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Már 15. éve
cukrászda és kávéház

édesítjük meg
az életét!

RÓMAI PARTI PIAC
A NÁNÁSI UDVARBAN
Baráti légkör, jó hangulat, gyermek programok,
alkalmanként PÓNI LOVAGLÁS, ÉLŐZENE!

nyit

v

szom a
bat
8.00
–13.0
0

Nyári nyitva tartás: 08,00-22,00

w w w. c z i n i e l . h u

III. Nánási út 47-49.

Nánási út 55., tel: 1/240-1188

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

SENZA

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

Táplálékallergiások
Boltja
– allergénmentes, paleo, bio, vegán termékek
– bio zöldség és gyümölcs rendelésre
– friss és fagyasztott pékáruk
– gyógynövények, teák, fűszerek, kávék
– gyógy- és helyben energizált vizek, lúgos, ozmózisos és Pi-víz
– gyümölcs- és maglevek, tejhelyettesítők
– hidegen sajtolt és fizikailag finomított növényi olajok, zsírok
– vitaminok, táplálékkiegészítők
– kozmetikumok
– teázó, kávézó, szendvicsek, levesbár
– vizsgálatok, kezelések, vákuumterápia
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Ha végre itt a nyár…

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kedves Olvasó!
Tagadhatatlanul kitört a nyár: volt részünk kánikulában már
eddig is, ahogy a rekkenő hőséggel együtt járó zivatarokban,
jégesőkben is. Az iskolákban elnémultak a csengők, az év végi
bizonyítványok is már mind gazdára találtak. A szülők és gyermekeik együtt lélegezhettek fel, hogy „végre vége!” Nem kell időre az óvodába, iskolába érni, nem kell
órákat a lecke felett ülni, nem kell attól rettegni, hogy valami fontos dolog el- vagy kimarad Sarokba kerülhetnek a könyvek, a füzetek és velük együtt minden rossz érzés…
vagy mégsem? Két és fél hónap, avagy 10-11 hét. Túl hosszú? Netalán, túl rövid?
Kinek-kinek. A tanulók legtöbben úgy érzik, csak pillanatokban mérhető a vakáció,
míg a szülőket – különösen a munkába járókat – szinte megoldhatatlan logisztikai feladat elé állítja a helyzet. Nagyszülők, rokonok, bébiszitter, táborok: egymás után pattannak fel a lehetőség-ablakok, de aztán szépen be is csukódnak. Nagyszülők: ha van
egyáltalán, akkor még aktív, nyugdíj mellett dolgozik, vagy éppen már nem bírja a
többnapos kiképzést. Rokonok: nagynénik, keresztszülők: jobb esetben itthon, rosszabb
esetben külföldön keresik a kenyérre valót. Bébiszitter: és ezzel beléptünk a cseppet
sem költségkímélő megoldások földjére, ahol a jobbnál jobb táborok is sorakoznak.
Évről évre színesebb a kínálat: sport, művészeti, alkotó, nyelvi, informatikai, bejárós,
ottalvós, vándor, sátor, vízi, kerékpáros és még sorolhatnánk a véget nem érő listáról.
Nagy a szórás az árakban is, de egy biztos: a tábor sem tartozik az olcsó megoldások
közé. Mi, mint Rómaifürdő SE is táboroztatunk hosszú évek óta, egy cég dolgozóinak
gyerekeivel próbáljuk megszerettetni a vízi sportokat. Sokszor érzem azt, hogy néhány
táborozó csak azért ezt a tábort választotta, mert ezt kínálták elérhető, támogatott áron.
A szívem szakad meg, amikor az óvodából alig kinőtt csöppség bágyadtan, a fáradtság
súlya alatt roskadozva ül ebéd után az asztalnál. Néhány kérdés után kiderül, hogy valahonnan nagyon messziről érkezik reggelente anya fővárosi dolgozójába és onnan a
táborba. Alig merem feltenni a kérdést: mikor kelsz reggel? „Öt órakor.” – érkezik a
válasz, ami beleég az agyamba. Öt órakor? És legalább este hét óra mire hazajut. Nincs
ez így jól…és akaratlanul kéredzkednek elő a múltból a gyerekkorom nyarait idéző
képek, hangulatok, történetek. Abban nincs szó hajnali ébredésekről, órákig tartó utazásokról, csak hatalmas bandázásokról, a képzelet birodalmában szőtt kalandos álmokról. Jó, tudom, nem lehet összehasonlítani a – mit szépítsem! – a 40 évvel ezelőtti
világot, jelenünk egészen más valóságával, de ilyenkor nem tudok mást tenni. Azért a
tényszerűséghez az is hozzátartozik, hogy vannak nagyon értékes és érdekes táborok
is a kínálatban, de azt meg kell fizetni. Mi lehet akkor a megoldás? A minél több családilag együtt töltött időn túl, érdemes összefogni a barátok szüleivel is, és körforgásban
– ki, mikor ér rá – megszervezni a gyermekek felügyeletét, egyeztetni, hogy ki, milyen
programot tud kínálni. És azt se felejtsük el, hogy a felügyelt unatkozásból is sülhetnek
ki jó dolgok. Mi így kezdtünk el írni az unokatestvéremmel gyerekkorunkban először
meséket, majd novellákat, később már kisebb színdarabokat írni, amiket alkalomad- Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató
tán be is mutattunk a családunk felnőtt
tagjainak. Szeretem ezeket az emlékeket. Tavaszutó, nyárelő,
Tavaszutó, nyárelő,
Ezekkel a gondolatokkal kívánok vala- meggyet érlelő,
búzát érlelő,
mennyi kedves olvasómnak, szép és nyu- mézillatú napsugár,
barna bőrű napsugár,
godalmas nyarat, hogy teljen a nyári zsák
bújj elő!
bújj elő!
hasonlóan felemelő emlékekkel, hogy egy
rosszabb napon majd elő lehessen húzni
Tavaszutó, nyárelő,
egyet-egyet. Találkozunk szeptemberben. Tavaszutó, nyárelő,
mézet
pergető,
bőrünk perzselő,
Nyári versajándékom Kányádi Sándornak
júniusi napsugár,
– a napokban elhunyt – erdélyi magyar köl- búzasárga napsugár,
tőnek állít emléket.
bújj elő!
bújj elő!
Fehér Ágnes
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Dolgozó diákok
A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre,
adózásukra – a diákszövetkezeten
keresztül vállalt munka kivételével –
ugyanolyan szabályok vonatkoznak,
mint más munkavállalók esetében.
A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali
tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szak- vagy középiskolába járnak.
A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele,
vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAVnál tudja igényelni a 18T34-es nyomtatványon.
A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV
honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem
jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél
ugyanis kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem – néhány
foglalkoztatási formát kivéve – is adóköteles. A

személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék, amit
a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó
jövedelméből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell
fizetnie, melyet szintén a munkáltató von le. A
foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről
és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania
2019. január 31-ig, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört, munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés
helyét tartalmazó – munkaszerződéshez, mely
csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási
jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a
NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy
teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell
kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 138 000 forint.
Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi- vagy idénymunka) keretében dolgoznak,
akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződést
írásba foglalni.
A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ
olvasható a 72. számú Információs füzetben, a
www.nav.gov.hu oldalon.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Túrázzunk együtt!

Családi vízi túratábor a Tisza-tónál
2018. július 23–augusztus 05-ig – Poroszló
Idén ismét meghirdetjük a nagy népszerűségnek örvendő Tisza-tavi családi túrtáborunkat, ahová azokat a családokat várjuk, akik szívesen tanulják meg a kajakozás, kenuzás alapjait, túráznak vadregényes vízi tájakon és töltenek el néhány napot egy vidám
csapatban. A tábort állótábor formában rendezzük meg Poroszló táborhellyel, a Tiszató partján, ahol több kisebb-nagyobb vízitúrát is teszünk, miután a részt vevők elsajátították a kenuzás, kajakozás alapjait. A túrák során, a család apraja-nagyja együtt
fedezheti fel a környék növény- és állatvilágát, figyelheti meg a természeti jelenségeket.
Időpont: július 23-augusztus 05. (tetszőleges időtartammal, de minimum 3 nap)
Helyszín: Tisza-tó, Poroszló - Nyárfa kemping. Alsó réti út 16/a (állótábor csillagtúrákkal)
Szállás: kempingben, saját sátorban, faházban vagy apartmanban - egyéni foglalás
és fizetés alapján.
Tel.: 0630 299 7762 (sátorhelyet nem kell foglalni!)
Jelentkezés és információ: ratkaifeher@gmail.com
06 20 9436 521 - Rátkai János - Rómaifürdő SE

Kiadja az RSE Római Part Nonprofit Kft.
1031 Bp. Sóvári u. 26. II./11.

