsős ve-
gyes csapat nevezett be szeptemberben
iskolánkból. A négyfős olvasó-közösségek izgal-
mas és újszerű kalandra vállalkoztak. Interneten
keresztül kaptak és kapnak folyamatosan szöve-
ges és rajzos feladatokat a diákok, amit együt-
tesen dolgoznak fel. Ehhez szerdánként az iskola
könyvtárár ad lehetőséget, ahol a hivatalosan be-
regisztrált segítő, Sz. Edit néni (könyvtáros) nyújt
segítséget.
Az első két feladat nagyon mókás volt. Egy ha-
talmas leporellóra rajzolt elvarázsolt vidámpark-
ból kellett kijuttatni a szereplőket egy kódolt
üzenettel. A következőkben csapatnév válasz-
tása és csapatzászló alkotása, majd gigantikus

keresztrejtvényfejtés és sok – sok kellemes perc
várt és vár még a versenyzőkre. 
A legjobb csapatok tavasszal bejuthatnak a ré-
giós elődöntőbe. Az országos verseny egy hosz-
szabb, több napos kaland lesz a legjobbak
számára. A fődíj pedig egy igazán felejthetetlen
kirándulásnak igérkezik! Egy franciaországi uta-
zás Disneylandbe, melynek teljes költségét a
kiadó fedezi. A többi versenyző csapat is szép ju-
talmakban fog részesülni. Az első ajándék már
decemberben meg is érkezett. Egy „Szuper tit-
kos” barátságnaplót kapott minden versenyző.
Az igazi érték azonban az éves együttes munka
és a varázslat, mely a képzelet világába kalau-
zolja az olvasókat. 

AQUINCUM 
Általános Iskola
Rendhagyó téli testnevelésórák az
Aquincum Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskolában
A karácsonyi szünet után új élmények után
kutatva egy délutáni beszélgetés a 2.a-ban:
ha tél, akkor zimankó, ha zimankó, akkor
fagy, ha fagy, akkor jég, ha jég, akkor kor-
csolya. Mi lenne, ha elmennénk korizni?
MENJÜNK!!!!! 
Valahogy így kezdődött a múlt héten. Egy

hirtelen ötlet valósággá vált. Hétfőn kita-
láltuk, szerdán megvalósítottuk. Mi kellett
ehhez? Lelkes gyerekek és támogató szü-
lők. Ebéd után felkerekedtünk, és hévvel
elrobogtunk a budakalászi műjégpályára,
ahol már várt bennünket az oktatónk. A
gyerekeket korcsolyatudásuk szerint cso-
portba osztva foglalkozott velük. Egy óra
elteltével már azok a kezdő korisok is ke-
resztbe szelték át a pályát, akik akkor lép-
tek először jégre.
A nagy sikerre való tekintettel úgy döntött
a csapat, hogy a szezon végéig korizással
töltjük a szerdai testnevelés órákat. A gye-
rekek nevében is hatalmas köszönet a szü-
lőknek az anyagi és személyes
segítségért!

Szíjártó Bettina tanító

SULI HÍREK

BÉRES Általános Iskola
Fotópályázat eredménye
Az ősz folyamán fotópályázatot hirdettünk, amelynek témája a III. kerület
természeti és épített értékeinek megörökítése volt. Összesen 186 fotót ké-
szítettek a pályázók, 21 felnőtt és 22 diák vett részt szebbnél szebb fotó-
ikkal a megmérettetésen.
A zsűri tagjai – Koltai Lajos operatőr, Erdős Zsolt és Venczel Attila fotómű-
vészek- az előválogatás során kiválasztották az 55 legszebb képet, amelyek
egyben kinyomtatásra is kerültek, s megtekinthetőek az aulában. Végül a
zsűri 5 diáknak és 3 felnőttnek ítélte oda a legszebb képekért járó díjakat.
Gratulálunk a helyezetteknek és köszönjük minden pályázónak a részvé-
telt!
Köszönet a zsűri tagjainak, hogy vállalták a képek szakmai szemmel történő
kiválogatását és külön köszönet Jósvai Máriának, aki az egész pályázatot
koordinálta és lebonyolította.

Eredmények
Diák kategória

I. helyezés: Simák Viktória

II. helyezés: Vitéz Levente
III. helyezés: Barta Viktória
IV. helyezés: Patakfalvi András
V. helyezés: Borza Lilien

Felnőtt kategória

I. helyezés: Simák Gergő
II. helyezés: Sukovich Beáta
III. helyezés: Juhász Gyöngyi

Ismét intenzív hét volt a Bárcziban
Idén is megszervezzük a nyolcadikosaink szá-
mára a matematika és a magyar intenzív he-
teket. Ilyenkor tanulóink egész héten egy
tantárgyra koncentrálhatnak.
Decemberben és január második hetében került
sor az idei intenzív hetekre. Nyolcadikosaink
most is a matematikával kezdtek, és a téli szünet
után következett a magyar. Mindkét alkalommal
módosított órarend szerint tanulhattak diákjaink.
Az évfolyamon sávos oktatásban részesülnek a
gyerekek, a matematikában tehetséges tanulók
minden osztályból egy csoportban tanulhatnak.
Ennek megfelelő csoportokban zajlott a matema-
tika intenzív hét is. Magyarból pedig mindenki a
saját osztályában készült fel és vizsgázott. Min-
den nap négy szakórában ismételték át azt az is-
meretanyagot, amit ötödikes koruk óta tanultak.
Az ötödik órákban egy-egy testnevelés, ének és
osztályfőnöki órában „pihenhettek” egy kicsit.
Idén is előre megkapták mindkét tantárgy téte-
leit, és korábban kidolgozhatták a témákat. Az

órákon pedig rendszerezték, kiegészítették az ösz-
szegyűjtött anyagot. Az intenzív hét alkalmat
adott arra, hogy ismereteiket felfrissítsék, kiegé-
szítsék, rendszerben lássák. Matematikából a fel-
adatmegoldásokon keresztül jutottak el az
elméleti tananyaghoz, magyarból pedig az olvas-
mányélményeket használva építették fel a felele-
teiket. Az egész hetes koncentrált tanulás
lezárása a vizsga volt. Az alkalomhoz illő öltözet-
ben megjelent tanulók egy vizsgabizottság előtt
adtak számot tudásukról. 
Az intenzív hetek megszervezésével lehetőséget
szeretnénk adni a gyerekeknek arra, hogy felké-
szüljenek a januárban esedékes felvételi vizsgá-
jukra, kipróbálhassák magukat. Ilyenkor tudják
gyakorolni az intenzív, koncentrált tanulást, felké-
szülést. Ismerkedhetnek a vizsgahelyzettel, gya-
korolhatják, hogyan kell összefüggően, átfogóan
ismertetni egy adott témát.
Reméljük, a gyerekek hasznosítani tudják majd az
itt gyűjtött tapasztalataikat a felvételi vizsgákon.

