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A hamisság mindenképp önzésből fakad, sorsa is
szükségszerűen véges.(Pilinszky János)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hú,de Átlátszó!

Kedves Olvasó!
Nekem a szeptember a hazatérésről, az újrakezdésről,
az elmúlt hónapok élményeinek megéléséről szól.
Ilyenkor keresem azokat a szálakat, amiket valamikor
április-május környékén elengedtem: rendszerezek,
tájékozódom, igyekszem visszatérni a mindennapokba. Százszámra dolgozom fel az emaileket: törlök,
mentek, írok, kérek – legtöbbször elnézést –, olvasok,
telefonálok. Így találkoztam az Átlátszó blog egyik
írásával, amitől megint rossz érzések fúrták be magukat a gondolataimban. Saját civil szervezetet gründol az önkormányzat a Római-parton, és „közösségi
tervezést” indít – ez volt az írás címe. Nem kellett
sok idő, mire rájöttem, hogy valaki – maradjon névtelen, érdemtelen arra, hogy a nevét leírjam! –
nekem, értem, rólam ír. Az írás természetesen Óbudáról, a Római-partról, a gátról és persze a civilekről
szól egy olyan kusza és érthetetlen módon összekutyult gondolathalmazban, amit időbe telt kibogoznom. Első olvasatra éreztem, hogy ennek a cikknek
egyetlen feladata volt, megkérdőjelezni mindent, ami
a témában történik. Ez a „van rajta sapka, nincs rajta
sapka” jól ismert esete: PR akciónak titulálja a civil
szervezetek, az emberek véleményét kikérő felhívást,
számon kéri, hogy miért nem a gátról szól a köz véleményének szondázása. Jól érzékelhetően a jól értesültet játszva írja le, hogy „a Római ügyében aktív
civilek” milyen jövőképet tartalmazó tervet tettek le
az asztalra a nyár elején. Hahó!! Vagyunk itt olyan
civilek, akik már 25 éve rakjuk le egymás után a terveket, hangoztatjuk, milyennek szeretnénk a Rómaipartot. Csak hellyel-közzel sikerült célba érnünk, apró

Zelk Zoltán: Ez már az ősz (részlet)
Ez már az ősz. Itt-ott még egy tücsök
dalt próbál szegény, a füvek között.
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó –
nem nótaszó ez már, de búcsúszó.
Ez már az ősz. Borzongva kél a nap.
Közeleg a rozsdaszínű áradat.
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött –
elnémul a rigó, el a tücsök.

sikereink azért voltak: vízi sport oktatás megszervezése, rendezvényekkel irányítottuk a figyelmet a
partra, fórumok, felhívások. Sok-sok kicsi mozzanat,
és most végre eljutottunk odáig, hogy a gát-témán
felülemelkedve, komolyan beszélgethetünk, véleményt
nyilváníthatunk a Római-part jövőjéről, együtt tudunk gondolkodni azokkal, akikkel a „gát két oldalán
álltunk”. Most tényleg ez a baj? Az már nem hír, hogy
beszélgetünk, hogy most látunk egy kis esélyt arra,
hogy ez a közös gondolkodás rajzolja, formálja a
Római-part jövőbeni arcát. Amikor vad és indulatos
viták vették körül ezt a már-már haldokló partszakaszt, képtelenség volt túlkiabálni az acsarkodókat,
hogy ha nincs jövőképünk, teljesen mindegy, hogy
lesz, nem lesz, vagy hol lesz az a gát. Amit személyes
sértésnek vettem, hogy „kamucivilnek” nevezett,
anélkül, hogy ismerne, lenne valamiféle képe rólam,
vagy az egyesületünkről, ami 26 éve azért dolgozik,
hogy a Római-part kapjon elég figyelmet a főváros,
a kerület életében. Ennek egy nagyon fontos állomása,
hogy életre hívtunk egy olyan szervezetet, ami befogadja a partért tenni akaró, tudó csoportokat, vállalkozásokat. Azokat fogja össze, akik képesek
tartalommal, élettel megtölteni ezt a valaha szebb
időket látott Duna-partot. Közösségi és Turisztikai
Egyesület a Római-partért – ez lett a neve, amiben
benne foglaltatik a cél is. Mi, akik itt tesszük a dolgunkat évek, évtizedek óta külön-külön, most összefogtunk, hogy megmutassuk a Római-part több, mint
egy gátkérdés. Azt, hogy az önkormányzat is alapítótagként szerepel, tekintsük lehetőségnek, hiszen mi
ezt akartuk: legyen már fontos végre a Római-part!
Ez annyira „átlátszó”, miért kell bemocskolni, homályossá tenni félinformációkkal, kétértelmű megjegyzésekkel? Tudom, hogy a napjaink sajtóját életben
tartó klikkvadász tartalomhoz ez nem elég, de valótlanságokkal színezni a történetet akkor sem etikus.
Kedves Olvasó! Remélem az ön szeptembere szebben indult. Ehhez egy kedves őszi verset fogadjon
tőlem szeretettel.

A NAV levelet küld
a tartozásról, túlfizetésről
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október
végéig kiküldött kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt
évről adó-, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van. A kivonat elején mindenki
megtalálja a számára legfontosabb információt: mennyit kell fizetni, illetve menynyit igényelhet vissza.
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek
legalább egy adónemben ötezer forintnál
több tartozása, vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt
is találhat a postaládájában, aki fizetési
kötelezettségét a tavaly nem vagy csak
késedelmesen teljesítette és emiatt ötezer forintot elérő pótléka keletkezett.
Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot

Akik úgynevezett elektronikus bevallók,
tehát kötelező a netes felületet használniuk, továbbá akik önként választják a
kapcsolattartás elektronikus útját, adószámlájukat is elektronikusan követhetik,
nem kapnak papíralapú értesítést.
Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Az adatok
értelmezésében a kivonat mellékleteként
megküldött „Tájékoztató” segít. Eltérés
esetén észrevételt tenni személyesen az
ügyfélszolgálatokon, telefonon a 80/2021-22-es számon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC)
keresztül, vagy írásban lehet. Ebben a
NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és a kiküldött kivonathoz is csatolt
„Észrevétel adószámla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék-értesítőre” elnevezésű nyomtatvány segít. Az észrevétel
elektronikusan is benyújtható az e-Papír
szolgáltatás "Adószámla" témacsoportján
belül a https://epapir.gov.hu útvonalon.

Római SE – HÍREK
Székesfehérvári szezonzáró úszóverseny
A Római SE versenyzői 2 arany, 3 ezüst és
3 bronzérmet nyertek a szezonzáró Székesfehérvári úszóversenyen.
Sárosy Patrícia (03) és Király Nelli (07) a dobogó legfelső fokára tudtak felállni.
A versenyen részt vettek:
Fábián Donát (01), Bak Ádám (01), Körmöci Csenge (07), Nemes Boldizsár (05),
Király Kitti (08), Janza Virág (08), Deák Gergő (07)
Az egyesület versenyzői kiváló eredményekkel zárták a versenyt.
Hajrá Római SE! Hajrá Óbuda!

Fehér Ágnes
főszerkesztő, a Rómaifürdő SE ügyvezetője

RÓMAI PARTI HÍREK – DUNAI ÉLETKÉPEK
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
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kell fizetniük, kötelezettségeiket többféle
módon is rendezhetik: csekken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével. Túlfizetés esetén a
1817-es nyomtatványt kell benyújtani a
visszaigényléshez.
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XI. Civil és Nemzetiségi Nap

2018. szeptember 29.

Civil piknik a Duna-parton
Helyszín:
Római-part – Rómaifürdő SE vízitelep
(1031 Bp. Nánási út 53.-Római-part 29.)