Felelõs kiadó: Rátkai János üv.ig
Fõszerkesztõ: Fehér Ágnes
Tördelõszerkesztõ: Kiss Marianna
Szerkesztőségi e-mail: romaipartihirek@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomda és Kiadó Kft.
Hirdetésfelvétel: a szerkesztõség címén és telefonszámán
1031 Bp., Nánási út 53. 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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A túrákról bővebb tájékoztatást a www.romaifurdo-se.hu címen talál,
információval, felmerülő kérdésekre válasszal a
06 20 9436 521-es telefonszámon Rátkai János szolgál.
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Édesapám is vett egy kajakot
A Római-part a város lakosságának egyet jelentett a Dunával és
a csónakházakkal régebben. A 20. században folyamatosan fejlődött, a Római vízisport-paradicsommá vált és csónakházak tucatjait építették fel. A Duna jellgzetes illata, hullámzása,
állandóan változó vízszintje minden természetkedvelő, sportolni
vágyó városlakót vonzott. A 70-es évekkben még sikk volt hétvégéket a vállalati csónakházakban tölteni, vízre szállni, kajakozni,
kenuzni. Kitűnő kirándulis cél ehetett a , vagy akár , esetleg egy
nagyobb túrázás fel Visegrádig. Majd a vízisport iránti tömeges
érdeklődés sajnos a 70-es évek végétől kezdett csökkenni.
Szerencsére ez már a múlté. Az elmúlt
években ahogy divat lett konditerembe
járni, és egyre többen futnak a Margitszigeten is, úgy újra menő lett vízre
szállni, a családot felkarolva a természetbe kievezni, vagy a munka után akár
a gőzt kifújva a haverokkal lenyomni egy
kajakedzést.
Nyaranta, munka után vagy hétvégenként
sokszor lemegyünk a családdal a Rómaira,
megeszünk egy lángost, egy hekket, és sétálgatunk a parton. Mindig elmegyünk egy
épület mellett ahol sok érdekes és színes
hajó van kirakva, de szemünk valahogy
megszokta a rengeteg régi illetve új csónakház mellett. De nem így volt ez évekkel
ezelőtt, amikor is felkeltette a kiváncsiságomat, mi is lehet itt valójában a színes
hajók mögött. Az üvegeken bekukucskálva
láttam, hogy rengeteg vizicsoda, vizijármű
van odabent. Akkor csodálkoztam el, hogy
mennyiszer sétáltunk el erre és a lángoson
túl sosem láttunk.
Az üzletre az volt kiírva hogy „Kajak.hu Az Ország Kedvenc Vizisport Szaküzlete”. Akkor
úgy döntöttem, hogy bemegyek az üzletbe
és körülnézek. Bent egy csoda fogadott,
annyi sokféle hajó, annyi sokféle lehetőség a
vizet kedvelő embereknek, és annyi lehetőség azoknak is, akik eddig csak a partól nézték a Dunát, a vízet. Az utóbbiak közé
tartoztam én is, és a családom is.
Az üzletben fogadó kedvesség és szakértelem megváltozatta a vízhez való viszonyomat, és elmondhatom, hogy 5 éve már,
hogy egy túrakajak büszke tulajdonosa vagyok, amellyel munka után a vízre megyek
inább és nem a konditerembe, ahogy régebben tettem. Annyira a víz rabja lettem,

hogy családomnak pár éve már, egy felfújható 4 személyes kenut vásároltam, hogy
velük is megoszthassam kedvenc időtöltésemet. Azóta mát több nagyobb túrát is
csináltunk a Dunakanyarban is.
Az évek alatt megismertem az üzletet, a
múltját és a benne dolgozó kedves embereket is. Megtudtam, hogy több, mint 10
éve vezető szerepet töltenek be a kajakkenu versenysportolóink hajókiszolgálásában, és bizonyos hajótipusokban Európa
szinten is a legnagyobb készlettel rendelkeznek. Igaz nekem nem ez volt a legfontosabb, hanem, hogy számomra, mint
kezdő amatőrnek is rengeteg lehetőséget
nyújtottak.
Sikerült megfertőzni a családomat olyanynyira, hogy édesapám is, aki már elmúlt
65 éves, saját magát meglepte egy kisebb
kajakkal az elmúlt évben. Így most már velünk tart ő is hétvégenként, mikor kievezünk a Lupa-szigetre.
Így alakult át az, hogy ha manapság lángossal a kezünkben sétálunk a Római-parton, már mosolyogva megyek el a Kajak.hu
szaküzlet mellett, és úgy gondolok rájuk,
mint akik megváltoztatták az én és a családom életét, és úgy gondolom szintén
nagyban járultak hozzá ahhoz, hogy nem
csak a Római- part, de az ország is újra vízisport kedvelõ lett.
A Kajak.hu Vízisport Szaküzlete az ország
egyik legnagyobb vízisport készletét kínálja a Római parton. Világvezetõ márkákkal, folyamatos kedvezményekkel és
legfõképpen megfelelõ szaktudásssal
várja a vízisport kedvelõit. Hivatkozz az újságra, és az üzletbe betérve vásárlásodkor
kedvezményben részesülsz!

www.ka ja k .hu – Római part 35-36 Budapest, H-1031,
+(36) 70 330 8666, info@kajak.hu

KAJAK – KENU – TÚRAHAJÓ – TENGERIHAJÓ
– FITNESSHAJÓ – GUMICSÓNAK – SUP – FELSZERELÉS
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SULI HÍREK
AQUINCUM
Általános Iskola
„Gazdálkodj okosan!” projektnapok az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában
Iskolánkban a tavaszi Digitális Témahét és
a Pénz7 folytatásaként június 12-dikén és
13-dikán kerültek megrendezésre a felsősök „Gazdálkodj okosan!” elnevezésű projektnapjai.
A tanulók előzetesen csapatokat (azaz cégeket) alakítottak, kiosztották a vezetői
tisztségeket, majd 10-15 perces feladatokat találtak ki a többi csapat számára. Kedden 13 cég működött állomásként, vagyis

FODROS Általános Iskola
Sulinapok a Fodrosban!
Iskolánk évek óta az Örökös Ökoiskola
cím birtokosa, így hagyományos iskolahetünket idén a környezettudatosság
jegyében rendeztük meg az öko-munkacsoport irányításával. Fantasztikus
programokkal vártuk diákjainkat és
szüleiket!
A Fodros Közösségi Kert alapkő letételével
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az általuk kitalált pénzügyi, gazdasági témájú feladatokat oldhatták meg a hozzájuk
betérő csapatok. Szerdán cseréltek: az
addig állomásokat alkotó diákok járták
körbe az iskolát, és hősiesen küzdöttek
meg a 13 feladvánnyal.
Az állomások nevei, az internetkapcsolathoz szükséges wifi-jelszavak és további
fejtörők QR-kód formájában voltak elhelyezve a folyosókon – a diákoknak már
csak meg kellett fejteniük ezeket, hogy beküldhessék e-mailben a helyes válaszokat.
A gyerekeknek elsősorban az tetszett,
hogy teremről-teremre járhattak, sokféle
feladattal találkoztak, és nem utolsó sorban: végre szabad volt telefonozni iskolaidőben! Néhányan az állomás-létet
élvezték jobban, ugyanis akkor berendezkedhettek a saját termükben, és nem
kellett folyton fel-alá rohangálniuk. Sokaknak pedig a feladatmegoldás volt kedvére való, ugyanis nem egy „unalmas”
tanterembe voltak bezárkózva egész

nap, és nem kellett folyton egy helyben
ülniük.
A második nap gördülékenyebben ment,
hiszen az első napon kiderült, hogy milyen
telefonos alkalmazásokra, elérhetőségekre
van szükség az eredményes feladatmegoldáshoz. A nap további programjaként a
diákok részt vehettek egy 3D-nyomtatással kapcsolatos előadáson is. A 3D olyannyira megragadott néhányakat, hogy

indult a hét. Búcsúzó nyolcadikos diákjaink egy-egy szilva és cseresznyefát ültettek az udvarunkra.
Ezután felsőseink ökológiai tőzsdejátékon
mérték össze tudásukat, alsósaink Zöld
Kaland-Pályán versengtek. Egészségmegőrző sportdélelőttünkön a kerékpároké,
rollereké, görkoriké volt a főszerep.
„Hozz egy bögrét magaddal!” volt a jelszava az Ízek utcája programunknak. Fenntartható
ökológiai-biogazdálkodásból

származó csodás ételektől roskadtak az
osztályok asztalai. Ezalatt a színpadon szórakoztató táncos műsorszámokkal készültek gyermekeink.
Csütörtök délelőtt vállalkozó szülők tartottak előadásokat tanulóinknak. Változatos
témákban szerezhettek információkat fodrosos diákjaink: szó volt barlangászatról,
Magyarország halairól, ornitológiáról, a
biogazdaság működéséről, állatvédelemről, veszélyeztetett állatokról, az állator-

állomásként a következő csapatra várakozva is ilyen témájú rajzfilmet néztek a
termükben.
Reméljük, hogy minden diák talált ebben
a két napban és a felkészülési időben
olyan helyszínt, olyan elfoglaltságot, amiből maradandó élményt, tudást szerzett –
így a jövőben is szívesen fog részt venni
hasonló projektnapokon.
Gerle Kata szaktanár

DR. BÉRES JÓZSEF Általános Iskola
Rendhagyó angol óra
Május 28-án rendhagyó angol óra keretén belül látogattak el nyolcadikos diákjaink a
Parlamenthez, hogy külföldi turistákat szólítsanak meg. A Project neve az volt, hogyan
látja Budapestet a fővárosba látogató külföldi. A gyerekek ügyesen készültek fel kérdéseikkel, amikre a megszólítottak többsége szívesen válaszolt. Pl. mit látott eddig
Budapestből, milyen hazai ételek ízlettek nekik, honnan érkeztek és mi tetszett a legjobban. Volt közöttük, aki Olaszországból érkezett vagy Lengyelországból, de voltak
az Egyesült Államokból, és még Ausztráliából is. Nagyon jó tapasztalattal érkeztünk
vissza az iskolába az élményeket pedig az utolsó angol órán dolgozzuk fel.
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voslás történetéről, galamb-kalandról.
Barátságos kutyákkal járt nálunk a Magyar Dalmatamentő Alapítvány és az Elveszett Állatok alapítványa.
Csütörtök este nyolcadikosaink hagyományos búcsú-gálaműsora megható élményt
nyújtott mindannyiunknak. Az utolsó
napon a Fodros kórus koncertjében gyönyörködhettünk.
A bolondballagás vidámsága méltó lezárása volt ennek a tartalmas hétnek.