J.Zs.
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FODROS Általános Iskola
Bensőséges hangulatú 
karácsonyi koncerttel búcsúz-
tunk 2017-től…
Iskolánkban régi hagyomány minden de-
cemberben a karácsonyi koncert.
Így volt ez most is; szebbnél szebb dallamo-
kat hallhattunk kórusunk előadásában.
Az est műsorát a színjátékok, szavalatok,
s a tanári kórus fellépése is színesítette.
Szívünk, lelkünk töltődött.
Az adventi időszak egyik legszebb esemé-
nyének lehettünk részesei itt a Fodrosban.

***
December utolsó iskolai napján került sor a
jótékonysági vásárra is.
Iskolánk lelkes diákjai és tanárai és jó né-
hány szülő segítségével valóságos kézmű-
ves vásárrá változtattuk át az iskolafolyosóit. 
Osztályonként készültek a portékák, és azok
eladása után gyűjtött forintok nagyobbik ré-
szét a diákönkormányzat a diákok év végi ju-
talmazására fordítja. A többit az osztályok
közös programok szervezésére használják fel.

Ezúton is köszönjük a szülők támogatását!

CSILLAGHEGYI Általános Iskola
Maracskó Tibor olimpikon a Csillaghegyi Általános Iskolában
Ez a tanév iskolánkban a sport éve, melynek egyik állomásaként meghívtuk Maracskó
Tibor olimpikont, aki sportélményeirõl mesélt a gyerekeknek. Elhozta a magyar zászlót,
az egyik érmét, amit nagyon boldogan adtak kézrõl kézre a gyerekek.

LEGO kiállítás a Csillaghegyi Általános Iskolában
Hagyomány, hogy minden év januárjában az iskola ebédlõjében kiállíthatják alkotásaikat
az érdeklõdõ gyerekek. A kiállítást megnézik a napközis csoportok, és a diákönkormány-
zatot képviselõ tanulóból, a szülõi választmány elnökébõl és az iskolavezetés egy tagjából
álló zsûri értékeli a legötletesebb alkotásokat.
Idén a focipálya lett a gyõztes.

Kedves Szülők!
2017-ben az Önök által felajánlott szjadó 1% -ból befolyt

összeg: 695 437 FT

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával az idei
tanévben is segítsenek céljaink megvalósításában!

Az idei tanévben iskolai könyvtárunk fejlesztésére, 
megújítására gyűjtünk!

Szeretnénk diákjainknak és tanárainknak egy családias
hangulatú könyvtárt a helybeni olvasáshoz, tanuláshoz, a
szabadidő hasznos eltöltéséhez, valamint irodalmi prog-
ramjainknak közösségi teret biztosítani, mely felszereltsé-
gével és külsőségeiben is méltó a Fodroshoz. 
Ennek érdekében terveink: 
ü bővíteni a gyermek- és ifjúsági irodalom állományát,
ü folyóiratokat, zenei cd-ket, dvd filmeket vásárolni
ü tanulóinknak számítógépes hozzáférést, internetkap-
csolatot, nyomtatási lehetőséget kiépíteni
ü színes és modern bútorokkal olvasósarkokat kialakítani
ü közös foglalkozásokra alkalmas könyvári asztalokat,
kényelmes székeket beszerezni.

Számlaszám: 11703006-20052755
Adószám: 18034271-1-41 

Köszönjük!!! – FODROS Általános Iskola

AQUINCUM Általános Iskola
Első helyen végzett az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola csapata a „Christmas in Britain” témakör-
ben meghirdetett civilizációs versenyen.
Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola, 2017. de-
cember 14-én, immár negyedszerre szervezte meg ezt a versenyt.
Kovács Dorina, Szakács Fanni és Tóthpál Veronika (7.b) először egy három perces
prezentációban mutatta be az angol karácsonyi szokásokat. Csapatnevük Christmas
Crackers volt, és stílusosan egy valódi crackert is felbontottak előadásuk végén. Ezek
után a brit karácsonyi szokásokból és Charles Dickens Christmas Carol című regényéből
összeállított feladatlapot kellett kitölteniük. A kvíz után még koránt sem volt vége a ver-
sengésnek. Az utolsó megmérettetés során értékelték az előre elkészített christmas pie-
t, a tipikus brit karácsonyi süteményt. A zsűri ebben is nekünk ítélte az első helyet.
A három versenyzőnk a LanguageCert nyelvvizsgaközpont ajándékutalványát nyerte,
melyet a jövő évben, az egyébként is esedékes, B1 vagy B2 szintű nyelvvizsga meg-
szerzésére fordíthatnak.

Gratulálunk lányok! Büszkék vagyunk rátok! 
Congratulations girls. We are proud of you.
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A kutyák általában imádják a havat. Séta,
játék közben sokszor harapnak bele akár a
földön levõ szennyezett hóba, akár a gaz-
dik által dobált hógolyókba. Sõt, elég, ha
nyalogatják a havat, ezzel együtt pedig
akár egy másik kutya vizeletét. Ha már
messzirõl látjuk a „névjegyet”, igyekez-
zünk lehetõleg kikerülni! 
Sok esetben a kutyusok le is nyelik a havat,
aminek könnyen lehet torokgyulladás, illetve
hurutos gyomor- és bélgyulladás a végered-
ménye. Ennek oka, hogy a hideg hó átme-
netileg lehûti a szájüreget, a nyelõcsövet és
a gyomrot, aminek hatására a felsorolt szer-
vek természetes védekezõképessége le-
csökken. Elszaporodnak az emésztõcsõben
azok a – normális esetben is ott lévõ – bak-
tériumok, amelyek gyulladást okoznak. A
bélgyulladás tünetei: hányás, hasmenés,
hasi fájdalom, általános rossz közérzet.
Ilyenkor itassunk ebünkkel frissen lefõzött,
szobahõmérsékletûre hûtött kamillateát, és
feltétlenül keressük fel állatorvosunkat. Kri-
tikus esetekben antibiotikumos kezelésre is
szükség lehet.
A másik gyakori probléma a végtagok sé-
rülése. Ide soroljuk a jég által okozott vá-

gott sebeket a talp-, illetve ujjpárnákon, az
aktív játék közbeni megcsúszásokat, illetve
az ebbõl eredõ ficamokat, töréseket. Nagy
hidegben fontos a játék elõtti bemelegítés,
mivel az ízületek, szalagok hamar áthûlnek,
és a nagy igénybevétel miatt könnyen
részleges vagy teljes szakadás jöhet létre.
Ez fõleg a térdízületet érinti. A bemelegítést
végezhetjük rövid séta utáni masszírozás-
sal, pórázon történõ kocogással, stb.
Biztosan minden kutyatulajdonos tapasz-
talta télen, hogy kedvence elkezdi felemel-
getni egyik-másik lábát, pedig semmi sem
szúrta meg. Ez a felsózott utakon szinte
törvényszerû, a só ugyanis kimarja, csípi a
kutya talpát. Ilyenkor vezessük be az állatot
a tiszta hóba, és törölgessük le a lábát. Ott-
hon séta után mossuk le langyos vízzel a
végtagokat, hogy a maradék sót is eltávo-
lítsuk. Ha nagyon felmaródott a talppárna
bõre, a lemosás után kenjük be jól felszí-
vódó bõrápoló kenõccsel (pl. körömvirá-
gos), ügyelve arra, hogy ebünk azt ne
nyalja le.  Megelõzésképpen kerüljük el a
felsózott területeket, illetve adjunk kutyu-
sunk lábára kutyacipõt. A cicákkal ritkán
fordul elõ, hogy felmarja talpukat az útszóró