– Duna-part
9,30 Telepébresztő: fúvósok és mazsorettek
10,00 óra Napindító köszöntő
Műsorvezető: Kurucz Éva
Duna-dal, Negyedszázados dal – Johnny és az
Aquincum Általános Iskola kórusa
10,10 Balázs Lajos óbudai Civil- díj átadása
Köszöntőt mond: Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere
Duna-parti rétzene – Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar
10,40 Zsonglőr palánták a parton – Dr Béres József Általános Iskola labdabűvölői
11,00 Egy hullámhosszon vagyunk…
GYEREKKONCERT – APACUKA EGYÜTTES

Római-part

Római-parti vízi parti a Dunán és a
partján
Vidám és látványos szezonbúcsúztató
programok nem csak „vizeseknek”
Látogatható hajók a Dunán:
Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós
Ezred „Óbuda” nevű aknamentesítő hajója.
Katasztrófa Védelem tűzoltó hajója
Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyelet hajója
Római gálya – Óbuda SE

És amit ki is lehet próbálni:
Kajak, kenu, evezős hajók, sárkányhajó, sup,
Ebben a római-parti vízi sportegyesületek edzői,
sportolói segítenek.

FŐZŐVERSENY
két kategóriában
Nincs piknik gasztro-élmények nélkül, ezért hirdetjük meg ismét a hagyományos főzőversenyt.

1. Nemzetiségi ételek
2. A legjobb egytálétel
12,00-14,00 óra között versenyművek leadása a
zsűrinek
(Részletes versenykiírást, nevezési lapot küldünk
a jelentkezőknek.)

Sportos időtöltés a vízi telepen

Közben: Piacolunk: vendégségben a Rómaiparti Piacon (1031 Bp. Nánási út 51.)

12,00 Bemelegítés: Fitt Móka Kozma Zsuzsival
Kerékpáros ügyességi feladatok a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub közreműködésével
Fekve nyomó verseny a VB Sportegyesülettel
Erőnlét próba az evezőspadon a Külker Evezős
Klub segítségével

Civil tér a Duna-parton
A kerületi civil szervezetek mutatják meg magukat,
a tevékenységüket. A civil téren játékokkal és játékos feladatokkal várják a látogatókat. Kézműves
foglalkozások, arcfestés is a program része, ahogy a
sportegyesületeknél a sportág-próba.
Hagyományőrző csoportok
A kerületi nemzetiségi csoportok
A kerület nemzetiségi csoportjai a Piknik helyszínén felállított sátrakba invitálják a közönséget,
ahol a hagyományaikat bemutató érdekességekkel, kézműves foglalkozással várják a betérőket,
akik megízlelhetik a helyben készült étel- különlegességeket is.

Kiállítások
Óbuda múzeum, Aquincum Múzeum: a Duna,
a Római-part Óbuda múltjában
Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós
Ezred – tűzszerész kiállítás
„Nínós” autók a Duna-parton: tűzoltó-, rendőrautó

15,00 Főzőverseny és a Fekvenyomóverseny
eredményhirdetés
15,30 óra Partdöngölő, avagy
nemzetiségek, civilek, gyerekek, sportolók, fakanálforgatók és mindenki, aki ezen a szombatot a
Római-parti Duna-parton tölti, táncra fel…!
Közreműködik Göncöl Néptáncegyüttes és a zenekar
17,00 óra Lucky Bulls – esti hangolódás
country táncosokkal

És, aki még bírja…
19,00 óra
A Kupak és Dugó duna-parti bárban (1031
Bp. Római-part 29.) holdfényes, élő zenés
parti hajnalig a Suba Attila&The SoulFool
Band muzsikájával

Egyéb programok:
Duna-parti alkotósátor: kavics és képeslapfestés
Társasjáték parti – Központ Egyesület
13,00 Fergeteges forgatag
Nemzetiségi tánccsoportok bemutatója a dunaparti színpadon
14,00 Langaléta Garabonciások
komédiáznak

Sportos civilek
Óbudán működő sportegyesületek sportolói mutatkoznak be, hogy a nézők betekintést nyerjenek az egyesületi munkába.

w w w. o b u d a i p i k n i k . h u
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A RENDEZVÉNY
FŐVÉDNÖKE:
Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere

SZERVEZŐK
Óbudai Kulturális
Központ megbízásából:
Rómaifürdő SE
Római SE
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SULI HÍREK
AQUINCUM
Általános Iskola
Európai Mobilitási Hét
– Autómentes nap
Az Európai Mobilitási Hét alkalmából az
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 4.a és 3.d osztályos tanulói az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által szervezett Autómentes
napon vehettek részt négy másik kerületi
iskolával együtt.
A program a Magyar Kerékpárosklub közreműködésével valósult meg. Első körben

BÁRCZI
Általános Iskola
DÉLVIDÉKI KALANDOZÁS
BÁRCZIS MÓDRA
A június eleje minden tanévben a gyerekek által legjobban várt időszak, hiszen
ilyenkor kezdődik a Bárcziban az erdei iskola. A hetedik évfolyamnak különösen izgalmas ez évek óta, hiszen a Határtalanul!
pályázat keretében határon túli magyarlakta területeket keresnek fel diákjaink.
Iskolánk – a Budapest III. Kerületi Bárczi
Géza Általános Iskola – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul! pályázaton 2.436.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert, amely
lehetővé tette, hogy 2018. június 5-8.
között 38 diák 4 pedagógussal 4 napos
kiránduláson ismerje meg a Délvidéket.
A kirándulást megelőző előkészítő szakasz
tevékenységei közül a Trianon múzeumban
tett látogatás emelkedik ki, mely nemcsak
arra adott lehetőséget, hogy diákjaink felelevenítsék a békediktátumról tanultak,
hanem arra is, hogy megelevenedjen előt-

FODROS Általános IskolaMegkezdődött az új tanév a
Fodros iskolában
Augusztus 31-én 17. 30 órakor ünnepélyes keretek között Havas Thyra intézményvezető megnyitotta a 2018/2019-es
tanévet.

KRESZ-oktatás volt, ahol közlekedési járműveket és a kerékpározással kapcsolatos
KRESZ-táblákat kellett felismernie a gyerekeknek. A második körben a gyakorlatban kellett bizonyítaniuk rátermettségüket,
hiszen egy bójákkal felépített akadálypályán kellett szlalomozni.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek
részt a programon, és a jutalom sem maradt el. A kellemes és hasznos időtöltés
mellett mindenki kapott egy-egy matricát
a szervezőktől, az iskola pedig egy nagy
tálca sütivel vendégelte meg a résztvevőket. A felhőtlen hangulatot a napsütéses
időjárás is segítette.
Jászberényi Éva
ÖKO munkaközösség-vezető

tünk a Trianon előtti és
utáni élethelyzetek sorstragédiái.
A kirándulás programja
igen sűrű volt, naponta
4-5 különleges látnivalót
kerestünk föl. Nagy élményt jelentett a szabadkai
városnézés,
melynek csúcspontja a
városháza megtekintése
volt. Különleges helyi
idegenvezetésben volt
részünk, ilyet még nem
hallottunk: „Tessék sokat
fényképezni és mosolyogni”. A tanácsterem
pompája és a híres magyar történelmi alakokat ábrázoló festett üvegablakok csodálattal töltöttek el bennünket.
A Kishegyesi Általános Iskolába tett látogatásunk is emlékezetes marad, ahol barátságos focimeccsen iskolánk csapata
győzött. Megemlékeztünk a törökverő Hunyadi Jánosról, a magyar történelem
egyik legdicsőbb csatájáról és a rá emléA rendezvény a szokásokhoz híven az első
osztályosok ünnepélyes bevonulásával indult.
A Himnusz után a negyedik évfolyamos
kisdiákok bensőséges kis műsorral kedveskedtek a szépszámú közönségnek.
Ezt követően az ünnepség legmeghatóbb
pillanatai következtek: a végzős diákok a
Fodros-jelvény feltűzésével avatták fodro-

keztető déli harangszóról a nándorfehérvári várban tett hatalmas sétánk során.
Gyönyörködtük a Duna és a Száva összefolyásának panorámájában.
A péterváradi erőd alatti alagút-rendszerének 16 km hosszú járataiba is betekintést
nyertünk, s egyik reggel kürtöskalácsot
sütöttünk kemencében. Nagykikinda múzeumának udvarán egy valódi mamut-