CSILLAGHEGYI Általános Iskola
„Varázsceruzák”
gyermekrajz kiállítás
Három kivételes kerületi Tehetségpont közös gyermekrajz
kiállítást rendezett a Békásmegyeri Közösségi Házban.
Az iskolák rajztanárai (Zombori Anna, Kántor Anita a
Medgyessy Ferenc Általános Iskolából, Végh Éva a
Bárczi Géza Általános Iskolából, Barkóczi József a Csillaghegyi Általános Iskolából) gyermeki kezek alkotásaiból
válogattak.
Ahogy költőnk, Weöres Sándor mondja: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra.” Ezt a létrát hívja elő minden gyermekalkotóból a rajztanára.
A kiállítás megnyitójára meghívott vendégek között jelen
volt Kelemen Viktória alpolgármester asszony, Gál Jenőné
a tankerület képviseletében, Vicze Miklósné a Pedagógusok
Szakszervezete kerületi titkára, valamint az intézményvezető asszonyok.
Az alpolgármester asszony köszöntőjében méltatta a
három iskola példamutató összefogását. Külön kihangsúlyozta, hogy a nemes cél érdekében a művésztanárok
nem kis munkával teremtik meg a gyermekek alkotói vágyának kifejeződését.
A kiállítást a kerületünkben élő és alkotó Z. Szabó Zoltán festőművész, művésztanár nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy a különböző életkorú gyermekeknél
a valóság jobban összemosódik a mesék, a fantázia világával, mint a felnőtteknél. A rajzolás, a festés öröme
erőteljesen sugárzik a képekről. A tanári kéz persze mindig segít, utat, irányt mutat és játékosan támogatja a
gyermeki kreativitást. A képeken különböző technikák
alkalmazásai jelennek meg, amelyek a művészi feldolgozás eredményeit tükrözik. A különböző életkorú gyer-

mekek alkotásain jól látható, ahogy a mesék világából
kilépve, a valóság ábrázolásának irányába tolódnak el.
A műveken látható a mesterien használt grafikai technikák, a fény-árnyék megjelenítése, majd mindkettő ötvöződése, mely csodálatos, egyedi alkotásokat
eredményezett. Jól észrevehető a kiállított képeken,
hogy a gyermekek játékos feladatokon keresztül ismerik
meg az épített környezetünket, a különböző korszakok
jellemzőit.

„A rajzokon megláthatjuk a rácsodálkozás élményét, és a
precizitást is. Az iskolák különböző szakkörökkel segítik a
tanulók fejlődését, teret engedve az elmélyült munkának.
Az ígéretes tehetségek így tovább tanulhatnak ezeken a
területeken. A vizuális nevelés feladata megőrizni a képalkotás szeretetét, és ezen keresztül fejleszteni igényüket
a szebb, igényesebb környezet iránt.”
Major Zsuzsanna

A BKV Előre SC Kajak-Kenu Szakosztálya pályázatot ír ki
Amit kínálunk:

Főállású kajak-kenu vezetőedző
munkakörbe.
A MUNKAKÖR CÉLJA: kajak-kenu vezetőedzői feladatok ellátása a sportolók
fejlődése és versenyeken elért eredményeik javítása érdekében.
Feladatok:
– vezetőedzői feladatok ellátása, edzők szakmai munkájának irányítása, dokumentálása,
– szakmai irányvonal és fejlesztési program kialakítása, megvalósítása,
– a versenyzői csoportok felkészítése, annak
szakmai tervezése-szervezése, edzéstervek
kialakítása, elkészítése, az edzéstervek alapján edzésvezetés; a felkészülést segítő edzőtáborokban az edzői feladatok ellátása,
– a sportolók felkészítése a versenyekre és
versenyeztetése,
– konstruktív együttműködés a Munkáltatóval,
a munkatársakkal, a BKV Előre SC vezetésével, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel,
– gyerekek (utánpótlás) toborzása, a toborzás
szervezése,
– a Sporttelep őrzésének biztosítása, gondoskodás a rend és a tisztaság fenntartásáról,
– az eszközök állagmegóvásának, karbantartá-

sának biztosítása,
– a tagdíjak bevételezése, nyilvántartása és elszámolása
– pénztár kezelése
– mindazoknak a feladatoknak az ellátása, melyek munkaköréhez tartoznak.

Elvárás:
– kajak – kenu edzői végzettség,
– 18. életév betöltése,
– fényképes szakmai önéletrajz,
– képzettségeket igazoló dokumentumok,
– büntetlen előélet,
– kajak-kenu edzői tapasztalat,
– jó kommunikációs készség,
– önállóság, felelősségtudat és becsületes
munkavégzés,
– vezetői képességek.

– szakmai fejlődés támogatása,
– kiemelkedően jó közösség,
– az ország egyik legjobb utánpótlás nevelő bázisa,
– a színvonalas munkavégzéshez szükséges
eszközök, infrastruktúra,
– szakmai előrelépés lehetősége, biztos háttér,
– motorcsónak vezetői engedéllyel nem rendelkező részére az engedély megszerzésének támogatása
Jelentkezési határidő: 2018. július 10.
Az állás kezdésének várható időpontja:
2018. július 15. (vagy megbeszélés szerint)
Az állásra az alábbi e-mail címen lehet
jelentkezni: edina.dobrovics@gmail.com

Előnyt jelent:
– motorcsónak vezetői engedély
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József
• azokat a dolgokat, amihez a kutya hozzászokott (tálja, játéka, esetleg fekhelye,
vagy egy kedvenc takarója, a megszokott
eledele)

Utazás a kutyával
Végre itt a nyár, sokan kelnek útra kutyával, egyre több olyan szálláslehetőség van,
ahol szívesen látják négy lábú társainakt
is. Kutyával utazni mindig plusz feladatokat és figyelmet jelent. Autóval történő
utazásnál fontos tudni, hogy a kutya bírjae az utazást. Ha nem, rövidebb utazásokkal fokozatosan, hozzá lehet szoktatni, de
ez a folyamat nagyon időigényes.
Figyelni kell arra, hogy a kutya a szabályoknak megfelelően utazzon az autóban
(hám+biztonsági öv, vagy rögzített utazóbox, vagy ráccsal, speciális hálóval lezárt
csomagtér).
Utazás előtt már pár órával jobb, ha nem
kap enni, mert könnyen felkavarodhat kis
útitársunk gyomra.
Hosszabb út esetén 2-3 óránként érdemes
pihenőt tartani, hogy el tudja végezni a
dolgát, mozogjon egy kicsit, illetve meg is
tudjuk itatni ilyen alkalmakkor.
Sose hagyjuk kedvencünket az autóban
őrizetlenül, bezárva!
Fontos figyelni a hőmérsékletre az autóban. Légkondícionáló használata esetén vi-

gyázni kell, hova irányítjuk a levegőt, épp
olyan könnyen kötőhártya gyulladást kaphatnak az állatok is, ahogy az emberek.
Amit az utazáskor magunkkal kell vinni:
• kutyánk oltási könyve, illetve külföldre
történő utazásnál EU- útlevél. Ezekben
benne kell lennie az állat jelölésének (mikrochip) és az érvényes veszettség elleni oltásigazolásnak,
• nyakörv és póráz, illetve szájkosár (jó ha
van szállítóbox és a nyakörv fényvisszaverős),
• ürülékgyűjtő zacskó,
• friss ivóvíz (tálka)
• elsősegélycsomag az orvos által felírt
gyógyszerekből (hányinger és anafilaxiás
sokk ellen, valamint betegségre), és Betadine, széntabletta, Calcimusc, hámképző
krém, Irix spray, nem sztereoid fájdalomés gyulladáscsökkentő tabletta, kötszer,
gumikesztyű, lázmérő, műanyag fecskendő, vattapamacs, bórvíz
• fül- és szemtisztító, kefe, karomvágó,
kullancskiszedő

Röviddel a nyaralásra történő utazás előtt
érdemes felkeresni az állatorvost egy alapos vizsgálat és az okmányok ellenőrzése
céljából. Az utazás előtt időben érdemes
tájékozódni a célországban a háziállat bevitelével kapcsolatos, érvényes szabályokról, illetve a szálláshoz legközelebb eső
állatorvos elérhetőségéről.
Ha kisállatunk nem tart velünk, legyen szó
kutyán kívül, akár cicáról, nyusziról, stb.,

gondoskodjunk megfelelő helyről vagy
gondozóról. Feltétlenül térjünk ki állatunk
megszokott és helyes táplálására, mert
rengeteg hiba csúszhat be az ideiglenes ellátás alatt (allergizáló ételt kap, nyuszikat
túletetik zöldségekkel, stb). Ne feledjük
megadni a gondozást vállalónak az állatorvosunk elérhetőségét, hogy baj, baleset
esetén lehetőleg a szokott helyre vihessék, ahol már ismerik az állatot!

Kellemes nyarat, sok örömteli
együtt töltött időt kívánunk
az olvasóknak
és kedvenceiknek!

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

KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

III. kerületi Cziniel
cukrászda és kávéházba.
Karbantartó, ezermester
munkakörbe
Heti 5 munkanap 6,00-14,30. Munkabér min.
210.000 Ft nettó. Fizetett szabadság. Megbízható, stabil háttér, bejelentett, hosszútávú, biztos munkahely. Változatos, sokrétű munka,
kellemes, platán fás munkakörnyezet.Ingyenes
parkolás. Jogosítvány szükséges.