só, de ha mégis megtörténne, szintén be
kell kenni. A kistestûeket, a kölyköket, va-
lamint a rövidszõrû kutyákat ruhával is ér-
demes óvni a hidegtõl, ugyanis hamar
felfázhatnak. Érdemes beszerezni egyet a
ma már mindenféle színben, méretben
kapható meleg, vízálló kutyaruhából.
A kinti kutyák házának megfelelõ szigete-
lésérõl is gondoskodni kell, hogy esõ, szél
ne járja át, ne ázzon be. Legjobb egy kis
szénát betenni a kutyaházba, mert az na-
gyon jó meleget ad, jobb, mint egy össze-

hajtott pokróc. A kinti cicák általában
megtalálják számításukat, és bevackolnak
valahova, amibõl akkor lehet baj, ha eset-
leg bezáródnak így egy pincébe, padlásra.
Persze, az elhúzódó fagyos idõjárásban
azzal teszünk legjobbat, ha legalább éjsza-
kára fedett, fagymentes helyre engedjük
be állatunkat. 
A napokban tapasztalható idõjárási frontha-
tások társállataink szervezetét sem kímélik.
Ez az idõsebb vagy valamilyen tartós beteg-
ségben szenvedõ társállatunk, továbbá az
eleve frontra érzékenyek (pl. nyulak) állapo-
tát kedvezõtlenül befolyásolhatja, ezért ér-
demes külön odafigyelni rájuk.

Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

A téli idõjárás hatásai négylábú barátainkra

Kér jük, tá mo gas sa az 

Ala pít vá nyunk cél ja az el ve szett, el ha gyott és rá szo ru ló ál la tok egész sé gé nek 
meg õr zé se és gyó gyí tó re ha bi li tá ci ós te vé keny ség, emel lett 

az is ko lák ban vég zett ok ta tá sa in kon ke resz tül tá jé koz tat ni a fi a ta lo kat 
a he lyes ál lat tar tás ról, ál lat vé de lem rõl, és kör nye zet vé de lem rõl. 

Amen  nyi ben ado mán  nyal já rul na hoz zá mun kánk hoz:

BANK SZÁM LA SZÁM:
CIB 11102209-18113633-10000001

Se gít sé gét elõ re is kö szön jük!  Az Ala pít vány ku ra tó ri u ma

El ve szett Ál la tok Ala pít ványt!

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!

Óbudai Áruházunkba Varrónõt keresünk

Feladatok:
• vásárlók kiszolgálása, tá-

jékoztatása, tanácsadás
• árubeszerzés segítése,

érkező áru bepakolása,
raktározása, árufeltöltés

• közreműködés árazás-
ban, leltárazásban

Elvárások:
• középfokú végzettség
• jó kapcsolatteremtő

készség
• jó meggyőző készség
• megbízhatóság, önálló-

ság, pontosság, felelős-
ségtudat 

Előny:
• függönyvarrási tapasztalat
• kereskedelmi tapasztalat

Érdeklődni: 30/2121526

Önéletrajzokat a
obuda@diego.hu
e-mail címre várjuk.

KIRÁLY KONTÍR BT

kiralykontir@gmail.com • Tel: 06-20-376-0244

Társaságunk 
20 éves szakmai tapasztalattal végzi 

TÁRSASÁGOK
KÖNYVELÉSÉT, BÉRSZÁMFEJTÉSÉT

az Aquincumi lakótelepen található irodában.
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1993. januárját írtuk. A Római-
fürdő SE megalakulását követően
született a lap ötlete. Lelkesen ter-
veztünk, gyűjtöttük az anyagot.
Jól esik belelapozni a régi szá-
mokba… olvassanak bele önök is. 

Kellemes időutazást kívánunk.

Fehér Ágnes
lapalapító szerkesztő 

és 
Rátkai János 
a lap kiadója

Emlékül… 25 évvel ezelőtt jelent meg az első Római Parti Hírek –
Dunai Életképek
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Ahogy már korábban írtunk róla, 2018 ja-
nuárban kezdődtek el a munkák a Cso-
bánka téri szakrendelőnél. Az energetikai
korszerűsítés keretében a külső homlokzat
szigetelése és a külső nyílászárók cseréje
zajlik.
Az ütemezés szerint a földszinti egysége-
ket érintő munkával zajlik a fejlesztés ja-
nuár és február hónapban, márciustól
pedig az emeleteket érintő események
vannak soron. Az épület megközelítése

biztosított, a rendelések továbbra is üze-
melnek, de a nyílászárók cseréje miatt elő-
fordulhatnak kisebb változások február
hónaptól, az egyes helyiségek, rendelők
használatában. Erről a Szakrendelő hon-
lapján és az épületben kitett tájékoztató-
kon lehet bővebb információt szerezni.
A Csobánka téri Szakrendelő felújítása a
HADRIANUS FEJLESZTÉSI és az ÖRLŐS
ENDRE EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM része.
Ezen programok tartalmazzák az Önkor-
mányzat városfejlesztési terveit, projektjeit
valamint egészségfejlesztési törekvéseit,
melynek célja a kerületi egészségügyi szol-
gáltatások infrastruktúrájának és működé-

sének megújítása. Az intézményi épületek
korszerűsítése fontos része a fejlesztése-
inknek, ennek keretében háziorvosi rende-
lők, óvoda épületek, szakorvosi rendelők és
szociális intézmények korszerűsítése zajlik. 

Az önkormányzat további fejlesztéseiről,
az elkövetkezendő időszak terveiről a 4 át-
fogó program ad részletes információt:

http://megujulo.obuda.hu/

Elkezdődött a Csobánka téri 
szakrendelő homlokzatfelújítása

Az épület energetikai korszerűsí-
tése 2018 január és május között
zajlik. Februártól kisebb változá-
sok várhatók az egyes helyisé-
gek, rendelők működésében.

2018. január 1-jétől a biztonságos
betegellátás érdekében a Csobánka
téren és a Vörösvári úton a laboratóriumba érkező pácienseket a következő munka-
rend szerint látják el:
• előjegyzett időpontra érkezőknek időpontjuk szerint, időponttal nem rendelkező pá-

cienseink számára pedig reggel 6:30-tól 8.00 óráig adnak sorszámot aznapi labo-
ratóriumi vizsgálatra. 