Bartáné Rohály Erika
Molerné Péterszei Edit

sosokká a kis elsősöket.
Thyra néni köszöntötte az
új kisdiákokat, majd emlékeztetett arra a tényre,
mennyire fontos nevelő-oktató munkánkban a szülők,
gyermekek és pedagógusok „csapatmunkája”.
További támogató együttműködést kért a szülőktől,
a diákokat pedig szorgalomra, tiszteletteljes viselkedésre kérte.
Sikeres tanévet kívánunk
mindenkinek!
***

Fodrosos gólyaóra
– felsőssé avatás
Ötödikeseink izgatottan várták azt az
osztályfőnöki órát, melyen egy mókás
csapatverseny keretében avattuk őket
felsőssé.
A végzős nyolcadikosok az ötödikesekkel
közös csapatokat alakítottak, s együtt dol4

csontvázat őriznek, amely
előtt több csoportképet készítettünk.
A pályázat lezáró szakaszában – a Nemzeti Összetartozás napján – témanapot
szerveztünk, amelyen iskolánk felső-tagozatos diákjai
betekintést nyertek tanulmányutunk legizgalmasabb
pillanataiba, majd érdekes
feladatokon keresztül Délvidéki táncokat, népi játékokat, ételeket, kifejezéseket
és tréfás helységneveket
tanulhattak. .A nándorfehérvári csata egy rendhagyó történelem órán elevenedett meg
számukra.
A kirándulásunk során gyönyörű magyarlakta tájakon jártunk, kedves emberekkel
ismerkedtünk meg, és otthon éreztük magunkat a Délvidéken
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goztak a Fodros kvíz izgalmas feladatain.
Némelyik kérdés megoldása komoly fejtörést okozott még a végzősöknek is! Ki tudja:
hány lépcsőfok vezet a tetőtérbe... esetleg
Thyra néni pontos nevének helyesírása…
vagy a tanári függönyeinek színe…
A játék végére minden kiderült, a diákok
pedig jókat derültek a „kemény” fejtörőn.

AQUINCUM
Általános Iskola
Angol nyelvtanfolyam
Nagy-Britanniában
2018 nyarán is sor került a devoni SOL
nyelviskola és az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
által közösen szervezett nyelvtanfolyammal egybekötött tíz napos angliai utazásra. Az Aquincum Iskoláért Alapítvány
idén 39 hatodikos és 4 hetedik évfolyamos diákunk részvételét támogatta ezen
a nagyszerű programon.
Július 16-án két és fél órás repülőút után
érkeztünk meg a londoni Luton repülőtérre,
ahonnan a SOL nyelviskola buszával folytattuk utunkat a híres Stonehenge-be,
majd Salisbury-be. A nevezetességek
megtekintését követően este értük el úti
célunkat, Barnstaple-t, ahol vendéglátó
családjaink már izgatottan vártak minket.
A következő kilenc nap folyamán váltakozva követték egymást a színes, interaktív nyelviskolai órák és a csodás
délnyugat-angliai buszos kirándulások.
Rengeteg élménnyel, kulturális tapasztalattal és frissen szerzett nyelvtudással indultunk haza július 24-én, de mielőtt
repülőnk felszállt volna, sétálhattunk még
egy nagyot Oxford festői belvárosában is.
És most lássuk, hogyan vélekedtek diákjaink az utazásról:

„Nagyon tetszett ez az utazás. Azért ajánlanám a következő osztályoknak, mert nagyon érdekesek voltak a kirándulások.
Személyes kedvencem a strandolás volt
Woolacombe-ban. De azért is ajánlanám,
mert hasznosak és szórakoztatóak voltak
az órák, különösen az interaktív órák.” –
Egri Dániel, 6.b
„Nekem nagyon tetszett, amikor meg kellett interjúvolni az embereket, mert nagyon kedvesek voltak, és ez az
önbizalmamban is segített. Nagyon szép
helyeken jártunk, és szívesen elmennék
még egyszer ezekre a helyekre. Épp ezért
örülök, hogy vállaltam az utat, mert nagyon jó volt.” – Szendrei Hanna, 6.b
„Nagyon érdekes volt az út, mert sok
helyre mentünk. Volt lehetőségünk fürdeni
az óceánban, és felmenni egy csodálatos
kilátóba. A családok kedvesek, segítőkészek.” – Brandner Dániel 6.b
„Az angliai útban nagyon tetszett az, hogy
megtanultunk néhány olyan dolgot, amit nem
tanítottak az angol tanárok a SOL-ban, hanem
a családnál tanultam. Nagyon sok helyen
ahol jártunk, tanultam néhány apróságot. Nagyon ajánlom, mert tényleg jobb angoltudásod lesz. Még ha nem is tanulsz sok új szót,
sokkal jobban megérted majd az angol nyelvet. Ha figyelsz az idegenvezetőre, akkor még
a városok történelméből is fogsz tudni apróbb
részleteket.” – Vidor Nikoletta 6.b

Nemzetközi sikerek a Külker Evezős Klubban
A Külker Evezős Klub Óbuda versenyzői számos nemzetközi versenyen értek el kiemelkedő helyezéseket a 2018-as szezonban,
többek között az I. Világkupán, a Bledi Nemzetközi Regattán, a Világbajnokságon, az Egyetemi Európai Játékokon, a fiatalabb versenyzők az Olimpiai Reménységek Versenyén, valamint a Coup de
la Jeunesse-en.
Gadányi Zoltána, a klub másodéves U23- zett, így Zoltánának igen kemény mezőnnyel
as normálsúlyú egypárevezős versenyzője kellett szembenéznie. Az előfutamból stabil
immár hat éve tagja a magyar válogatottnak. Évről évre egyre nagyobb sikereket ér
el, az idei év is gyümölcsözőnek bizonyult.
Zozi számára június első hétvégéjén a
belgrádi világkupán kezdődött a nemzetközi versenyszezon. A gyakorló versenynek számító világkupán Zozi a C döntőbe
jutott, ahol szép versenyzéssel az ötödik
pozícióban haladt át a célvonalon, így öszszesítettben a 17. helyen végzett. A mezőny igen erős volt, amit az is bizonyít,
hogy a tavalyi U23 világbajnok is a C döntőben küzdött Zozi ellen.
Június 16-17-én a Bledi Nemzetközi Regattán Zoltána mindkét napon a második
helyet vívta ki magának, így két ezüstéremmel térhetett haza.
Ezek után, július 25-29-én következett az év
legjelentősebb eseménye, a lengyelországi
Poznanban rendezett U23 világbajnokság. A
Fotó: Czucz Bálint
versenyre rekord mennyiségű nevezés érke- Gadányi Zoltána

„Nagyon élveztem az angliai utat, de a legjobb mégis a Barnstaple-ben töltött idő
volt. Az is jó volt, hogy sok nevezetességet megnéztünk, mint például a Stonehenge, Clovelly, és még a strandra is
elmentünk… Ajánlom mindenkinek mert
sokat lehet tanulni a bizonyos helyekről,
és az angol nyelvi tudásodat is fejlesztheted.” – Vidor Patrik 6.b
„Feledhetetlen pillanat volt számomra,
mikor megérkeztünk a vendéglátó családhoz, nagyon kedvesek voltak. Annyira
megkedveltem őket, hogy elbúcsúzáskor
meg is hatódtam, fiú létemre. Vasárnap, a