Fényképes önéletrajzát
a cziniel@czinielcukraszda.hu címre várjuk,
Édes Élet megjelöléssel.
------------------------------------------------

Takarító mosogató
munkakörbe
Napi 8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre
elkészül, megbízható biztos háttér.
Nettó 160,000 Ft, fizetett szabadság.
Jelentkezni a cziniel@czinielcukraszda.hu
vagy a 06309222913 telefonszámon lehet.

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:
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06-20-376-0244

Rómaifürdõ SE
HÍREK
www.romaifurdo-se.hu

Hétfő – Szerda – Péntek 16,00-18,00-ig
Helye:
1031 Budapest, Nánási út 53. ("R..."SE vízitelep)

Augusztusban aktív napok a Mosoni-Duna parton
Augusztus 10. és 15. között a Rómaifürdő
SE Halásziba, a Babos Majorba hívja
mindazokat, akik kedvet éreznek egy kis
vízi és kerékpáros csavargásra a MosoniDuna és a Szigetköz vidékén. Kajakokkal,
kenukkal végigevezik a Mosonmagyaróvár
belvárosát átszelő Malomági Lajtát, benne
két izgalmas vízi csúszdával. Az öt napba
belefér egy kis szigetközi vízi kalandozás
is, de két keréken is felfedezik a környéket: felkeresik a méltán híres Lipóti kenyér
szülőföldjét, a dunakiliti duzzasztót is. És
akinek még ez sem elég benevezhet lovas
programokba, hiszen a túra bázisa egy
major, lovakkal és egyéb állatokkal.
Szállás sátorban, de lehetőség van apartmanokat is foglalni. Utazás egyénileg, étkezés közösen.
Jelentkezés, további információ: Rátkai János, tel.: 06 20 9436 521

Jelentkezni
Bögös Ádám edzőnél a
06-70-415-1314-es
telefonszámon lehet.

Kajak-kenu Szakosztály edzések

Vízi túra egy lengyel király emlékének adózva
60. Sobieski emléktúra

Szárazon és vízen is jó a hangulat a táborban

Nyári tábor a Római-parton
A Rómaifürdő SE júniusi programjai között
kiemelt helyen szerepel a nyári napközis
tábor, ahol azok a gyerekek gyülekeznek össze
napról napra, akik szívesen megtanulnák a
kajakozás, kenuzás csínját-bínját.

Sobieski János lengyel király történelmi hős tette, amivel felszabadította Esztergomot a török uralom alól, alapjaiban határozta meg a két nép jó kapcsolatát.
60 évvel ezelőtt született a gondolat, hogy a dicsőséges csatáról minden évben egy
lengyel-magyar közös vízi túrával emlékezzenek meg, ami a lengyel király Esztergomban felállított szobrának koszorúzásával indul. Uszályokkal szállították a
fővárosból a rengeteg hajót a Bazilika tövéhez, ahol már előző nap sátrat vertek
a vízi túrázók, hogy hajóba szállva két nap alatt elérjék Budapestet a Dunán. Beszélik, hogy akkoriban szinte több lengyel volt ezeken a túrákon, mint magyar,
pedig belőlük sem volt kevés. Mára lecsökkent a létszám ugyan, a lengyeleket is
„csak” helyi lengyel kisebbség képviselői jelentik, de Esztergom városa ma is szívesen ad helyet a győzedelmes csata évfordulóján összegyülekező túrázóknak. Az
idén – a Budapesti Természetbarát Szövetség Vízi Bizottságának jóvoltából 60.
alkalommal kerültek az emlékezés koszorúi, virágai a hős lengyel uralkodó szobrának tövébe, miközben a túrázók lapátjaikkal tisztelegtek az emléke előtt.

Erős szezonindítás a vízi telepen

Rekordkísérlet a Dunán
A román kajakozó 24 nap alatt evezné végig a Dunát
Az aradi Flaviu Hoțopan május utolsó napjaiban indult el a németországi Ulm városából, hogy teljes hosszában végig evezzen a Dunán, egészen a Fekete-tengerig. A
Román Kajak-Kenu Szövetség és a Dream Sport Egyesület szervezésében zajló expedíciót 24 naposra tervezték, és ha sikerül, új világrekordot jelent majd (az eddigi
csúcs 35 nap). Az aradi kajakos
azt akarja bizonyítani, hogy elszántsággal, kellõ felkészüléssel és
összefogással emberfeletti teljesítményeket is el lehet érni. Hogy sikerült-e a csúcsdöntés? Még
várjuk a híradást.
A román kajakozó és segítõi
a Rómaifürdõ SE vízi telepén
pihentek meg egy éjszakára

A vízi és egyéb túrák szerelmeseinek
nem lehet oka panaszra: úgy a májusi, mint a június eleji időjárás szabadba csábítóan kellemesre,
naposra sikeredett. A Rómaifürdő
SE-nek kellett is a jó idő, hogy az
idén is megrendezhesse a május végi
triatlont. A három próba kerékpározásból, gyaloglásból és vízi túrázásból állt össze. A vízi telepen
összegyülekezők először két keréken tettek próbát és a Városliget, Vajdahunyad vár érintésével a Hősök terén tekeregtek egyet, majd egy lendülettel a romkocsmák birodalmát – a
Király utca környékét – célozták meg, hogy ellátogassanak akultikus helynek számító –
azóta már végleges zárórát hirdetett – Wichmann kocsmát. A kenus legenda szívesen fogadta
a csapatot, került is az asztalra bőven a híresen finom rántott húsokból. Az este a vízi
telepen egy meglepetéssel zárult: Bürger Nándi „bácsi” – egyesületünknek nem a legfiatalabb tagja, aki már néhány évtizede szorgalmasan gyűjti kajakjával a folyamkilométereket
– megidézte a múlt század elejének hangulatát különleges gramofonlemez válogatásával.
Másnap a túrabakancsoknak jutott a főszerep: a kirándulók a Buda-hegyek három kilátóját
vették be. Vasárnap, a találkozó harmadik napján, kenukba szállt és Szentendréről „csurgott
le” a társaság apraja-nagyja.
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közel 20 éves ultrahang-készülék elavult.
A berendezést alkalmazó szakorvosok a
betegellátás biztonságának veszélyeztetettsége miatt egyre ritkábban alkalmazták
az adott berendezést, amely megbízható
diagnózisok felállítására már nem volt alkalmas. A rendelőintézet vezetősége új
kardiológiai ultrahang-készülék vásárlását javasolta a Csobánka téri szakrendelőbe, melyet a képviselők támogattak,
biztosították a szükséges 19 millió forintos
forrást. Így a következő hónapokban a jelentős színvonal-emelkedés következik be
a békásmegyeri kardiológiai rendelésen.

Hírek a Képviselő-testület június 22-i üléséről
A Képviselő-testület új rendeletet alkotott
a kerületi zöldterületek és zöldfelületek,
valamint a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól. Az új szabályozás
hatálya a természetvédelmi területeket és
a faültetvényeket kivételével kiterjed a III.
kerület közigazgatási területén lévő minden
köz- és magánterületre. A rendelet célja,
hogy Óbuda-Békásmegyeren hatékonyan
valósuljon meg a zöldterület fejlesztése, a

károsodás megelőzése, elhárítása, valamint a zöldfelület növényállományának
pótlása biztosítva legyen.
Ezentúl közterületet érintő munkálatok
során, ha a növényzet károsodása várható,
a kérelmező köteles az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetetni, ennek
elmulasztása esetén bírsággal sújtható. Az
új jogszabály szerint magánterületen lévő

fás szárú növényt kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély
alapján szabad. Az engedély iránti kérelem
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Közterületi és Környezetvédelmi Osztályánál nyújtható be. A kivágott fák
pótlásának határideje egy év.
A Szent Margit Rendelőintézet Csobánka
téri Kardiológiai szakrendelésén használt

Elkészült Óbuda-Békásmegyer kerületi építési szabályzata
Társadalmi egyeztetés során,
a lakossági észrevételek figyelembe vételével készült el a
szabályzat. Külön kerületi építési szabályzat készül a Rómaipart területére.
2018. június 22-i ülésén elfogadta ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Óbuda-Békásmegyer új kerületi
építési szabályzatát (ÓBÉSZ), miután
annak egyeztetése a végéhez ért. A tervezés még 2015-ben indult, de a kerület mérete és sokszínűsége, a tervezési feladat
összetettsége és a változó jogszabályi környezet miatt a teljes dokumentáció, amely
magába foglalja a vizsgálatokat, javaslatokat, valamint a jóváhagyandó, rendeleti
munkarészeket, 2018 márciusára készült
el. A dokumentumok készítése folyamán a
tervező és a Polgármesteri Hivatal munkatársai – társadalmi egyeztetés keretében –
több alkalommal tartottak lakossági fórumot, és kérték ki az érintetek véleményét.
Az ÓBÉSZ tervezése kapcsán figyelembe
kellett venni a hatályos felsőbb szintű jogszabályokat is. Többek között az új fővá-

rosi településrendezési eszközöket, Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét
(TSZT), valamint a Fővárosi Rendezési
Szabályzatot (FRSZ) is. Az ÓBÉSZ-hez kapcsolódóan az önkormányzat és több terület
fejlesztője között településrendezési szerződés került kidolgozásra.
Tervezők az ÓBÉSZ-ben tervezett építési paraméterek meghatározásakor a hatályos
ÓBVSZ és KSZT-k előírásait vették alapul.
A tervezés és a paraméterek fővárosi terveknek való megfeleltetése során kiderült,
hogy egyes területeken az új kerületi építési
szabályzat tervezete nincs összhangban a
TSZT-vel, illetve egyes övezeti paraméterek
meghaladják az FRSZ szabta kereteket.
Mivel az új szabályzatban a korábbi övezeti
besorsolásoktól, illetve paraméterektől
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem
tervez visszalépni, így Képviselő-testület
2018. március 2-án döntött arról, hogy kezdeményezi a TSZT és az FRSZ módosítását.