• 8.00 óra után már csak az időpontra érkezőket tudják fogadni mind a két szakren-
delő laboratóriumában.

Kérjük, hogy a gördülékeny betegellátás és a várakozási idő minimálisra csökkentése
érdekében szíveskedjenek fentiek szerint jelentkezni a vizsgálatra, lehetőség szerint
élve az időpont előjegyzés lehetőségével.

Időpont kérhető mindkét szakrendelőbe (csak laboratórium)
hétköznapokon 07:00-18:00 óra között a +36 21 383 2229-es telefon-
számon. 

Rendelésiidő-változás a laboratóriumokban

A Vörösvári úti és a Cso-
bánka téri szakrendelőben
is változik a laboratórium
rendelési ideje január 1-
jétől – tájékoztat a Szent
Margit Rendelőintézet.
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Tavaly 40 %-kal kevesebb jogsértést re-
gisztráltak a Felügyelet munkatársai sza-
bálytalan várakozás miatt, mint 2016-ban.
Az illegális szemétlerakás továbbra is je-
lentős probléma, több mint 2 úszómeden-
cényi illegális hulladék került eltávolításra
a Felügyeletnek köszönhetően.
A gépjárművezetők legkevésbé kedvelt
látványa a szélvédőn várakozó, színes,
büntetésről vagy figyelmeztetésről szóló
tájékoztatót tartalmazó csomag. A Közte-
rület-felügyelet feladatköre többek közt a
fővárosi önkormányzat által rendeletben
meghatározott védett-, illetve súlykorláto-
zás alá eső övezeteiben közlekedő, illetve
várakozó járművek behajtási és várakozási
engedélyeinek ellenőrzésére is kiterjed.
2017-ben mintegy 40 százalékkal keve-
sebb esetben kellett intézkedni a szabá-
lyok megsértése miatt és úgynevezett
„mikulás csomagot” elhelyezni a gépjár-
művek szélvédőjén.

Az ÓBKF munkatársai leggyakrabban azért
kezdeményeztek intézkedést, mert a vára-
kozás nem a kihelyezett jelzőtábla utasí-
tása szerint, vagy nem a menetirány
szerinti jobb oldalon történt, illetve a vára-
kozó jármű teljes terjedelmével a járdán
állt. Az intézkedések egyharmada a moz-
gássérült parkolóhelyek jogosulatlan hasz-
nálatára vezethető vissza.
A szankcionálások számnak csökkenésé-
vel párhuzamosan nőtt a felügyelők által
alkalmazott figyelmeztetések száma is, te-
kintettel arra, hogy az egyes esetekben az
intézkedés célja így is biztosítható volt.
„Fontos, hogy a gépjárművezetők mindig
tájékozódjanak és helyesen értelmezzék a
kihelyezett táblákat, ábrákat. A könnyebb
eligazodás érdekében a felügyelet számos
esetben helyezett el kiegészítő táblákat,
vagy festetett fel útburkolati jelet, ezzel is
segítve a közlekedőket.  A szabályok isme-
retével és betartásával könnyen elkerülhe-

tők a jogsértések.” – tette hozzá Rácz Fe-
renc Péter, Óbuda-Békásmegyer Közterü-
let-felügyelet igazgatója.

A közterületen lévő üzemképtelen (roncs)
járművek amellett, hogy elveszik a parko-
lási lehetőséget mások elől, rontják az ut-
caképet. A lakosság együttműködése a
Felügyelettel ezen a területen kifejezetten
jó, így a tavalyi évben az elhagyott jármű-
vek kétharmadát értesítést követően
maguk a tulajdonosok vagy üzembentar-
tók szállították el. A Felügyelet munkatár-
sainak 2017-ben csupán 65 autó
elszállításáról kellett gondoskodniuk.
A szép lakókörnyezet és a köztisztaság
megőrzése érdekében a Felügyelet, közre-
működik az erre vonatkozó jogszabályok
végrehajtásának ellenőrzésében. Óbuda-
Békásmegyer Közterület-felügyeletének
nem kötelessége az illegális hulladékkeze-
lés, de az elmúlt év folyamán közel
1900 m3 közterületre kihelyezett hulladé-

kot gyűjtöttek be. Ezzel a mennyiségű sze-
méttel a Római Strandfürdő úszómeden-
céjét kétszer tölthetnénk meg. A
Felügyelet munkatársai a tavalyi évben is
sokat dolgoztak azon, hogy szebb környe-
zetet alakítsanak ki a kerületben. Önkéntes
munkával 4 játszótér felújítását végezték
el, továbbá két közterületen renoválták a
közösségi parkokat és tették rendbe a vi-
rágágyásokat.

A felelős állattartás közterület-felügyeleti
szempontból is fontos, az ebrendészeti fel-
adat ellátása szoros együttműködésben
történik az Óbudai Állatmentő Egyesület-
tel. Munkájuk során számos esetben intéz-
kednek gazdátlan, elhagyott, elkóborolt
kedvencek kapcsán épp úgy, mint a bajba
került, veszélyben lévő állatok kimentése
érdekében. A múlt évben a Közterület-fel-
ügyeletnek köszönhetően 17 állat kerülhe-
tett vissza gazdájához.

Szabályosabban parkolunk, 
de sokat szemetelünk

Sikeres évet zárt Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete: a
2017-es év eredményeinek összesítéséből kiderült, hogy jobban
figyelünk a parkolási szabályokra.
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Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Kormány decemberi döntésével 470 millió forint
támogatást ítélt oda Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának, melyet a hivatal parkfej-
lesztésre fordíthat. Az önkormányzat Hadrianus Programjában is szereplő fejlesztési ter-
vek közül választottak ki most két olyan beruházást, amely megfelel a támogatás
feltételeinek.
Az egyik a Lékai bíboros térre megtervezett
1848-49–es emlékpark, amely így a forradalom
és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából
kaphat teljesen új zöldfelületet.
A másik kiválasztott projekt a Szépvölgyi úti HÉV
megálló és a Lajos utca között húzódó park,
mely sokak számára Óbuda kapuját jelenti. A te-
rület a rendezetlen parkolási helyzetéből is faka-
dóan jelenleg nem a kerület legszebb arcát
mutatja, de a kormányzati támogatásnak kö-
szönhetően minden akadály elhárult a kivitelezés
elől.
Mindkét közterület közösségi tervezés útján
nyerte el a képeken látható arculatát. A tervezési
folyamatokról az alábbi weboldalon olvasható
bővebb információ: 