3. helyezéssel a reményfutamba került, ahol
az utolsó pozícióból bámulatos hajrával a 2.
helyre hozta fel magát, bekerülvén a legjobb
12 közé. A középfutamból B döntőbe került,
ahol szokásos taktikáját vetette be. Utolsó
helyről fokozatosan érte utol a mezőnyt,
majd egy kirobbanó hajrával majdnem futamgyőzelmet aratott, végül azonban csupán
fél másodperccel második lett, így pontszerző 8. helyen zárt a világbajnokságon.
Zozi következő megmérettetése a szeptember eleji Európa-bajnokság lesz, ahol
remélhetőleg töretlenül folytatódhatnak
majd sikerei.
Mile Anna és Maticsek Lizett először
eveznek együtt válogatott színekben,
serdülő korosztályban. Első nemzetközi versenyük – és egyben csupán
csak a harmadik közös versenyük – a
június 10-ei Olimpiai Reménységek
Versenye volt Poznanban. Lengyelek,
szlovákok és csehek ellen küzdöttek a
lányok, és végül bronzéremmel térhettek haza. A lányok pozitívan értékelték
az eredményt: nem versenyeznek
még régóta együtt, de egyre jobban
fejlődnek, és úgy érzik, hogy a további
kitartó közös munkával semmi sem
állhat az útjukba.
Következő versenyük a Bledi Nemzetközi
Regatta volt, ahol sikeresen bizonyítottak,
és újabb bronzérmet zsebelhettek be.
A nemzetközi sikerek után a lányok részt vehettek a július 27-29-én rendezett Coupe de
la Jeunesse versenyen, az írországi Corkban. Szoros versenyben végül B döntőben,
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családi napon az óceánhoz vittek minket,
nagy örömünkre. A víz ugyan nagyon
hideg volt, de ennek ellenére fürödhettünk
benne. A látvány csodaszép volt, a sirályok nagyon viccesek. Barnstaple nagyon
szép város, a leghihetetlenebb számomra
a Taw folyó apályának és dagályának
gyors váltakozása, ahogy apálykor a folyó
leteszi a hajókat, a víz visszahúzódik, a
hajó megfeneklik, majd 1-2 óra múlva már
újra vízen van. Hazafelé útba ejtettük Oxfordot, ‘az álmodó tornyok városát’, ahol
tényleg minden háznak tornya van. Köszönjük az életre szóló élményeket!” – Mihályi Ádám 6. b.

a 6. helyen zártak. Dicséret illeti a lányokat,
ugyanis a magasabb korosztályú ifjúsági
versenyen első- és másodéves serdülőként
szépen helytálltak
Kiffer Dorina július 16-18-án az Egyetemi
Európai Játékokon indult könnyűsúlyú
egypárban a portugáliai Coimbrában, a
Budapesti Corvinus Egyetem színeiben. Az
előfutamból stabil 3. hellyel jutott a reményfutamba, ahonnan győzelemmel került a legjobb hat közé. A döntőben sokáig
negyedikként haladt, majd egy nagy hajrával sikerült megkaparintania a harmadik
helyet, megszerezvén első nemzetközi
bronzérmét.

jobbról Kiffer Dorina
Nagy gratuláció jár a klub versenyzőinek,
és remélhetőleg az Európa bajnokságon,
valamint a szeptember végi országos bajnokságon is folytatódnak a sportsikerek a
Külker Evezős Klubban.
Kiffer Dorina
5

Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

Sürgősségi helyzetek az állatoknál
Minden állattartó életében előfordulhat,
hogy sürgősen állatorvoshoz kellett fordulni kis kedvencével baleset vagy hirtelen rosszullét miatt. Mostani
cikkünkben szeretnénk segítséget nyújtani a gazdiknak az azonnali ellátást
igénylő állapot felismerésében, amivel
megmenthetik kedvencük életét.
A kijárós cicák, esetleg otthonról épp
egy óvatlan pillanatban, vagy valamitől
megriadt állapotban megszökött kutyák
gyakran szenvednek balesetet, amit általában gépkocsik okoznak. A bajba jutott állat ilyenkor, ha tud, elrohan, vagy
a helyszínen marad, látható kisebb-nagyobb sebesülésekkel. Mindkét esetben
azonnali állatorvosi ellátásra van szükség, mivel a belső sérülések sosem láthatóak, viszont végzetesek lehetnek.
Gyakoriak ilyenkor a csonttörések, az
agyrázkódás, különböző horzsolások, zúzódások, amelyek fájdalommal járnak és
elfertőződhetnek. Szinte minden gázolá-

sos, vagy más állat által okozott verekedésből származó nagyobb trauma esetén fennáll a sokkos állapot. Az állatnak
fájdalomcsillapítóra, antibiotikumra,
sokkterápiára és hosszabb megfigyelésre van szüksége a felépüléshez. Sokszor a tényleges vizsgálatot, ellátást a
sokktalanításnak kell megelőznie, hiszen
a sokk hatására a szervezetben az egyes
szerveket károsító folyamatok indulnak
be. Sokktalanítás után lehet megkezdeni
a részletes kivizsgálást, feltárni és ellátni
a külső és belső sérüléseket.
Sürgősségi ellátást igényelnek a gyomorcsavarodást szenvedett ebek. Ez a
probléma főleg a nagytestű, idősödő állatokat érinti. Az etetést követő pár órán
belül az állat nyugtalanná válik, sokszor
feláll és leül, hasi fájdalmat jelez. Az idő
előrehaladtával a gyomortájék elkezd
puffadni, feszes és érzékeny, az állat öklendezik, de hányni nem képes. A tünetek egyre súlyosabbá válnak, és ha rövid

időn belül nem kap orvosi ellátást, a
kutya menthetetlenül elhullik. Ezért kerülni kell a késő esti etetést, javasolt a
kora délutáni táplálék, mert a gazdának
így lehetősége van az evést követő órákban megfigyelni állatát. Ha bajt észlel,
van ideje cselekedni. Ezen kívül fontos,
hogy a veszélyeztetett fajtáknál az etetések után (2-3 óráig) mindenképpen kerüljük el az ebek mozgatását (séta, játék,
stb.). Figyelmet kell fordítani az étel minőségére is, hiszen a nehezen emészthetőek (csontok, hüvelyes zöldségek,
káposztafélék, száraztáp!) szintén vezethetnek gyomorcsavarodáshoz. Kistestű
kutyák esetében is okozhat bajt a nem
megfelelő táplálék.
Idegen tárgyak (szétrágott játékok, gumilabda, zokni, zacskó, kavics, stb.) elfogyasztása bélelzáródást okozhat.
Kezdetben étvágytalanság, hasi fájdalom, hányás, rosszullét mutatkozik. Jellemző a bélsárürítés elmaradása is. A
hányási tünetek nem csökkennek az idő
előrehaladtával, az állat állapota rohamosan romlik. Ebben az esetben is sürgősségi beavatkozásra van szükség, s az

állatorvos az adott helyzettől függően
dönthet a gyógyszeres hánytatás, illetve
az operáció mellett.
Nem ivartalanított nőstény kutyáknál
szembesülhetünk hirtelen kialakuló életveszélyes állapottal, a méhgyulladással,
amely gyakori betegség a középkorú, illetve idős szukák esetében. Legtöbbször
fokozott nemi működésre vezethető viszsza. Tünetei sokfélék lehetnek, sokszor
csak bágyadt, étvágytalan az állat, esetleg gyakori vizelés és nagy mennyiségű
vízivás utalhat erre. Egyértelművé teszi
a helyzetet, ha nemi szervéből sűrű,
gennyes, bűzös váladék ürül. Az ultrahang a legjobb eszköz a diagnózis felállítására. Ebben az esetben is a
gyógyulás feltétele, ha időben megkapja
az orvosi ellátást.
Az említett betegségek mellett számtalan eset van, amikor nem lehet késlekedni (pl. túlzott allergiás reakció,
epilepsziás görcsrohamok, heveny szívelégtelenség, stb.). Ezért fontos, hogy a
gazdi figyelemmel kísérje állatát, és az
első gyanús jel észrevételekor forduljon
állatorvoshoz!

Kérjük, támogassa az

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

BANKSZÁMLASZÁM:

CIB 11102209-18113633-10000001
Segítségét elõre is köszönjük! Az Alapítvány kuratóriuma

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

TÁRSASÁGOK
KÖNYVELÉSÉT, BÉRSZÁMFEJTÉSÉT
az Aquincumi lakótelepen található irodában.