Kerületi építési szabályzat
a Római-part területére
Az ÓBÉSZ elfogadásáig nem volt lehetőség a fővárosi TSZT és az FRSZ módosításának elfogadására. Ahhoz, hogy a kért
módosítások átvezetése megtörténjen, a

2019 elején nyílik meg az új csarnoképület
Nem zavarja majd az adventi készülődést, bevásárlást a bérlők
költözése a Békásmegyeri Piacon, januárban-februárban költöznek a kereskedők az új
csarnokba. A kivitelezési munkák végső határideje változatlan.
Az önkormányzat január óta többkörös műszaki egyeztetést folytat a régi-új bérlőkkel,
hogy az új üzletek kialakítása hibátlan legyen.
A műszaki egyeztetés és az üzletbelsők elhúzódó tervezése miatt felmerült a kockázat,
hogy esetleg a bérlői költözés belenyúlna az
adventi időszakba, ami tragikusan érintené
mind a vásárlókat, mind a bérlőket.
A kockázat elkerülése érdekében az a döntés született, hogy a korábban tervezetthez
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most elfogadásra kerülő ÓBÉSZ módosítása szükséges.
Ennek megfelelően a képviselő-testület
arról is határozott, hogy a 2018. augusztus
1-jén hatályba lépő új kerületi építési szabályzat módosításának megindítását támogatja. A módosítás során az ÓBÉSZ
területi hatálya kiterjed majd azokra a területekre is, melyek az elfogadással kimaradtak.
A képviselő-testület továbbá arról is határozott, hogy a Római part területére önálló
kerületi építési szabályzat elkészítését indítja meg. Fontos, hogy a szabályzat készítése társadalmi egyeztetés keretében
történik, a partot használók
és a különböző civil szervezetek bevonásával.

tási tilalom elrendelésének célja, hogy a
tárgyi terület szomszédságában elhelyezkedő, a készítés alatt álló Duna-parti építési szabályzat hatálya alá tartozó
térséggel összehangolt szabályzat szülessen a teljes partszakasz együtt kezelhetősége érdekében.
Az árvízvédelmi mű konkrét építésének
ideje és műtárgyainak végleges nyomvonala még továbbra sem ismert, így ezen
üdülőövezeti ingatlanokon folyó építési
munkák a változtatási tilalom elrendelése
nélkül akadályozhatnák ennek a nemzetgazdaságilag kiemelt fontosságú beruházásnak a kivitelezési munkáit.

Változtatási tilalom
a Római-parton
Továbbra is fenntartja a kerület a római-parti változtatási tilalom elrendeléséről
szóló helyi rendeletét. A
Római part– Nánási út – Királyok útja –Pünkösdfürdő u.
– Duna folyam által határolt
területre vonatkozó változtaa lakosság a megújult közterületet. A várható lehatárolásokról és a burkolatmeg-

újító munkálatok időpontjairól a későbbiekben adunk tájékoztatást.

képest pár hónappal később, 2019 elején
nyitja meg kapuit az új csarnoképület
Békásmegyeren, ezért csak a jövő év elején tudnak átköltözni a régi piac bérlői.
Ezzel a módosítással biztosítani lehet azt,
hogy a költözés nem fogja akadályozni a vásárlókat a karácsonyi bevásárlásban, és a
kereskedőket az árusításban, így mindenki
kényelmesen készülhet fel az ünnepekre.
Lényeges információ, hogy kivitelezési
munkálatok befejezésének időpontja az
ütemezés módosítása miatt nem fog változni, ugyanis már idén nyáron kezdetét
veszi a Heltai Jenő tér burkolatának megújítása, mely az eredeti ütemterv szerint később, csak 2019-ben kezdődött volna el.
A tervek szerint fokozatosan kerülnek
majd lezárásra az egyes területek, melyek
a munkálatok előrehaladtával szakaszosan
átadásra kerülnek, és használatba veheti
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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Új parkolóhelyeket
létesített az önkormányzat
Békásmegyeren
Folytatódik a kerületben a parkolófejlesztés. A békásmegyeri parkolóbővítéssel
párhuzamosan a Kálvin közben és a Bóbita
utcában is zajlik az új helyek kialakítása.
Befejeződtek a parkolókialakítási munkák a Pünkösdfürdő utcában. A projekt keretében többszáz négyzetméternyi térkövezett parkolóhely létesült, és a Heltai Jenő
téren a forgalmi rend optimalizálására új jelzőtáblák kerültek ki.
Az újonnan kialakított parkolóhelyek segítik a rendezettebb parkolást az utcában, és ennek révén tehermentesítik a környező parkolókat is.
A békásmegyeri Pünkösdfürdő utca mellett Óbudán a Kálvin közben és a Bóbita utcában is hasonló parkolófejlesztések zajlanak.

Burkolatjavítási munkák kezdődnek Csillaghegyen

A munkák első ütemében a Czetz
János közben, a Szentendrei úttól az
Attila utcáig zajlanak a munkálatok
teljes útlezárás mellett. Ezt követően a Czetz János utca felújítása az
előzetes tervek szerint három ütemben valósul meg: a Czetz János köztől a Pozsonyi utcáig; a Pozsonyi
utcától a Tegez utcáig és a Tegez utcától a Mátyás király utcáig lesz
ütemezetten teljesen lezárva az érintett útszakasz.

Felújítják a járdákat is
Az első fázisban július 2-től július 13-ig a Czetz János köz
Szentendrei és Attila út közé eső vonalának mindkét oldalán kell lezárásokra számítani. A rekonstrukció második
üteme a Czetz János utca teljes hosszában, a Czetz János
köz és a Mátyás király utca között július 16-án kezdődik
és előreláthatólag július 31-én fejeződik be.
A kivitelezés idején folyamatosan biztosítva lesz az utca
valamelyik oldalán a gyalogosközlekedés é a lakóházak
megközelíthetősége. A felújítás ideje alatt a környéken
lakók és az arra közlekedők türelmét és megértését kéri
a Budapest Közút Zrt.!

Változás a buszok útvonalában
A 34-es autóbusz a Lehel tér M felé az Emőd utcáig változatlan, majd a Keve utca–Monostori út–Szentendrei út
módosított útvonalon halad, és nem érinti a Dósa utca és
a Czetz János köz megállót. Az autóbuszok ideiglenesen
a Keve utcában az Emőd utca kereszteződése után; vala-

Új utak Óbudán a BKK Zrt. beruházásában
Elindult a Pünkösdfürdõ u. – Ország út – HÉV átjáró átépítése
Három nagy útfelújítást rendelt meg a Budapesti Közlekedési Központ Óbuda-Békásmegyeren. Az Ország úti kereszteződés
és a Czetz János utca után a Mátyás király
út rekonstrukciója valósul meg 2019. augusztusáig.
A beruházások közül júniusban indul a Pünkösdfürdő
utca és Ország út kereszteződésének felújítása. A csomópont átépítésével megújul az út teljes pályaszerkezete,
a gyalogosok biztonságos átkelésének biztosítása érdekében a gyalogátkelőhelyekhez középszigetek épülnek, az
új főirány (Szentendrei út – Pünkösdfürdő utca) fölérendeltsége miatt az Ország út mellékiránnyá válik. Az Ország
út és a Szentendrei út nyugati oldalán új, két méter széles
járda épül, csatlakozva a már meglévő járdákhoz, a buszmegálló is új burkolatot kap, illetve a közvilágítás fényforrásai is megújulnak. A munkálatok érintik a környező
zöldfelületet is, aminek keretében több mint 130 fa kerül
elültetésre.
A csomópont átépítése több ütemben zajlik, a rekonstrukció 2018. június 18-án (hétfőn) reggeltől várhatóan

mint a Monostori úton a Dósa utca kereszteződés után és a Szentendrei út kereszteződése előtt állnak meg.
A 134-es autóbusz a Békásmegyer, Újmegyeri tér felé a Szentendrei útig változatlan, majd a Rákóczi utca
–Batthyány utca módosított útvonalon
halad, és nem érinti a Czetz János köz,
az Attila utca, a Huba utca, a Hunyadi
utca és a Bercsényi utca megállót. Az
autóbuszok ideiglenesen a Rákóczi utcában a Czetz János köz kereszteződése
előtt és a Csillagvár Bevásárlóközpont
előtt; valamint a Batthyány utcában a
Széchenyi utca kereszteződés előtt, a
kanyarodó sávban állnak meg.
A 134-es autóbusz a Szentlélek tér H felé a Mátyás király útig változatlan, majd a Rákóczi utca módosított útvonalon halad, és nem érinti a Bercsényi utca, a
Hunyadi utca, a Huba utca, az Attila utca és a Czetz
János köz megállót. Az autóbuszok ideiglenesen a Rákóczi utcában a Mátyás király út kereszteződése után
50 méterrel és az Attila utca kereszteződése előtt, valamint a 923-as autóbusz Czetz János köz megállójában
állnak meg.
A 923-as autóbusz 2018. június 4-éről 5-ére (hétfőről
keddre) virradó éjszakától Békásmegyer H felé a Szentendrei útig változatlan, majd a Rákóczi utca–Batthyány
utca–Széchenyi utca–Bercsényi utca–Mátyás király út
módosított útvonalon halad, és nem érinti a Czetz János
köz, az Attila utca, a Huba utca, a Hunyadi utca és a Bercsényi utca megállót. Az autóbuszok ideiglenesen a Rákóczi utcában a Czetz János köz kereszteződése előtt és
a Csillagvár Bevásárlóközpont előtt; a Batthyány utában
a Széchenyi utca kereszteződés előtt, a kanyarodó sávban, valamint a Bercsényi utcában a Mátyás király utca
kereszteződése előtt állnak meg.