http://obvf.hu/category/kozossegi-tervezes/

Az 1848-49-es emlékpark 
és a Szépvölgyi úti park épülhet meg

Az önkormányzat Hadrianus Programjának két beruházása nyert
zöld utat, hogy a közel félmilliárdos kormányzati támogatásból
megvalósuljon.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fon-
tosnak tartja, hogy a kerület fenntartásá-
ban működő Óbudai Platán Könyvtár
magas színvonalú szolgáltatásokat kínál-
jon az itt élőknek, ezért az intézményfej-
lesztések soron következő állomása az
Ezüsthegy utcai könyvtárépület rehabilitá-
ciója, ahová a Platán Könyvtár Csobánka
téri fiókkönyvtára költözik.
A 2000-es évek eleje óta üresen álló, koráb-
ban is könyvtári célokra használt Ezüsthegy
utca 16. szám alatti ingatlan a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárának
adott helyet, egészen a 2003-as bezárásáig.
Az Óbudai Platán Könyvtár fiókkönyvtára
jelenlegi helye a közösségi házban ugyan
ideális a megközelíthetőség szempontjá-
ból, de a használható terület (60 m²) sem
a dokumentumok teljes szabadpolcos el-
helyezésére, sem a nagyobb olvasóforga-
lom lebonyolítására, sem a szolgáltatások

minőségi fejlesztésére nem alkalmas.
Az új könyvtár 231 m2-en kerül kialakításra,
ehhez adódik hozzá a padlástérre tervezett
raktár 23 m2-e. Az épület – karakterének
megtartása mellett – a mai kor igényeinek
megfelelő külső- és belsőépítészeti megol-
dásokkal újul meg. A teljeskörű felújítás
során a tetőszerkezet, a homlokzatok és a
belső terek festése, a belső és külső burko-
latok, a nyílászárók, valamint a teljes gépé-
szeti rendszer megújítása a cél. Az udvar
felőli, új főbejáratnak köszönhetően mozgás-
korlátozottak számára is könnyen megköze-
líthetővé válik a könyvtár. A tereprendezést

követően új kerítést kap az udvar, valamint
a kert közösségi tér funkcióval bővül, mely
szabadtéri rendezvényeknek is helyet bizto-
sít, ezenfelül biciklitároló is kialakításra kerül.
Az új épületben a dokumentumok kölcsön-
zése mellett minden korosztálynak kínál-
nak kulturális és szabadidős programokat:
• Irodalmi estek, könyvbemutatók, elő-
adások; csoportos foglalkozások, tanfolya-
mok időseknek;
• Különböző gyermekkorosztályoknak já-
tékos interaktív foglalkozások, játszóházak,
kreatív foglalkozások;
• Könyvtárpedagógiai foglalkozássoroza-
tok óvodás és iskolás csoportoknak.
Az építészeti átalakítás, felújítás során az
alábbi olvasói tereket alakítják ki:
• felnőtt- és gyermekkönyvtár,
• olvasóterem, amely kisebb rendezvé-
nyek, előadások, tanfolyamok, illetve gyer-

mekfoglalkozások tartására alkalmas,
• számítógépes munkaállomások
• kert, mint szabadtéri olvasóterem, ren-
dezvényhelyszín, kerti mini játszóhely a
kisgyerekeknek.
• biciklitároló, akadálymentes közlekedés.

Az Óbudai Platán Könyvtárról bővebb in-
formációt a 
www.platankonyvtar.hu oldalon talál.

Várhatóan 2018 első felében veheti bir-
tokba az olvasóközönség az új könyvtár-
épületet. Addig a Csobánka téri
fiókkönyvtár várja régi és új olvasóit.

A fejlesztés a Hadrianus Program része-
ként valósul meg.

Elindult az Ezüsthegy utcai könyvtár 
felújítása

Január első napjaiban kezdetét
vette az Óbudai Platán Könyvtár
fiókkönyvtárának új helyet adó
Ezüsthegy utcai könyvtárépület
felújítása.

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.),
tanítási napokon reggel 6 és 8 óra között.

Tel.: +36 30 200 3115, 
e-mail: info@osszefogasobudaert.hu

Cím: 1039 Budapest, Hímző u. 1. földszint, 
esetleges időpont egyeztetés: +36 30 207 1156

Az Összefogás Óbudáért  Egyesület
megbízásából 

Dr. Hecsei Pál ügyvéd 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
tart 

minden hónap első hétfőjén 17-19 óráig. 
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Hosszú múltra tekint vissza a kifejezetten az idősebb korosztály egészséges élet-
vitelét erősítő és a nyugdíjas embereket érintő problémákkal foglalkozó Egész-
séges Ezüstkor című ismeretterjesztő előadássorozat is, amely havonta kerül
megrendezésre az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény dísztermében. Az első
előadásra január 31-én kerül sor, amelyet Dr. László-Bencsik Ábel, a Magyaror-
szági gyógynövények képes enciklopédiájának szerzője tart a „Népbetegségek
gondozása és gyógyítása gyógynövényekkel és növényi gyógyszerekkel” címmel.

Folytatódnak az ingyenes 
ismeretterjesztő előadások

Két népszerű, a prevenciót is szolgáló egészségügyi előadás-
sorozat, valamint az ingyenes szűrőprogram idén is várja az
érdeklődőket, az egészségükért tenni vágyókat.

Az előző években hatalmas népszerű-
ségre tett szert az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által elindított ingyenes
egészségügyi szűrőprogram. A kerületben
élők egészségének megőrzése és a be-
tegségek megelőzése kiemelt fontosságú
feladat, ezért és a hatalmas érdeklődés-
nek, a lakosság proaktív hozzáállásának
köszönhetően az Egészségkörút Óbudán sorozat 2018-ban is folytatódik. Az
első szűrőnap február 24-én a Vörösvári úti szakrendelőben kerül megren-
dezésre, ahol a résztvevők urológiai, szájüregi, anyajegy és kardiológiai szűré-
sen vehetnek részt. Kérhetnek továbbá hasi ultrahangot, szemészeti és
hallásvizsgálatot, testösszetételmérést, vagy táplálkozási tanácsokat is.

Az előadássorozatok és az Egészségkörút része az önkormányzat átfogó egészségügyi prog-
ramjának, az Örlős Programnak, melyről részletesen olvashatnak a 
www.megujulo.obuda.hu weboldalon.

2018-ban is az Óbudai Társaskörben a Szent Margit Kórházzal közösen, az Egészségakadé-
mia programsorozattal párhuzamosan rendezik meg a San Marco Szabadegyetemet,
amely mindenki számára értékes és hasznos egészségügyi információkkal szolgál, és to-
vábbra is ingyenesen látogatható. Január 29-én az előadás-sorozat érdekes gasztroente-
rológiai előadásokra hívja elsősorban azokat, akik bármilyen emésztőszervi, emésztő
rendszeri betegségben szenvednek vagy egyéb bélproblémával küzdenek, de azokat is,
akiknél a gyanúja felmerült, vagy szeretnék megelőzni a kialakulását.
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A Budapesti 
Diákolimpián a
Római SE úszó-
versenyzői az is-
kolájukat
képviselve, 
kiváló eredmé-
nyeket értek el! 

Király Nelli és
Schramkó Luca
továbbjutottak
az országos
döntőbe!