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

Rómaifürdõ SE
HÍREK
www.romaifurdo-se.hu

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

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

Nemzetközi Duna-túra 2018

Képekkel
a nyárról

Tavakon lapátolva

Az egyesület vízi túrázói az idei nyáron sem
unatkoztak, szebbnél
szebb vizeken járták a
hazai és a határon túl
eső folyókat, tavakat.
Míg néhányan messze kalandoztak, a vízi telepen sem állt
meg az élet: nyári táborozók
gyakorolták a „vízen járás”
tudományát.
Passautól Tullnig lapátoltak, kerekeztek az egyesület Duna-barátai. Az egyik legszebb táborhely Inzellben a hegyek között kanyargó Duna-parton.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség hagyományosan júliusban rendezi meg a Balaton átevező bajnokságot. A hatalmas érdeklődéssel kísért versenyen idén a Rómaifürdő SE hajói is rajthoz álltak.
A mohácsi Sümegi házaspár otthonról indult el, hogy hat hét után megpillantsák
a Duna deltatorkolatának egyik ágát, amint elvész a végtelen habokban.

A Duna-túra másik szakasza, ahová becsatlakoztak a magyar vízi túrázók Silistrától a Fekete-tengerig tartott. 375 km-t eveztek, hogy szemtanúi legyenek, amikor a Duna eltűnik a tengerben.

A Tisza-tó örök. Az egyesület legnépszerűbb állótáboros, családi túrája Poroszlón. Az idén közel százan fordultak meg a táborban. Vadregényes evezés a nádasok világában, a tündérrózsák birodalmában, fürdés a tóban és piknik a parton.

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

ÉS

DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET

7

Hírek a Képviselő-testület
szeptemberi üléséről
Óbuda-Békásmegyer 9 új kültéri sportparkkal (street
workout) lesz gazdagabb a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program keretében. A parkok kivitelezését a Nemzeti Sportközpontok végzi a központi
költségvetés terhére, a szükséges területet és a fenntartást pedig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
biztosítja a testület döntése értelmében.
A sportparkok az alábbi helyszíneken lesznek telepítve:
• Gladiátor utca 37. környezetében, a fitneszpark mellé
• Zemplén Győző – Szindbád utca sarkán lévő fitneszpark mellé
• Holdudvar parkba (Ágoston utca – Bécsi út által határolt terület)
• Mészkő utcai közösségi parkba
• Táncsics Mihály utca és Lukács György utca között
• Füst Milán utcai fitneszpark mellé
• Köles utca – Búza utca közötti fitneszpark mellé
• Arató Emil téri fitneszpark mellé
• Csobánka tér 5. környezetében lévő fitneszpark mellé
Lakossági bejelentések világossá tették, hogy a 11es út – Pünkösdfürdő utca – Királyok útja – Nánási
út – Monostori út – Kadosa utca által határolt területen, nagyobb esőzések után (mivel meglehetősen
hiányos a csapadékvíz elvezetés) az összegyűlt csapadékvíz nem folyik el, s ez komoly problémát okoz.
(A vizet szivattyúzni kell.) Az önkormányzat ezért el-
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Változás
a városüzemeltetésben

készített egy tanulmányt, mely számolt a jelentősen
leromlott állapotú utak teljes szerkezetű, illetve felületi
burkolatjavításával, illetve kijelölt kizárólag csapadékvíz-elvezetési beavatkozással érintett utcaszakaszokat
is. A kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a testület 41 millió Ft összegben előzetes kötelezettséget
vállalt.
Az FCSM-el történt egyeztetéseken alapuló intézkedési terv alapján, továbbá a földút, illetve úthálózat
fejlesztéshez kapcsolódóan egy általános csapadékvíz-elvezetési koncepciótervet kell készíteni azon
vízgyűjtő területekre is, ahol erre szükség van (Testvérhegy, Táborhegy). Ennek elkészítésére 25 millió forint összegben előzetes kötelezettséget vállaltak a
2019-es költségvetés terhére.
Bús Balázs polgármester javaslatára az önkormányzat
támogatást biztosít Óbuda-Békásmegyer Mentőalapítványa számára. A támogatásból a Csillaghegyi
Mentőállomás elhelyezési körülményeinek javítása,
az épület belső átalakítása, valamint a bútorzat cseréje valósul meg.
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2018. szeptember 1-jétől az önkormányzat városüzemeltetési feladatait Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelete látja el.
A hatékonyabb munkaszervezés érdekében a városüzemeltetési tevékenységek, mint pl. a fűnyírás, síkosság mentesítés,
kátyúkkal és a játszóterekkel, kutyafuttatókkal kapcsolatos feladatok is a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartoznak, az
egyes munkákat, ahogy eddig is, alvállalkozók végzik majd.
Mivel a felügyelet már eddig is működtetett 24 órában hívható
diszpécserszolgálatot és a közterület-felügyelők is jól ismerik
Óbuda-Békásmegyer közterületeit, az átszervezéstől a lakosság
számára is érzékelhető változást vár a kerület vezetése.
A Közterület-felügyelet rövidesen felülvizsgálja a munkavégzések gyakoriságának és a végrehajtás színvonalának rendszerét,
valamint a kivitelezés ellenőrzését a kerület utcái, terei, parkjai
rendjének, tisztaságának érezhető javítása érdekében.
A felügyelet örömmel fogadja a lakosság észrevételeit, javaslatait a +36 1 453 2618-as éjjel-nappal hívható telefonszámon
vagy a www.obkf.hu honlapon keresztül.
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A beteg fák megmentésében bízott az önkormányzat
A Czetz János utca felújítása során a Főkert szakemberei megállapították, hogy a területen lévő fák nagy
része nem menthető. A fák kivágására tett javaslat
nehéz döntés elé állította Óbuda vezetését.
A Budapest Közút Zrt. beruházásában és kivitelezésében újítják fel a Czetz
János utcát. Az utca rekonstrukcióját eredetileg 2015-ben terveztette és
engedélyeztette a BKK. A közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást a III. kerület megadta; fakivágásra nem kértek engedélyt. Idén februárban ezúttal
már a Budapest Közút jelezte megkeresésében, hogy szeretné áttervezni
a korábbi elképzeléseket. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat
kezelésében lévő III. kerületi útszakaszt közel 100 nagyméretű fa szegélyezi,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásáról biztosította az év elején azt a Budapest Közút által javasolt „módosított műszaki tartalmat”,
mely az útpálya rekonstrukciója során a fák lehetőség szerinti megtartására
törekedett (az utcát keskenyebb nyomvonalon kezdték felújítani).
Augusztus 22-én a helyszínen a Budapest Közút és a Főkert szakemberei
lakossági panasz miatt egyeztetést tartottak, egy fa kivágása/megtartása
kérdéskörében.
A Főkert szakemberei csak a már megkezdett útépítés idején, a már említett lakossági észrevétel nyomán kapcsolódtak be a folyamatba. Az általuk
leírt szakvélemény szerint az utcában lévő 90-95 fából legalább 82-őt haladéktalanul ki
kell vágni, mivel igen rossz állapotban vannak.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett a kerületi faállomány megtartása mellett, ezért a Főkert Zrt. illetékesei által feltárt, fákat érintő megbetegedések, illetve az
érintett fák kivágására tett javaslat nehéz döntés elé állította Óbuda vezetését.
Bús Balázs polgármester a felelős döntés meghozatala érdekében egyeztetést kezdeményezett a BKK, a III. kerületi Önkormányzat, a Főkert Zrt., illetve valamennyi érintett