A BKK Közút Zrt. felújítja a Czetz János köz és a Czetz
János utca burkolatát és a járdákat, ezért a 34-es, a 134es és a 923-as autóbusz várhatóan 2018. augusztus elejéig módosított útvonalon közlekedik.

terelés megállót nem érint, a 960-as esetében pedig a
Pünkösdfürdő utcánál a Móricz Zsigmond körtér irányú
megállóhelyet lehet használni mindkét irányban. A csatlakozások biztosítása érdekében kismértékben módosul
a 923, 934, 960-as viszonylatok menetrendje.

nyár végéig tart. A munkálatok első ütemében, június 18ától július 2-áig a HÉV átjáró mindkét irányban lezárásra
kerül. Ebben az ütemben az Ország út még kétirányban
lesz járható. Ezt követően a felújítás további ütemeinek
ideje alatt a régi Szentendrei út és Ország út útvonalon a
Hollós Korvin Lajos utcától a Csobánka térig (P+R parkoló
déli kihajtójáig) ideiglenesen csak egyirányban, Szentendre felé lehet közlekedni és a HÉV átjáró pedig a Batthyány utca (11-es út) irányába lesz csak átjárható. Az
egyirányúsítás idejére az Ország út felől érkezők számára
a városközpont felé közlekedve a Táncsics Mihály utca –
Ezüsthegy utca – Dózsa György út – Hollós Korvin Lajos
utca terelőútvonalat, a 11-es út felől érkezők számára
pedig a Batthyány utca – Szent István utca – Szentendrei
út – Vasút sor – Ország út útvonalat javasolják.

2018. 07.02 – 08.05.: Ország út lakótelep felőli oldalán
történik munkavégzés. Az Ország út Szentendre út felé és
a Pünkösdfürdő utca a HÉV átjáró, Batthyány utca felé
lesz egyirányú, így a Batthyány utca felől nem lehet az
átjárón áthaladni.

Az felújítás ütemezése összefoglalva:

A Mátyás király út átépítésére irányuló kivitelezői közbeszerzési eljárás pedig jelenleg folyamatban van. A szerződéskötésre tervezetten 2018. őszén kerülhet sor, míg a
kivitelezési munkák 2019. tavaszán kezdődhetnek meg a
Fővárosi Vízművek vízcső rekonstrukciójával összehangolva, úgy, hogy a Batthyány úti munkálatok és forgalomkorlátozások az iskolaszüneti időszakra essenek. A teljes
kivitelezés várható befejezése 2019. augusztus vége.

2018. 07.18 – 2018.07.02: HÉV átjáró előtti terület, az
Ország út HÉV felőli útpálya szegélyvonaláig. A közúti forgalom elől lezárásra kerül a HÉV-átjáró, de az Ország út
kétirányú forgalma változatlan marad. Ennek megfelelőn
június 18-án estétől az átjáró lezárása miatt az itt közlekedő éjszakai autóbuszok (934-es és 960-as) a Szent István utcán keresztül közlekednek. A 934-es esetében a
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2018. 08.06 – 08.28.: Ország út HÉV állomás felőli oldalán
történik munkavégzés. Az Ország út Szentendre út felé és
a Pünkösdfürdő utca a HÉV átjáró, Batthyány utca felé lesz
egyirányú, így a Batthyány utca felől nem lehet az átjárón
áthaladni. A 2. és 3. ütemmel kapcsolatos buszterelések
tervezése jelenleg folyamatban van, ezzel kapcsolatban az
utazóközönséget a közeljövőben értesíteni fogják.
Korábban már beszámoltunk a július elején induló Czetz
János utca teljes rekonstrukciójáról, ahol a Czetz János
köztől egészen a Mátyás király útig végeznek teljes út és
járdafelújítást.
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Virágos Óbudáért pályázatot írt ki
az önkormányzat
A pályázat célja, hogy elismerje azokat a közösségeket, akik fontosnak tartják környezetük esztétikai minőségét, és ennek érdekében
gondozzák szépítik azt.

Pályázni a következő kategóriákban lehet
1. A legszebb virágos előkert

2. A legszebb virágos udvar, kert

a, társasház
b, családi ház

a, társasház
b, családi ház

Jelentkezési határidő: 2018. július 13.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Jelentkezni a „Virágos Óbuda” pályázati adatlapon lehet. Pályázati adatlap beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában (Harrer Pál utca 2.), illetve letölthető
az önkormányzat honlapjáról (www.obuda.hu).
A jelentkezés benyújtható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve emailen elküldhető a zoldobuda@obuda.hu címre.
Jelentkezhetnek III. kerületi lakcímmel rendelkező magánszemélyek, valamint lakóközösségek (társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek).

BÍRÁLATI SZEMPONTOK:
– a beültetett növények minősége és esztétikai együtthatása
– kreativitás, kertépítő elemek használata
– a környezet gondozottsága, tisztasága
– előnyt jelent a bírálatnál, hogyha a pályázaton induló terület közterületről jól látható,
valamint az épület homlokzatának virágosítottsága
Az elbírálást 3 tagú szakmai zsűri végzi. A zsűri előzetes egyeztetést követően augusztus
és szeptember között keresi fel a pályázaton résztvevő helyszíneket.

DÍJAZÁS
Kategóriánként I., II., III. díj kerül odaítélésre a társasházi,
valamint a családi házas pályázók között.
I. díj 200.000 Ft értékű utalvány
II. díj 150.000 Ft értékű utalvány
III. díj 100.000 Ft értékű utalvány
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Hadrianus Program:
Újabb sikeres pályázat!
A Széchenyi 2020 pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően
megkezdődött a Víziorgona 1. Bölcsőde és az Óbudai Mesevilág
Óvoda épületének teljes külső és belső felújítása.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
262,01 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a Széchenyi 2020 program Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program pályázatán. Ennek köszönhetően megkezdődött az egy telephelyen működő Óbudai Egyesített Bölcsődék
Víziorgona 1. Bölcsőde, valamint az Óbudai
Mesevilág Óvoda épületének felújítása.
A projekt az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. gondozásában, a
Széchenyi 2020 program jóvoltából valósul meg. Az önkormányzat ezúttal a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program „VEKOP-6.1.1-15-BP1 – Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának
növelése”
elnevezésű
pályázaton szerepelt sikeresen. A fejlesztés fontos célkitűzése, hogy megteremtse
az egészséges környezet és a hatékony
nevelés infrastrukturális feltételeit, ezzel is
segítve a minőségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférést, mely a munkavállalói mobilitást, elsősorban a kisgyermekes szülők
munkaerőpiacra történő visszatérését,

munkavállalásának támogatását, a 3-7
éves gyerekek bölcsődei és óvodai elhelyezésének biztosításával szolgálja.
A fejlesztés energetikai szempontból is kiemelt jelentőségű, mivel a felújítás során
megtörténik a tetőszerkezet szigetelése, a
korszerűtlen külső nyílászárók cseréje, valamint a homlokzati hőszigetelés kialakítása. Az elhasználódott burkolatok
megújításán, a teljes elektromos hálózat
és gépészeti alapvezetékek cseréjén kívül
a közös helyiségek festése is megvalósul.
Mindezeken túl a konyha és a dolgozói vizesblokk felújítása is megtörténhet.
A napokban megkezdődött a csoportok és
az eszközök átköltöztetése. A gyermekeket
ideiglenesen a környező intézmények látják
vendégül, mely jelentős logisztikát igényel
és olykor kellemetlenségekkel jár, azonban
a felújítás végeztével egy új, modern, energetikai szempontból is magas minőségű
épületbe költözhetnek vissza. Az intézményekben kiváló a közösség, így a dolgozók
és szülők pozitív hozzáállása jelentősen
megkönnyíti a Városfejlesztő munkáját.
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Elindult a szociális
nyári gyermekétkeztetés a kerületben
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta elkötelezett a gyermekek és
gyermekes családok támogatásában, a gyermekéhezés megelőzésében, ezért
az iskolai szünetekben is
biztosítja a rászoruló gyermekek étkeztetését.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére, a
nyári szünet teljes időtartamára munkanapokon déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Bár a hivatkozott törvény más gyermek
vonatkozásában nem ír elő kötelezettséget, önkormányzati saját forrásból idén
is minden további rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
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telephelyéről (1035 Budapest Váradi Sándor utca 9-11., 1039 Budapest Kelta utca
5.) vihetik el az előre megrendelt kétfogásos, melegíthető ebédet munkanapokon
12-14 óra között.
A korábbi évekhez hasonlóan az elvihető
ebéd esetében a feltételekről és a részletekről minden érintett család előzetesen
levélben kapott tájékoztatást. Az ehhez
mellékelt naptárban kellett megjelölniük,
hogy mely napokra és melyik telephelyen
kívánják igénybe venni a szolgáltatást. A
szülők az ételallergiás gyermekeik számára
diétás ebéd igénylésére is kapnak lehetőséget: ez esetben az orvosi szakvélemény
másolatát is szükséges becsatolniuk.