Hajrá Római SE!
Hajrá Óbuda!

Edzőjük 
Gyepes Ádám és
Gyepes Lajos

Római SE – HÍREK

február 2. 18:30
A Paradiso mozi 
(olasz-francia romantikus dráma, 
155 perc, 1988)

február 9. 18:30
A parkban, mezítláb 
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték,
102 perc, 1967)

február 16. 18:30
Micsoda nő 
(magyarul beszélő, amerikai romantikus
vígjáték, 119 perc, 1990)

A Csillag mozi programkínálatából
Csillaghegyi Közösségi Ház 
Mátyás király út 11-15.  |  www.kulturkozpont.hu

Régmúlt idők mozija – új köntösben
Nosztalgiavetítésünk legendás külföldi filmeket és filmcsillagokat is
vendégségbe hív a Csillag mozi vásznára!
Valamint beváltjuk ígéretünket, és a csillaghegyi mozirajongók 
filmjavaslatai közül is válogatunk.
Nosztalgiajegy: 500 Ft. 
Diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
www.csipke.info

PROGRAMOK

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 1039 Mátyás király út 13-15

TÉLTEMETŐ FARSANGI MULATSÁG
február 10.  szombat 10-18h
9 h-tól Kolbásztöltő verseny, kóstolás 
12 h Farsangi felvonulás, lovasok, betyárok
16-18 h Göncöl együttes,táncház
18 h Dőre égetés, tűzzsonglőr

CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ
február 21.  szerda 18 óra
Páncsity Ferenc: Az önellátás terjedésének fontossága mindennapja-
inkban.
Mikroorganizmusok szerepe környezetünk és egészségünk megvédésében.

***
ZSÁMBOKI MŰHELYBEN 
1039 Lehel utca 14. Templommal szemben állva jobboldali épületszárny

ZSÁMBOKI ÖNKÉPZŐKÖR
február 7.  szerda 18 óra
Klaus Dona osztrák kutató Móricz János Nemzetközi Őstörténeti
Konferencián elhangzott izgalmas előadása felvételről

Előadásaink ingyenesek, 
mindenkit szeretettel várunk.
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Felnőtt szépirodalom
Alice Munro: Ifjúkori barátnőm
Elgondolkodtató történetek az idő múlásáról, az öregedés-
ről, az idővel szembeni „vereséget gúnyosan beismerve”.
Történetek nők közötti barátságról, irigységről, féltékeny-
ségről. Történetek arról, hogyan változtatja meg az ember
életét egyetlen véletlen találkozás, és hogyan tud az ember
együtt élni a benne lezajlott változással. Az olvasó tíz tű-
pontos, visszafogott és bölcs történetet tart a kezében, me-
lyekben Alice Munro-módra minden olyan egyszerűnek
tűnik, mégis minden olyan meglepő és bonyolult, mint az
élet maga.

***

Felnőtt szakirodalom
Peter Wohlleben: 
Az állatok érzelmi élete – Szeretet, gyász,
együttérzés – egy rejtett világ
Gondoskodó, önmagát a kicsinyeiért feláldozni is képes
mókus, hűséges holló, a háztetőn élvezettel „csúszdázó”
varjú, szomorkodó szarvastehén – lehetnek az állatok-
nak is érzelmeik? Peter Wohlleben, a neves német erdész
a legfrissebb tudományos felismeréseket és az állatokkal
kapcsolatos gazdag, személyes tapasztalatait és megfi-
gyeléseit ötvözve bepillantást enged egy még alig feltárt
világba: az erdőben és a házunk táján élő állatok bonyo-
lult viselkedésmódjába, lelki-érzelmi életükbe.

Gyerek szépirodalom
Bartos Erika: 
Buda hegyei – Brúnó Budapesten 2.
Tudod-e, milyen szobor bújik meg az Erzsébet-kilátó leg-
felső lépcsőfoka alatt, honnan kapta a nevét a Hármas-
határ-hegy, és hogyan alakult ki a Szemlő-hegyi-barlang?
Ültél-e már a Libegőn, a Fogaskerekűn vagy a Gyermek-
vasúton? A meseíró egy kedves történet és részletgazdag
rajzok segítségével kalauzolja végig az óvodáskorú olva-
sót Budapest nevezetes helyszínein.

***
Forrás: bookline.hu
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PLA TÁN
KÖNYV TÁR
1031 Bu da pest, Ara tó Emil tér 1. 
(Be já rat a Ka do sa ut ca fe lõl)

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

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

Kulturális ajánló
Diafilmvetítés
2018. február 3. 11.00-13.00
Mókás és tanulságos mesékkel várjuk a kí-
váncsi gyerekeket:
Iciri-Piciri; Radírpók; Szegény Gombóc Artúr
című diafilmeket vetítjük.

Erdőmélye
2018. február 6. 17.00-18.00
Vajon hol élnek a tarka vadmalacok, vagy a
makkot rágcsáló mókusok? Milyen kapcsolat

van az erdei élőlények között? Barangoljunk
az Elveszett Állatok Alapítvánnyal az erdő
mélyére és fedezzük fel az erdei állatok titok-
zatos életét!

Farsangi Origami
2018. február 12. 16.00-17.00
A papír nem hajthatatlan. A Magyar Origami
Kör foglalkozása a Nemzetközi Ori-
gami napon az Óbudai Platán
Könyvtárban.

Lola könyve – Kassától 
Márai Sándorig – 
2018. február 27. 18.00-19.00
Ötvös Annával, a Lola könyve szerzőjével 
Juhász Anna, irodalmár beszélget
Ki volt Márai Sándor, a XX. századi magyar
irodalom egyik legjelentősebb írójának társa,
Matzner Lola?

A programok ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Esernyős
Óbudai 
Kulturális,
Turisztikai és
Információs Pont

KAPCSOLAT
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953, info@esernyos.hu
www.esernyos.hu | www.esernyosgaleria.hu
www.facebook.com/esernyos 
www.facebook.com/szindbad
www.facebook.com/gazlampa

Holtodiglan – 2018. február 2. 18.00
Baráth Gábor fotográfus, szakíró és
Németh Kriszta színész, kísérleti fotográfus 
kiállítását 

megnyitja 
Vékás Magdolna
fotóművész

Megtekinthető:
február 28-ig
a könyvtár nyitvatar-
tási idejében

KIÁLLÍTÁS

Új programok februártól
Izgalmas programokkal bővül a kulturális tér
kínálata. A családoknak szóló zenei matiné és
a tánctörténetet szórakoztató, multimédiás
formában bemutató produkció mellett fellép
majd Grecsó Krisztián is zenés pódiumestjével. 

Február 4-én a BonBon Matiné
várja a gyerekeket Lukácsházi Győző vezeté-
sével, hogy bemutassa mennyi játékot és hu-
mort csempésztek a klasszikus zeneszerzők
(Vivaldi, Rossini stb.) darabjaikba. Az Air
Corde Trió Állati zenék című műsora a leg-
híresebb szerzők műveit adja elő, melyeket ku-
tyák, hattyúk, elefántok, dongók és további
állatok inspiráltak. A zenei élményeket digi-
tális illusztrációk egészítik ki, amelyek segí-
tenek a gyerekeknek eligazodni a zenei
állatkertben. 