bevonásával. Az egyeztetésen megerősítésre került, hogy a fák életveszélyes állapotban
vannak, nem gyógyíthatók, így az a döntés született, hogy ezeket a fákat az önkormányzat megbízásából a Pannon Park Forest Kft. szakemberei kivágják, a pótlásukról pedig a
Főkert Zrt. gondoskodik a munkálatok befejezését követő ültetési időszakban. A kivágott
fák helyett összesen mintegy 100 fa telepítése tervezett. Az önkormányzat a menthetetlen fákat tűzifaként szétosztja a rászoruló óbudai családok között.
Az útépítés előreláthatólag október végére fejeződik be.
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Ismét megrendezik
az Óbudai Diákolimpiát
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felkarolja az óbudai
diákolimpia és diáksport versenyek szervezését, lehetőséget adva ezzel a kerületi
oktatási intézmények diákjainak a megmérettetésekre.
Az elmúlt években jelentős átalakításon ment keresztül a közoktatási rendszer, ami sok változást
eredményezett az iskolák életében, kifejezetten nehéz helyzetbe hozva a kerületi diáksport életet.
Ezért az önkormányzat a 2018/2019-es tanévtől kezdődően ismételten felkarolja az óbudai diákolimpia és diáksport versenyek szervezését.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megbízásából az Óbudai Sport Nonprofit Kft. a kerületi diákolimpiai versenyekhez teljes anyagi támogatást biztosít, hogy a kerületi versenyek magas
szinten, a lehető legtöbb diák részvételével kerüljenek megrendezésre, továbbá a kerületi kiválóságok képviseljék Óbuda-Békásmegyert a budapesti és országos versenyeken.
A program során a 16 olimpiai és nem olimpiai sportág versenyeit szervezik meg 6 korcsoportban.
A lebonyolításban több kerületei sportegyesület is aktívan szerepet vállal, úgy mint a Külker Evezős
Klub, Óbudai Fless SE, Óbudai Judo Club, Óbudai Kézilabda SE, Vasas Óbuda, III. kerületi TVE.
A 2018/19-es tanévben az alábbi sportágakban mérhetik össze tudásukat a diákok: asztalitenisz,
atlétika, ergométeres evezés, floorball, judo, labdarúgás, kézilabda, kötélmászás, függeszkedés,
kosárlabda, sakk, ultimate frizbi, úszás, röplabda, szivacskézilabda, vívás, zsinórlabda.
Az iskolai (tornatermek, sportpályák) és a sportegyesületi létesítményekben (Kaszás Csarnok,
TVE sportkomplexum) is számos diáksport rendezvény került és került ezek után is lebonyolításra.
A 2018/19-es tanév első, őszi félévének versenynaptára már elérhető:
https://www.obudasport.hu/onkormanyzat/diaksport

Elkezdődik
a Lékai bíboros tér felújítása
A rehabilitációnak köszönhetően a park számos új funkcióval fog bővülni.
A felújítás a park lekerítésével veszi kezdetét. A munkálatok során megépülnek az új gyalogossétányok és pihenőterek, valamint korszerű és időtálló utcabútorokkal, padokkal, asztalokkal, világítással, hulladék- és
kutyapiszokgyűjtőkkel, kerékpártárolóval és ivókúttal fog gazdagodni a terület. A már meglévő faállományt új juharfák fogják bővíteni, valamint több
mint 1500 évelő és 400 cserje díszíti majd a parkot. A zöldterületek megújulása mellett a parkot körülvevő, rossz állapotú útszakaszok burkolatának
cseréje is megtörténik. A későbbiekben pedig Czetz János dandártábornok
szobra is méltó helyet fog kapni a park területén, emléket állítva az 184849-es szabadságharcnak.
A felújítás a Belügyminisztérium támogatásával jön létre.

Elkészült
az Ország út – Pünkösdfürdő
utca csomópont
Megújult a pályaszerkezet, változott a forgalmi
rend, új járda épült és korszerűsítették a közvilágítást. A munkálatoknak köszönhetően a zöldfelület is megújult, a helyszínre több mint 130 fát
ültettek.
A BKK beruházása során megújult az Ország út lakótelep felőli oldalának, illetve az Ország út HÉV-állomás felőli oldalának útpályája,
és az út mellett haladó járda. A korszerűsítésnek köszönhetően egy
valamennyi közlekedő számára egyértelmű forgalmi helyzetet jelző,
így biztonságos útszakasz valósult meg.
A csomópont átépítésével megújult az út teljes pályaszerkezete, a
gyalogosok átkelésének biztosítása érdekében a gyalogátkelőhelyekhez középszigetek épültek. Az új főirány (Szentendrei út – Pünkösdfürdő utca) fölérendeltsége miatt a csomópont geometriája
változott, az Ország út mellékiránnyá vált, így azt is átalakították
annak érdekében, hogy az út alárendeltsége felismerhető legyen a
közlekedők számára.
Az Ország út és a Szentendrei út nyugati oldalán új, két méter széles járda épült, csatlakozva a már meglévő járdákhoz, a buszmegálló is új burkolatot kapott, illetve a közvilágítás fényforrásait is
cserélték.
A munkálatoknak köszönhetően a zöldfelület is megújult, a helyszínre több mint 130 fát ültettek.
10
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Óbudai
Platán Könyvtár
Ezüsthegyi
Könyvtára

Országos Könyvtári Napok
az Óbudai Platán Könyvtárban
Az Országos Könyvtári Napok a könyvtáros szakma legjelentősebb
eseménye. Idén a Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés c. programsorozat ezúttal is minden korosztályra kiterjed. A
hét tematikájának kialakításánál az életkori sajátosságok mellett a
legaktuálisabb, sokak életére kiható témakörökre koncentráltak: családbarát könyvtár, tudásátadás – tudásegyesítés, könyvtári kreatívok, olvasó-sokk, örökség és emlékezet.
(Az Országos Könyvtári Napokról bővebben itt olvashat:
http://iksz.org.hu/hir/kozos-tudas-kozossegi-hozzaferes-orszagos-konyvtari-napok-2018-oktober-1-7 )

1038 Budapest, Ezüsthegy u. 16.
(bejárat a Rózsadomb utcáról), tel.: 454-0826
www.platankonyvtar.hu
Hétfő 12-19, kedd 9-14, szerda 12-19, csütörtök 9-14,
péntek 12-19, minden páros hét szombatján 9-13

PROGRAMOK

Az Országos Könyvtári Napok programjai az Óbudai Platán Könyvtárban
2018. október 4. - Könyvtári kreatívok nap
Óbudai Platán Könyvtár:
Az origami csodálatos
világa – 2018. október 4.
Megnyitóval egybekötött
origami foglalkozás:
17.00-18.30
Vándorkiállítás a Magyar Origami
Kör megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.
A megjelenteket köszönti Villányi
Mariann, a Magyar Origami Kör
tiszteletbeli elnöke, tárlatvezetést
tart Sági Judit és Fábián Zsolt,
a Magyar Origami Kör vezetői.
Látogatható:
2018. október 4-november 16-ig,
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Ezüsthegyi Könyvtár:
Kreatívok a porondon –
2018. október 4. 9.00-14.00

Levelezzünk! – levélképek, levélnyomatok
2018. október 6. 10.00-12.00
Levélképek és nyomatok készítése a lehullott színes levelekből. Ötletbörze: saját kézműves ötletek, elképzelések az ősz ajándékából.
Családi zöld kuckó – öko klub
2018. október 11. 10.00-11.00
Kenyeres pajtás
A kenyér nem csupán liszt és víz keveréke, nemcsak
sütőipari termék, sokkal több annál. A kenyér az élet
jelképe. Nagyanyáink azt mondták: ha kenyér van,
minden van, ha kenyér nincs, semmi sincs. Az első
családi klubon szó lesz a kenyérről, az otthoni kenyérsütésről, a hozzávalókról, fortélyokról. Mindenkit szeretettel várunk kenyeres pajtásnak!

Közös alkotásra invitáljuk a kicsiket és
nagyokat! Ezen a napon a könyvtár olvasói és könyvtárosai közös kreatív
foglalkozásra várja azokat, akik szívesen töltik idejüket kézműveskedéssel,
barkácsolással és szívesen ismernek
meg új technikákat, módszereket,
anyagokat, vagy csak szeretnék megismerni a bohóckészítés lépéseit, fogásait, valamint egyéb, porondra való
játékok készítését.
Tanuljunk együtt, alkossunk közösen!