mek ebédelhet a 2/1999. (I.29.) ÖK rendelet 9. § (18) bekezdése alapján a nyári
szünet teljes időtartamában – 2018. június 18-tól 2018. augusztus 31-ig 54 munkanapon keresztül – a szülő, vagy
törvényes képviselő igénybevételi nyilatkozata alapján.
Kétféle módon, több helyszínen adunk lehetőséget a szolgáltatás igénybe vételére
az arra jogosultaknak. Két nyári napközis
táborban (Laborc, Kiserdei), ahol ezen túl
felügyelet mellett élvezhetik a vakációt, és
különböző programokon vehetnek részt a
gyermekek. Továbbá az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ két
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Az augusztus hónapra vonatkozó feltételek július közepétől lesznek elérhetőek
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ két telephelyén, valamint
a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján.
Természetesen folyamatosan van lehetőség az ebéd megrendelésére még júniusi és júliusi napokra is!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK a Szociális
Szolgáltató Főosztály munkatársaitól kérhetőek az alábbi telefonszámokon:
Kittlerné Orosz Valéria: 06 (1) 4378-546
Estók Anikó: 06 (1) 4378-559

100 szóban Budapest– idén ötödször
Idén ötödször hirdeti meg a Mindspace csapata a Budapesti Fesztiválés Turisztikai Központtal együttműködve a 100 szóban Budapest című
pályázatot. A jelentkezők 2018. július
30-ig még beküldhetik maximum
százszavas történetüket, amely bármilyen módon kapcsolódik a fővároshoz.
Az első három helyezett pénzjutalmat kap, a legjobb száz írás zsebkönyvben is megjelenik, az illusztrátorok munkáiból pedig kiállítás nyílik az
őszi CAFe Budapest Fesztiválon a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárban.
A 100 szóban Budapest pályázat egyre nagyobb népszerűségnek örvend, minden évben
egyre több pályamű érkezik mindenféle korosztály
képviselőitől. A történetek legfeljebb 100 szavasak
lehetnek és valamilyen módon kapcsolódniuk kell
a fővároshoz. A kötődés lehet egy régi gyerekkori
emlék, egy álom, egy futó gondolat vagy bármilyen
asszociáció. A lényeg, hogy a történet rövid, frappáns, eredeti legyen, és valahogyan kapcsolódjon
Budapesthez. Személyenként legfeljebb öt történettel lehet indulni a pályázaton.
A történeteket 2018. július 30-ig lehet beküldeni
online a www.100szobanbudapest.hu oldalon, illetve postai úton vagy személyesen a Lumen Kávézóba (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.).
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai idén Kemény Zsófi költő-slammer, Both
Gabi író, Nagy Dániel Viktor színművész és Térey János
író-költő. A három legjobb történet alkotója pénzjutalmat kap, és immár másodszor külön jutalmazzák
a 18 év alatti kategória győzteseit is. A zsűri döntése

alapján a legjobb 12 történetet kortárs művészek illusztrációival az őszi CAFe Budapest Fesztiválon állítják ki, a díjátadó ünnepségen pedig három történetet
megzenésítve is bemutatnak. A Fővárosi Szabó
Ervin Központi Könyvtár ad otthont a zárókiállításnak és a díjátadó ünnepségnek
október 5-én. Ez az esemény egyben a CAFe Budapest Fesztivál egyik nyitóprogramja lesz. A 100 szóban Budapest száz legizgalmasabb pályaműve
emellett idén is megjelenik zsebkönyv formájában.
A 100 szóban Budapest pályázat ötletét a
chilei Plagio csapata által 14 éve szervezett Santiago en 100 palabras elnevezésű felhívás adta,
amit itthon a Mindspace Nonprofit Kft. a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ támogatásával először 2014-ben hirdetett meg. Az
alapgondolat a budapesti pályázat esetében is az,
hogy az irodalom és a városi lét összefonódjon,
széles közönséget ösztönözzön az írásra, illetve
hogy a mindennapi közlekedés és rohanás közben
az emberek egy pillanatra megálljanak, és időt
szakítsanak az irodalomra. Az utóbbi négy évben
több mint 4000 történet érkezett a pályázatra.
További információ:
www.100szobanbudapest.hu
https://www.facebook.com/100szobanBudapest/

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

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686

agidekor.weebly.com

Szervező: Mindspace Nonprofit Kft.
Főtámogató: Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ
Szakmai partner: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
További információ:
Tölgyi Kriszta sajtóreferens
30/9 159 002, tolgyikriszta@gmail.com

Római SE – HÍREK
2018.06.23 Parafa Kupa, Gyöngyös
A Római Sport Egyesület 17 versenyzővel képviselte Óbudát.
Úszóversenyzőink 23 érmet nyertek, 9 arany, 9 ezüst és 5 bronzérmet.
Legeredményesebb versenyzőink:
Bak Ádám (01) 5 arany; Gömöry Zsolt (10) 3 arany; Sárosy Patrícia (03) 1 arany, 1 ezüst
A versenyen részt vettek: Király Nelli (07) 1 ezüst; Fábián Donát (01) 3 ezüst, 1 bronz; Libscher Juli
(09) 1 ezüst, 2 bronz; Schramkó Levente (05) 1 ezüst; Schramkó Luca (09) 1 ezüst; Gajdics Balázs
(08) 1 bronz ; Kárpáti Máté (08) 2 ezüst ; Báti Boróka (05) 1 bronz; Cseke Borbála (09) 1 ezüst;
Janza Virág (10); Kosztadinov Peter (05); Horváth- Milvich Benedek (04); Deák Gergely (07)
Borszéki Boglárka (08)
A versenyzők edzői Gyepes Lajos, Gyepes Ádám, Varga-Reichardt Emese
Hajrá Római SE! Hajrá Óbuda!
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Kulturális ajánló

László? Kik voltak a Nagyfa galeri tagjai? Hogyan történt az emlékezetes baleset az Edda koncerten? Mennyibe került egy Bambi
az Ifiparkban? Mikor lépett fel utoljára Radics Béla?
Könyvbemutató sorozatunk a Budai Ifjúsági Park bemutatásán
keresztül próbál árnyaltabb képet mutatni a Kádár-korszak kultúrájáról és arról a zenész generációról, akik a mai zenei életre
is hatással voltak.

Békepipa és vasparipa
Indiánok a könyvtár kertjében
Három alkalmas mesefoglalkozásra várjuk az 5-10
éves korú lelkes kalandorokat, Irány a Vadnyugat: a
cowboyok és sámánok, fejdíszek és totemek világa!
Ha szereted a kreatív, ügyességi, logikai feladványokat és játékokat, itt a helyed!
Időpontok:
2018. július 5. 17.00, 2018. augusztus 9. 17.00

PLATÁN
KÖNYVTÁR
1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
(Bejárat a Kadosa utca felõl)

www.platankonyvtar.hu
pl a t a n @ k s zki.ob ud a .hu

Volt egyszer egy Ifipark – Hőskor

Tel.: 439-0936

2018. július 3. 18.00

NYITVA TARTÁS

Volt egyszer egy Ifipark – A kőkorlát leomlik 2018. július 26. 18.00

hétfő 12-18, kedd 10-19, szerda zárva, csütörtök 10-19,
péntek 12-18, minden páratlan hét szombatján 10-14

KIÁLLÍTÁS
Randevú a Rómain – akvarell kiállítás
július 2–31-ig
Rab-Kováts Éva, az Óbudán élő művész-rajztanár légiesen könnyed akvarelljei a Római-partról készültek, de „Vizek
békessége” c. sorozatából is láthatunk néhány képet a Tisza
és a Balaton szépségeit is felvillantva.

Egészséges botrány – 2018 szeptember 6. 18.00
Miért tiltottak be egy plakátot? Kik voltak a
legprovokatívabb zenekarok? Hogy kapcsolódik a 80-as évek művészeti élete az ügynöklistához? A kiállított plakátok mintegy
információhordozóként hirdetik a korszak jellegzetességeit, melyekről szó lesz Szőnyei
Tamás és Vass Norbert beszélgetése
kapcsán.

A Volt egyszer egy Ifipark című kétestés könyvbemutatón Dr. Tóth Eszter Zsófia, történész beszélget Poós Zoltán íróval és Krulik Zoltán író,
zenésszel a könyvtár kertjében.
Mi volt a dress code az Ifipparkban? Ki volt Rajnák

A programok ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egészséges botrány
KIÁLLÍTÁS
– A 80-as évek lenyomata
2018. augusztus 16-tól szeptember 14-ig

Könyvajánló

Kiállítás Szőnyei Tamás plakátgyűjteményéből
A befutott zenészek többsége értetlenül, a média konzervatív része idegenkedve, a hivatalos intézmények gyanakodva fogadták a 80-as évek
budapesti klubjaiban feltűnt fiatal együtteseket. Csak botrányt akarnak
– sütötték rájuk elítélő általánosítással. „A botrány, a botrány az egészséges” – foglalta dalba ugyanekkor a művészettörténet egyik tanulságát
a Bizottság együttes. E korszak plakátjaiból halmozott fel impozáns gyűj-

Felnőtt szépirodalom
Gróf Nádasdy Borbála: Asszonyszerelem,
asszonysors
Kilenc éve, hogy idők és terek mélyéből kislányként lépett
elénk. Azóta gróf Nádasdy Borbála Zagolni Zabad? könyvének hőse egy ország népének személyes ismerőse. Az Aszszonysors, asszonyszerelem a hatodik könyve.
***
Istók Anna: Éhes felhő a napot
Nóra életében hatalmas törés volt; otthagyta az egyetemet,
és két évig Londonban dolgozott pincérnőként. Ám most az
apja infarktusa miatt haza kell térnie, szembenézni a múlttal,

Esernyős
Óbudai
Kulturális,
Turisztikai és
Információs Pont
Az Esernyős kulturális térként és kávézóként működik
3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól. Koncertek, kiállítások és filmek mellett igazi kávékülönlegességek várnak mindenkit Óbuda különleges hangulatú Fő terén.