Csoda születik február 9-én! A Nemzeti Táncszínház
Táncoló Filmkockák sorozatának első részében ér-
dekfeszítő epizódok segítségével utazhat vissza a közönség
az elektromosság és a modern táncművészet úttörőihez. La-
katos János nívódíjas koreográfus, a Magyar Táncművészeti
Főiskola tanárának előadásában bemutatkozik pár hihetetlen
táncstílus, mint az „APACS TÁNC” vagy a „LINDY HOP”, a
zseni Charlie Chaplin táncos tehetsége és az amerikai musical
korszakalkotó művészei fotóritkaságok, felejthetetlen film-
részletek és meglepő történetek kíséretében.

Az ismert író, Grecsó Krisztián Libikóka című, zenés pó-
diumesttel lép fel február 14-én a Szindbád Szer-
dák sorozatában. Hrutka Róberttel közös produkciójában
anyáink, apáink történetei kerülnek elő úgy, ahogy régen,
társaságban volt szokás, dalban, mesében mondva el. Zene,
irodalom és színház találkozása lesz ez az este, új írások és
a szerzők közös dalaival.

www.esernyos.hu

Mimó és Csipek a városban – 
zenés bábelődás a környezetvédelemről 
2018. február 17. 11.00-13.00
Mire lehet még jó egy lyukas zokni vagy egy törött,
csorba teáskanna? Mimó és Csipek a városban című
bábelőadás során számos ötletes választ kaphatunk a
környezettudatos mesehősöktől.

Az Esernyős kulturális térként és kávézóként működik
3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól. Koncertek, kiál-
lítások és filmek mellett igazi kávékülönlegességek vár-
nak mindenkit Óbuda különleges hangulatú Fő terén.
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Az összegzés – 2017
– Ha visszatekintünk az egy évvel ezelőtti
időszakra, 2016 végére, felelevenítjük az ak-
kori beszélgetésünk jövőre, jelesül a 2017.
évre vonatkozó terveit és elképzeléseit, mi-
lyen érzésekkel zárja le ezt az esztendőt? Az
évnek melyek voltak Óbuda szempontjából
a legkiemelkedőbb mozzanatai?

Folyamatban lévő és tervezett fejlesztések-
ről beszélgettünk egy évvel ezelőtt, és most
elmondhatom, hogy a tervezett beruházá-
sok elindultak, folytatódtak, némelyek be-
fejeződtek. Nagyon sok területen tudtunk
előre lépni a hathatós fővárosi és kormány-
zati támogatásnak, együttműködésnek kö-
szönhetően. Ezek közül az egyik – talán a
legrégebben dédelgetett tervünk, ugyanak-
kor a legégetőbb elmaradásunk – a Békás-
megyeri Piac újjáépítése. Hatalmas
beruházás, jelentős költségekkel, kormány-
zati segítség nélkül nem tudtuk volna elkez-
deni. De elkezdtük és a tervek szerint
2019-ben egy sikeres projekt megvalósulá-
saként egy korszerű piacot adhatunk át,
nemcsak a békásmegyerieknek, hanem az
ide látogatóknak. A 2017. év évkönyvébe
emellett még számtalan, a kerületben élők
mindennapjait megkönnyítő beruházás is
feljegyzésre került az oktatás, a kultúra –
sport és az egészségügy területén is: „ki-
bontottuk” az iskolaudvar fejlesztési csoma-
gunkat, elsőként a Bárczi Géza Általános
Iskola udvara újult meg, szervesen kapcso-
lódva a kerület közösségi-tervezés prog-
ramjához. Örömmel számolhatok be arról,
hogy az Óbudai Kulturális Központ fennállá-
sának 40. évfordulója alkalmából felújítást
végeztünk, amely elsősorban a belső terek
korszerűsítését jelenti, de a homlokzati és
a most kimaradt terek renoválása is terve-
ink között szerepel. Kassák emlékévet ün-
nepeltünk a múlt évben, a magyarországi
avantgard irodalom jeles képviselője halá-
lának 50. évfordulójára egy kötetet jelente-
tett meg az önkormányzat. A kerületi
fejlesztések szociális téren sem maradtak
el: a családok, a gyerekek, az idősek örül-
hettek a tavalyi évben, hiszen megújulha-
tott a Családok Átmeneti Otthona, ahogy a
Derűs Alkony Gondozóház is. A legfiatalab-
bak örömére két új játszótér építésébe vág-
tunk bele, mindkettő igénye a közösségi
tervezés során formálódott, helyi kezdemé-

nyezésre indult. Így készült el a Hegyvidé-
ken, az Ilonka utcai játszótér, míg a másik
a Háromhegyek Közhasznú Egyesület indít-
ványára, a Mészkő utcai szabadidő- és pi-
henőpark részeként. A közösségi terek
között fontos szerepet játszanak a sporto-
lásra alkalmas helyek, így a fejlesztések so-
rában helyet kapott a TVE pálya
újjászületése is, amikor az öltözők és a le-
látó felújításán túl, egy új uszoda is megva-
lósulhatott.
Kerületünkben 2006-ban indítottuk a térfi-
gyelő kamerarendszer kiépítését, amit
évről-évre fejlesztünk. Az elmúlt évben ti-
zenöttel gyarapodott a kihelyezett kame-
rák sora, így már 143-ra nőtt a biztonságot
jelentő, közterületek történéseit rögzítő
eszközök száma.

– 2017-ben születtek olyan programcso-
magok, amelyek a kerület jövőjére mutató
tervekkel vannak tele.

Négy ilyen programot fogadott el tavaly
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az
egyik – a Római Birodalom egyik legjelen-
tősebb császáráról, Aquincum egykori
helytartójáról – Hadrianusról kapta a
nevét, ezzel is tisztelegve a nagy formá-
tumú uralkodó és hadvezér emléke előtt.
Ez a tervcsomag a következő évek fejlesz-
téseinek irányát határozza meg, de tartal-
mazza a folyamatban lévő beruházásokat
is, ilyen például az Ezüsthegy utcai könyv-
tár épületének felújítása, a könyvbiroda-
lom megnyitása. Ebben az évben valósul
meg, de már tavaly elindítottuk a munká-
kat. A Hadrianus program mellett még
három fontos területet – szociális, egész-
ségügyi és környezetvédelmi – érintő, fej-
lesztéseket tartalmazó programot
fogadtunk el. Ha valaki megnézi Óbuda
honlapján ezeket a programterveket, képet
kaphat arról, hogy az önkormányzat milyen
irányba próbálja terelni Óbuda-Békásme-
gyer fejlődését. A közösségi tervezés fon-
tos és visszatérő eleme a munkánknak,
ehhez nyújt jelentős segítséget a fővárosi
TÉR_KÖZ pályázat, ahol az elmúlt évben a
III. kerület nyerte el a legtöbb támogatást,
összesen 539 millió forintot, amiből ebben
az évben a Hold és a Derű utcai parkok
megújítását végezzük el. Ezek mind olyan
tervek, amelyek jó része csak tervek ma-
radnának Tarlós István főpolgármester, il-

letve Varga Mihály országgyűlési képvi-
selő és miniszter támogató segítsége nél-
kül.