Bottyán János és a Rákóczi-szabadságharc
2018.október 17. 18.00
Ki volt Vak Bottyán? Hogyan vált labanc katonából
hadvezérévé? Ballai László, író előadása a Rákóczi-szabadságharcról és a végvári vitézek életéről.

A program ingyenes.

További információk és részletek: www.platankonyvtar.hu

Ismét Megbocsátás hete az Óbudai Platán Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok
alkalmából 2018. október 1-6 között elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn
túl visszahozott kötetek után.
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Kreatívok a porondon – 2018. október 4. 9.00-14.00
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából közös alkotásra invitáljuk a kicsiket és nagyokat!
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János napi lámpás…
2018. október 20. 10.00-12.00
Régen ezen a napon gyújtottak először lámpát. János
napra készülve lámpáskészítéssel várjuk az érdeklődőket.
A programok ingyenesek.
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Civilek a Római-partért – Római-part a civilekért
A Római-part közcélú, a vízparti és a vízi szabadidős
és sport lehetőségekért, a part természetközeli állapotában való megőrzéséért tevékenykedő civil csoportok az utóbbi hónapokban több, sikeres
megmozdulásukkal és rendezvényükkel népszerűsítették a Római-part eddiginél jobban kihasználható
lehetőségeit:
– Július utolsó hétvégéjén együtt strandoltak a Rómain:
a vízi sportokon, közösségi programokon túl különböző
érdekcsoportok bevonásával folytatták a terület jövőbeli
funkcióinak tervezését.
– Az alacsony vízállást kihasználva augusztus 19-én a föveny Fellinitől északra eső szakaszát kitakarították, és
az évtizedek alatt szétszóródott betontörmeléket visszahordták a rézsű aljába. Azóta a part látogatói örömmel
veszik igénybe ezt a szakaszt.
– Közösségi szervezésben csónakokat építettek és avattak.
– Szeptember 9-én újra száznál többen, közel 30 hajóval
eveztek föl a Lupa-szigetre. A szigeten tartott piknik közben a Római-part jövőképéről is beszélgettek, készülve
a témában induló kerületi közösségi tervezésre.

radjon, sőt, ismét felvirágozzon
a vízi élet a Római-parton.
Ehhez átgondolt fejlesztési koncepció, és a jelenleginél több
állami/önkormányzati támogatás is szükséges. A csónakházak fenntartása ugyanis
minden szempontból egyre nehezebb feladat. Ezt jól jelzi,

hogy míg a Római fénykorában hétvégenként több ezer
hajó szállt vízre, mára alig maradt működő csónakház. Azt
akarják, hogy a fák mellett a csónakházak, a vízi- és sporttelepek is megmaradjanak a Rómain!
Pár évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt, hogy a Rómain
közösségi tervezés valósuljon meg. Véleményük szerint
most itt a lehetőség, hogy helyi önkormányzat kiálljon a
kerület egyedülálló értékéért, és érdemi párbeszédet alakítson ki az érintettekkel. Bár a tervezési folyamattal kapcsolatban vannak aggodalmaik, bíznak benne, hogy
sikeres lesz. Aktivitásra és az https://obvf.hu/romaipart
oldalon fellelhető kérdőív kitöltésére buzdítanak.

Azt szeretnék, hogy olyan partrendezési megoldás szülessen, amely egyszerre garantál magas szintű árvízi biztonságot, a természetes Duna-part megőrzését, és
lehetővé teszi, hogy a hullámtérben – az árvízi fővédvonal
és a Duna között húzódó 70 hektáros területen – az újabb
luxus lakópark építések helyett ismét a vízi, sport, szabadidős és közösségi élet virágozzon!
A Fák a Rómain civil csoport nemcsak a csillaghegyi öblözet árvízvédelméért küzd, hanem azért is, hogy megma-

Az Ö sszef ogá s Ó b u d á ért
megbízásából

Eg ye süle t

Dr. Hecsei Pál ügyvéd

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
tart

minden hónap első hétfőjén 17-19 óráig.
Cím: 1039 Budapest, Hímző u. 1. földszint,
esetleges időpont egyeztetés: +36 30 207 1156

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

Reggelizzél nálunk!
Az Összefogás Óbudáért Egyesület
„rászoruló gyermekek reggeliztetése” programja
a Békásmegyeri Közösségi Házban

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686

agidekor.weebly.com

(1039 Budapest, Csobánka tér 5.)

és a Jövőbarát Egyesületnél
(1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 1.),

tanítási napokon reggel 6 és 7.30 óra között.
Tel.: +36 30 200 3115,
e-mail: info@osszefogasobudaert.hu
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Kulturális ajánló
PLATÁN
KÖNYVTÁR
(Bejárat a Kadosa utca felõl)

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

Tel.: 439-0936
NYITVA TARTÁS

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

Létezés a Senkiföldjén
2018. október 9. 18.00
Totth Benedek – Holtverseny és Az utolsó utáni
háború című regényei kapcsán alkotásról, műfordításról Vass Norbert, történész, irodalmár
beszélget a Margó-díjas szerzővel, műfordítóval.

Egészséges botrány
– A 80-as évek lenyomata

Könyvajánló

Felnőtt szépirodalom
Kathleen Grissom: Tölgyfa a dombtetőn
A hétesztendős Lavinia egy Írországból az Újvilágba
tartó hajó fedélzetén árvaságra jut. Egy virginiai dohányültetvényre kerül, ahol a konyhában dolgozó rabszolgákkal él és dolgozik együtt. A lányt idővel
befogadja az úri ház világa, ahol a gazda szinte sosincs
jelen, az úrnő pedig ópiumfüggőséggel küzd. Lavinia a
két világ határán egyensúlyoz. Amikor választás elé állítják, veszedelmes titkok látnak napvilágot. A 18-19.
század fordulóján az ültetvények világa feszültséggel,
kiszolgáltatottsággal, erőszakkal volt teli. A „Tölgyfa
a dombtetőn” megrázóan mutatja be ezt a miliőt, mi-

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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A programok ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az origami csodálatos világa

2018. szeptember 29-ig
Kiállítás Szőnyei Tamás
plakátgyűjteményéből
A nyolcvanas évek underground koncert plakátjairól
impozáns gyűjteményt felhalmozó Szőnyei Tamás gyűjteményéből láthatóak érdekes darabok a kiállításon.
A hasonló kollekcióval rendelkező Bp. Szabó Györggyel összefogva 2017-ben, Pokoli aranykor
című kötetükben és a Kieselbach Galéria kiállításán hívták elő a bő három évtizeddel korábbi
hangulatot, ebből az anyagból ezúttal Egészséges botrány címmel egy válogatást tekinthet
meg a közönség.

Esernyős

Társasjátékozás
2018. október 13. 10.00-13.00
Játékostársakat várunk társasjátékozáshoz!
Story Cubes (sztorikocka, zsebben is elférő mesegyár),
Csótánypóker (blöffölős kártyajáték utálatos állatokkal),
Letter game (Kocka – betűjáték), Mindent a helyére!
(készségfejlesztő játék), Az érzelmek birodalma (érzelmi
intelligencia-fejlesztő társasjáték), Beugró (improvizációs társasjáték egyszer és mindenkorra), Fekete történetek (50
hátborzongató talány), A könyvesbolt (kártyajáték), Csótánysaláta
(kártyajáték), Ki vagyok én? (barkochba játék Meseországban),
Nénik a törölközők alatt (memóriajáték édességekért) Mi az, ami
biztos hogy nem lesz? Az unalom garantáltan hiányozni fog…

Origami – 2018.október 8. 16.00
A papír nem hajthatatlan. A Magyar Origami Kör foglalkozása az Óbudai Platán Könyvtárban.

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

KIÁLLÍTÁS

Puszedli, Habcsók, Kamill és a Mantyusok
2018. szeptember 29. 11.00
Interaktív mesedélelőtt Bosnyák Viktóriával.
Láttatok már egyszínű kaméleont? Hallottatok már nyári
karácsonyról? Készítsétek el saját Mantyusotokat vagy
Kamillotokat!