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
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teményt Szőnyei Tamás, aki a hasonló kollekcióval rendelkező Bp. Szabó
Györggyel összefogva 2017-ben, Pokoli aranykor című kötetükben és a
Kieselbach Galéria kiállításán
hívta elő a bő három évtizeddel korábbi hangulatot.
Ezúttal Egészséges botrány
címmel Szőnyei Tamás gyűjteményéből láthatók érdekes
darabok az Óbudai Platán
Könyvtárban.

és egy fájó szerelem emlékével. Vajon sikerül-e élete fő művét
kifőznie: a saját boldogságát. Lélektani kaland és ínycsiklandozó gasztroregény a nehéz szerelem ösvényein járóknak.
***
Felnőtt szakirodalom
Jon Meacham: Franklin és Winston – Egy
nagy ívű barátság bensőséges története
A Franklin és Winston lapjain két olyan politikusegyéniség
izgalmas kapcsolata bontakozik ki, akik a második világháborúban győzelemre vitték a szabad világot. Barátságuk
sorsdöntő és a maga nemében páratlan volt. Nemegyszer
titokban találkoztak. Jon Meacham az izgalmas politikai

ESERNYŐS
Egész nyáron zenével vár az Esernyős
Hétköznaponként is akusztikus koncertek, dallamos dj-szettek és hangulatos
térzene várja az óbudaiakat a Fő téren. Az Esernyős várja mindazokat, akik
a III. kerületben szeretnének még több minőségi zenei élménnyel találkozni a
nyári estéken.
Idén is kinyitja kapuit az árnyas Warm-up
Udvar, amelyen fiatal, tehetséges előadók
lépnek fel, nagykoncert helyett ezúttal
akusztikus felállásban. Hallható lesz majd
Bérczesi Robi, az Ivan&The Parazol akusztik, a Mörkből a The Papayazz formáció, a
Bin Jip, Barbi és Jancsó a Blahalouisianából, az O’Sullivan Three, a Platon Karataev,
az Elefánt Akusztik, vagy Antonia Vai és
Jónás Vera.
Szintén júniustól a Budapest legkisebb kávézójaként emlegetett Gázlámpa Kioszk
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eszmecserék hátterében meghúzódó személyes drámák
megelevenítésével erőteljes portrét rajzolt minden idők
egyik legfigyelemreméltóbb barátságáról.
***
Gyerek szépirodalom
McCarty: A felhők fölött
Különleges könyvet tart kezében az olvasó: szerzőinek
egyike a világhírű zenész, Paul McCartney. Az ő ötletéből
és alkotótársainak munkájából született meg A felhők fölött
meséje, amely, ha akarjuk, kalandos állattörténet, ha akarjuk a jó győzelmének és a rossz bűnhődésének meséje.
Forrás: bookline.hu

vagy az Esernyős kiülős része szolgál helyszínéül a Terasz Live ingyenes sorozatának, garantáltan kellemes zenei élményekkel.
A dallamos, elektronikus szettek kedvelőit pedig júliustól várják a Nyugtával
DJ a napot! szintén ingyenes sunset-mixei. Különböző zenei stílusok, ritmusok
és hangulatok váltják majd egymást az International Love Affairs lemezlovasainak előadásában.
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A KERÍTÉSEK VONALÁHOZ IGAZODVA
TERVEZHETIK TOVÁBB A RÓMAI-PARTI MOBILGÁTAT
A MEGVALÓSÍTÁSRÓL A KÖLTSÉGEK FELMÉRÉSÉT KÖVETŐEN DÖNT MAJD A FŐVÁROS
2018. június 13-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés ismét tárgyalt a Római-partiak számára oly fontos árvízvédelmi
műről és ezzel kapcsolatban több döntés is született. A
közgyűlési előterjesztés és a jegyzőkönyv alapján cikkünkben összefoglaljuk a legfontosabbakat.
A Római-parti árvízvédelmi művel
kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-i ülésén –
Bús Balázs III. kerületi polgármester javaslatára – döntést született
arról, hogy a tervező készítsen
szakértői anyagot a Római-partot
érintő védműszakasz kerítésekhez
közeli nyomvonalának megvalósíthatóságáról. A felkérésre azért került sor, mert a Főváros vezetése
úgy ítélte meg: a budapesti beruházások körében általában nem tapasztalható
mértékű
viták
bontakoztak ki a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi rendszerének legjelentősebb, a Római-partot érintő,
mintegy 3,5 km hosszan kiépítendő védműszakaszának nyomvonalával kapcsolatban.

• védekezés feladatai
• becsülhető költségek

A SZAKÉRTŐI GRÉMIUM A
KERÍTÉSMENTI NYOMVONALAT
JAVASOLJA

A FŐVÁROS A SZAKÉRTŐK
JAVASLATA SZERINT DÖNTÖTT

Tarlós István főpolgármester 2017
november végén egy többlépcsős
szakmai konzílium megrendezését
tartotta tanácsosnak. A szakmai
grémium munkájában való részvételre felkérést kaptak a vízügyi és
néhány járulékos szakma jeles
képviselői. A cél az volt, hogy a
konzultáció eredményeként megfogalmazott szakmai javaslattal
őszinte, elfogulatlan szempontok
alapján megkönnyítsék a Fővárosi
Közgyűlés végleges döntését a
védmű nyomvonaláról.
A felkért szakértőkből álló tanácsadó testület négy alkalommal tárgyalta a kérdést és a védvonal
kijelölésére a következő szempontok figyelembevételével és együttes mérlegelésével tett javaslatot:
• árvizek elleni biztonság
• jég is uszadék biztonságos levonulása
• védett értékek megóvása
• terület- és városfejlesztés
• környezet- és természetvédelem
• parthasználat hozzáférhetősége

A szakértői grémium a korábban
elkészült valamennyi terv, vélemény, kritika ismeretében látott
munkához és álláspontja kialakításában mindezeket figyelembe
vette.
A szakmai testület 2018. június 5én benyújtotta szakmai anyagát a
városvezetésnek. Bár egyhangú javaslat nem született, a szaktekintélyek többsége a védvonalat a
Duna-parti sávban a korábban a
TÉR-TEAM Kft. által kidolgozott
koncepcióterv szerinti, kerítésekhez igazodó nyomvonalon javasolja továbbtervezni.

A Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i hivatalos határozatában
a szakértői grémium többségi javaslatának szakmai állásfoglalása
alapján a Dunával párhuzamos –
a Római-partot érintő – védműszakasz alternatív változatai
közül a parti sávban létesítendő,
a kerítések vonalához igazodó
nyomvonalat fogadta el. A Közgyűlés ennek a nyomvonalnak a
továbbtervezését támogatja. A
Közgyűlés határozata kimondja,
hogy a tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani egyrészt a
szivárgások modellezésére, másrészt lehetőség szerint kerülni
kell az épített értékek (pl. a csónakházak) bontására irányuló javaslatot.
A Fővárosi Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy a Fővárosi
Csatornázási Művek közreműködésével gondoskodjon ennek megfelelően a továbbtervezésről. A
Római-parti védműszakasz megvalósításáról a Közgyűlés a továbbtervezést követően, a nyomvonal
által érintett ingatlanok feltérképe-

zése után, a költségek és az időigény ismeretében dönt.
Az érintett tulajdonosokkal tisztázni szükséges a tulajdonátadás,
illetve igénybevétel mikéntjét
(szolgalom, adás-vétel, kisajátítás).
Fel kell mérni, hogy a tulajdonosi
egyeztetéseket követően mindennek mennyi az időszükséglete és a
becsült összköltsége, ideértve a
kártalanítási költségeket és az eljárási díjakat is. A megvalósításról a
Közgyűlés mindezen információk
birtokában dönt majd.
Az időzítés részletei még nem ismertek, de az már most tudható,
hogy a Római-partot is érintő, ún.
parti védmű kivitelezése 2019 júniusa előtt várhatóan nem lesz megkezdhető.
MEGERŐSÍTIK
A PÜNKÖSDFÜRDŐI TÖLTÉST
ÉS ÚJ PARK LÉTESÜL
A pünkösdfürdői töltés megerősítésével kapcsolatos tervekről korábbi
lapszámainkban
már
részletesen írtunk. A Csillaghegyi-
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öblözetben élők árvízi biztonsága
érdekében, a Fővárosi Közgyűlés
most hivatalos határozatban ismételten megerősítette elkötelezettségét a pünkösdfürdői védműszakasz
hatályos jogszabályoknak megfelelő magasítása mellett. A kivitelezési
szerződéskötésére
2018
júliusáig sor kerülhet, a befejezés
pedig 2019 második félévében várható.
A Fővárosi Közgyűlés pozitív
döntést hozott arról is, hogy a
környéken élők rekreációjának,
szabadidős lehetőségeinek biztosítása érdekében, a pünkösdfürdői töltés melletti területen új
közparkot hoz létre.
AZ ARANYHEGYI-PATAK
ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE
SEM MARAD EL
Az Aranyegyi-patak árvízvédelmi
művének fejlesztési szándékát is
megerősítette a Közgyűlés, amelynek megvalósítására ismételt közbeszerzés kiírása szükséges, a
kivitelezés várható befejezése
pedig 2019 végére várható.
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