– Volt olyan fejlesztési elképzelés, ami for-
ráshiány miatt a fiókba került?

Inkább úgy fogalmaznék, nagyon sok a ter-
vünk, ehhez képest viszont szűkösek a for-
rásaink. Az áprilisi választások számunkra
kedvező eredményében bízva, továbbra is
számítunk a kormányzat segítségére, mert
tudom milyen – 2006 és 2010 között már
próbáltam – ellenszélben kormányozni:
hiába voltak jó ötleteink, csak a saját for-
rásainkban bízhattunk.

2018 – Ez az év, amikor…
– Egy kerület költségvetésének, jövőjének
tervezése során elengedhetetlen döntést
kíván, hogy a fejlesztés vagy működőké-
pesség szerepeljen nagyobb súllyal?

Most vagyunk a költségvetés tárgyalásá-
ban, de ami már most is körvonalazódik,
hogy komoly forrásokat kell biztosítanunk
a működőképesség megőrzéséhez. Ebben
benne van az is, hogy bérfejlesztéseket
kell végrehajtani az önkormányzati szek-
torban, az intézményeinknél, mert bizo-
nyos területeken a működőképességet
veszélyezteti a munkaerőhiány. Ez biztos,
hogy komolyabb forrásokat von el a fej-
lesztésektől. Ennek ellenére a mostani
költségvetésben is komoly fejlesztések
szerepelnek.  Vannak tervek, amelyekhez
még keressük a forrásokat, és polgármes-
terként az is a feladatom, hogy „lobbiz-
zak”, kapcsolatokat keressek a fejlesztési
elképzeléseink anyagi alapjának megte-
remtéséhez.

– Milyen irányba halad 2018-ban Óbuda?
Említsünk meg néhány fontos, kitűzött
célt?

A 2017-es év végének egyik utolsó, de na-
gyon fontos történése volt, hogy a Köz-
meghallgatáson bevontuk a közösségi
együttélés szabályairól szóló rendelet- al-
kotását a közösségi tervezés programba,
szeretnénk minél több fórumon, minél
több helyszínen megbeszéléseket, egyez-
tetéseket szervezni, a lakosok véleményét
kikérni. 

Római-parti árvízvédelem 
2018-ban is
Az említett 4 programcsomagból adódó
feladatok mellett – ahogy 2017-ben is –
az idén is állandó szereplő lesz a római-
parti árvízvédelem kérdése. Az elmúlt idő-
szakban nagyon eldurvult a gáthely – vita
hangvétele, átpolitizálódott a téma, ami
rossz irányba vitte el az egészet. Az elmúlt
év vége felé éreztem azt, hogy szerencsé-
sebb irányt vett a kérdés tárgyalása, és
most már látom annak a reményét, hogy

egy olyan terv készülhet, ami megfelel
annak a három elvnek, amelyek mentén
nyugvópontra kerülhetnek a nézetkülönb-
ségek. Ez a három elv: megfelelő árvíz-
védelmet kapjon Csillaghegy, hogy a
parti 70 hektár terület védelmét bizto-
sítsa, ugyanakkor a Duna-part is meg
tudja őrizni a természet közeli állapotát.
Véleményem szerint, ha ennek a három
alapvető szempontnak meg tud felelni egy
jövőbeni terv, szélesebb körű támogatásra
számíthat.

– Tavaly ősszel arról szóltak a híradások,
hogy gát-témában szembe kerültek Tarlós
István főpolgármesterrel. Azóta sikerült kö-
zelíteni az álláspontokat?

Azt gondolom, hogy az alapvető árvízvé-
delmi kérdésekben, a korábban vázolt hár-
mas alapelvben mindig is egyetértettünk.
Ahogy már említettem a politika erősen
rányomta a bélyegét erre a kérdésre, ezért
nem baj, ha a politikától egy kicsit távo-
labb kerül és valóban a szakmai szempon-
tok érvényesülnek a tervezésben. Erre
szerintem van remény az áprilisi választá-
sok elmúltával.

– Óbuda polgármestereként milyen üzene-
tet, biztatást fogalmazna meg útravalóként
erre az évre? 

Azzal a hittel és bizalommal fordulok a
2018. év felé, hogy azok a fejlesztések,
amelyeket korábban elindítottunk, folyta-
tódhatnak, az újonnan induló elképzelése-
inket sikerre tudjuk vinni. Ehhez továbbra
is szükségünk van az itt élők véleményére,
számítunk a helyi civil szervezetek, vállal-
kozások együttműködésére. Hiszek a kö-
zösség erejében. Az biztos, hogy a
választási kampány befolyásolja majd a
köz állapotát és hangulatát, ennek ellenére
bízom abban, hogy közösen tudunk egyről
a kettőre lépni 2018-ban is.

– Legyen úgy. Köszönöm.
Fehér Ágnes

Évindító, múlt-leltározó beszélgetés 
Bús Balázs polgármesterrel

Mögöttünk a 2017. év… túl az ünnepeken, még-már ja-
vában zajlik az elmúlt év összegzése, értékelése. A szám-
vetés, ugyanakkor az előre tekintés időszaka ez.
Visszatérő hagyomány a Római Parti Hírek életében, hogy
Bús Balázs polgármesterrel együtt készítünk leltárt a már
megélt év legfontosabb történéseiről, ugyanakkor szót ej-
tünk az előttünk álló hónapok legfontosabb, a kerületet,
Óbuda-Békásmegyert érintő tervekről, fejlesztési elkép-
zelésekről.

„Ami elmúlt, nem mindig a múlté.
Néha messzire kihat a jövőbe...”

(Wass Albert)
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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

Belépődíj nincs.
Álarc viselése hangadó szerszámok – fedők, lavórok, 
kolompok, sípok, dobok – zörgetése örömmel vétetik!

Sok szeretettel várunk mindenkit:
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 

Csillaghegyi Közösségi Ház

TÉLTEMETŐ FARSANGI MULATSÁG
2018. február 10-én, szombaton 9-18 óráig

PROGRAM:

9 órától:
KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY,
KOSTÓLÁS

12 órakor:
FARSANGI FELVONULÁS,
LOVASOK, BETYÁROK

16-18 óráig:
GÖNCÖL NÉPTÁNC-
EGYÜTTES TÁNCOL ÉS
TÁNCOT TANÍT

18 órakor:
DŐRE-ÉGETÉS