2018. október 4 – november 16-ig
Vándorkiállítás a Magyar Origami Kör megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.
Megnyitóval egybekötött origami
foglalkozás:

október 4. 17.00-18.30
A megjelenteket köszönti Villányi Mariann, a
Magyar Origami Kör tiszteletbeli elnöke, tárlatvezetést tart Sági Judit és Fábián Zsolt, a
Magyar Origami Kör vezetői.
Látogatható: 2018. október 4-november 16-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

közben azt járja körül, mit jelent a család, a szeretet
és a hűség fogalma.
***
Felnőtt szakirodalom
Dr. Nagy Balázs: Magyarország túraútvonalai – Váraink nyomában
A kötet változatos és izgalmas helyszínekre invitál, hiszen épültek váraink merész ormokra, erdős hátakra, fennsíkok szélére,
völgyekbe, folyótorkolatokba és mocsárvidékekre is. E kötet
segítségével, a terepet járva megérthetjük, mi fölött uralkodott
az adott erősség, milyen stratégiai szempontok alapján építették oda, mennyire volt elszigetelt Minden túránál szerepel
a távolság, a szintemelkedés, a bejáráshoz szükséges idő, a

pontos, jelzésekkel ellátott útvonal, a nehézségi fok, illetve a
tervezéshez támpontot nyújtó áttekintő térkép.
***
Gyerek szépirodalom
Ernest Dr. Drake: Sárkánytan
– Nagy sárkányos könyv
Végre feltárulnak a sárkánymegfigyelés és -idomítás titkai,
és most már a pikkelygyűjteményedet is rendesen felcímkézheted! Dr. Ernest Drake alapműve, a sárkányológusok
bibliája most mindenki előtt felfedi a sárkányok rejtélyes
életének minden titkát.
Forrás: bookline.hu

Programtervezés és kávézás
az Esernyősben!
Hamarosan elindul az Esernyős jegyvásárlási kampánya a Helló Ősz! belföldi turisztikai kampány keretében. A Fő téren található közösségi térben működő
jegyiroda és turisztikai infopont szolgáltatásai egyre
népszerűbbek a III. kerületiek körében, akik most akár
egy ingyenes kávé mellett tervezhetik őszi kulturális
programjaikat.
Ha ugyanis valaki jegyet vásárol a helyszínen október
1. és november 15. között valamelyik szombaton az
Interticket országos hálózatában szereplő bármelyik
programra 1.000 Ft érték felett, akkor az Esernyős
vendégül látja egy remek aromákkal csábító kávéra,
amely kizárólag az Esernyős számára összeállított 42
Blend alapján készül eredeti La Marzocco kávégépen.
A hangulatos kávézóban vagy a teraszon kávét szürcsölve pedig akár már a
téli programokat is el lehet kezdeni tervezgetni.
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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Színes szabadidőpark épülhet
a megújuló pünkösdfürdői gát mentén
A nyár folyamán megtörténtek az első jogi lépések az
Aranyhegyi-patak mentén futó védmű és a pünkösdfürdői töltés gáterősítése és gátmagasítása érdekében. A
pünkösdfürdői szakaszon várható munkálatok azonban
nemcsak az itt található ingatlanok árvízvédelme szempontjából érdekesek, hanem azért is, mert a gát fejlesztésével összekötve, a töltésmenti közterületek
rendezése, új funkciókkal való felruházása is megtörténik. Utánajártunk, mit lehet tudni az ide tervezett új szabadidőparkról.
Korábbi lapszámainkban írtunk
róla, hogy míg a Csillaghegyi-öblözetbe tervezett árvízvédelmi mű
Római-parti, a folyóval párhuzamos szakaszának nyomvonaláról
még zajlanak az egyeztetések, két
másik szakaszon a Fővárosi Közgyűlés már zöld utat adott a beruházás konkrét előkészítésének.
Ezek egyike a jelenleg is meglévő
és árvízkor igen jó szolgálatot
tévő pünkösdfürdői gát állékonyságának és magasságának megnövelése, a jövőben várható
egyre magasabb vízállások kivédésére.

minden korosztály megtalálja a
pihenés, a kikapcsolódás és a
szabadidő aktív eltöltésének
számtalan lehetőségét és kedvére választhat ezek közül. Egy jelentős kiterjedésű új közpark
jöhet tehát létre a gát mentén,
amely az itt élő családok körében
nagy népszerűségre számíthat.
Budapest új Duna-parti közparkja
igen jól fel lesz szerelve. Az itt töltött órákat új utcabútorok, sakkasztalok, kültéri grillezőhelyek,
ivókutak és mobil mosdóépületek
teszik majd kényelmesebbé.

számára gazdag játéklehetőséget
kínálnak majd.
A védműfejlesztés során a töltés
tetején futó útburkolat is megújul,
amely továbbra is alkalmas lesz a
biciklizésre, méghozzá a jelenleginél sokkal jobb minőségben. Az
aktív szabadidős lehetőségeket
tekintve, többféle sportra és játékra is lehetőség nyílik majd. A
tervek szerint a területen egyebek
mellett kiépítésre kerül:

A védmű megújítása azonban a
biztonságon túl további életminőség-javulást is hozhat a helyieknek. A Fővárosi Önkormányzat
tervei szerint ugyanis a gát mentén mintegy 1,7 km hosszan futó,
kellően széles, de jelenleg eléggé
funkciótlan területen többcélú szabadidő- és élménypark létesülhet.

A kialakítandó közparkot a természetvédelem szempontjait is tiszteletben tartó, ökológiai szemlélettel,
természetes zöldfelületekben és
különféle növényfajtákban gazdag
módon tervezik meg.

• focipálya,
• kosárlabdapálya,
• kézilabdapálya,
• strandröplabda pályák,
• pingpong-asztalok,
• teqball-asztalok.

A cél az, hogy olyan rekreációs és
sportparkot alakítsanak ki, ahol

A gyermekes családok időtöltését
teljessé téve, a területen a sportfunkciók mellett két helyszínen
játszóteret is kialakítanak, melyek
a gyerekek minden korosztálya
A város több pontján már létező
és egyre népszerűbb kültéri fitnesz terek mintájára, itt is helyet
kap majd egy street workout
pálya, ezen kívül hagyományos
fitnesz eszközök is kihelyezésre
kerülnek.
A természetesség és a biztonság
egyensúlya a közpark egészét áthatja majd. A szabad használat és
a természetesség élményének
megőrzése érdekében a terület
nem lesz bekerítve vagy körbezárva. Ugyanakkor a park egyes
részei a biztonsági előírások szerinti kerítéssel lesznek ellátva, így
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pl. a sportpályák egy része köré
labdafogó kerítés épül.
A kutyásokról sem feledkeznek
meg a park tervezői, de fontos
szempontként kezelik a kutyás és
nem kutyás területek elhatárolását is. A területen ugyanis zónásított park létesül, különböző kutyás
parkhasználati kategóriákkal. A
zónák felismerését és megfelelő
használati módját egyértelmű táblák és közterületi térképek segítik
majd. Az egyik ilyen zónában kutyás agility park is lesz. Az új közpark tehát kutyabarát lesz, de az
alapelv az, hogy a kutyát nem tartók számára is zavartalanul és biztonságosan használható legyen a
teljes terület.
A gátmenti szabadidőpark térbeli kialakítása is különlegesnek
ígérkezik. Az árvízvédelmi műtárgy – magyarul a töltés – szigorú rézsűjét a tájépítészek
térben játékosan megmozgatják
majd. Az így kialakuló izgalmas
terepfelszín teszi még természetesebbé, változatosabbá a parkot. A töltésre merőlegesen
felvezető, jelenleg is meglévő
utak szektorokat fognak közre,
ezekben a szektorokban alakítják
majd ki a különböző élménytereket, sport- és játszóterületeket. A különböző funkciókat
sétány fogja összekötni a parkon belül.
Az új közpark teljes egészében a
Fővárosi Önkormányzat saját
pénzügyi forrásából valósul meg.
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