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„Örülj, ha esik az eső,
mert ha nem örülsz, akkor is esik.”
(japán közmondás)

Kedves Olvasó,
ne vessen meg érte, de bevallom, hogy
én már nagyon vártam, hogy tényleg
beköszöntsön az ősz. Hosszú, meleg és
igen száraz volt a nyarunk. Nekünk,
akik a nyarat többnyire a szabadban
éljük meg – vízi túrák, nyári táborok,
vízi telepi lét – elemünk a nap, közegünk a jó idő. Mégis augusztus végén,
aztán szeptemberben, de még szinte októberben is egy kicsit besokalltunk. Én
legalább is egész biztosan: esőre vágytam – ahogy a Duna is! – felüdítő napokra, színesbe forduló erdőkre, talpam
alatt ropogó avarra, túrabakancsra, esőkabátra… Vártam, vártam, de csak nem
jött. Aztán egyszer csak, szinte minden
átmenet nélkül megindultak a falevelek:
elsárgultak és csak hulltak és hulltak.
Néha szinte már függönyszerűen telítették a környéket. Örült a lelkem. Nem
tudom miért, de nekem nem az elmúlás
jut ilyenkor eszembe, inkább a változás,
a megújulás lehetősége villan fel. Aztán
meg, ahogy azt már többször beismertem, „kuckós típus” vagyok. Mikor
lehet úgy igazán bekuckózni egy jó
könyvvel, egy finom, forrón gőzölgő
mézes-citromos teával, ha nem olyankor, amikor kinn ködös, nyirkos az idő?
Körülöttem ilyenkor valahogy minden
lelassul, és ez is jó. Jó, mert nagyon

kell, hogy meg tudjak állni, hogy vissza
tudjak tekinteni. Ez biztosan összefügg
azzal is, hogy mérleg vagyok, ősszel
születtem, ilyenkor akaratlanul is mérlegre teszem az életemet, a közeli és távoli múltamat, a jelenemet és a mérleg
serpenyőjét megpróbálom kiegyenlíteni
az elképzelt jövőmről alkotott képpel.
Kedves Olvasó, a Római Parti Hírek
őszi száma is ilyen: számvetés az elmúlt
időkről, pillantás az elkövetkező idők
kínálta programokra. Lapozza át az újságot, ne bosszankodjon nagyon, ha
olyan írást talál, ami önnek nem tetsző
tartalmat fogalmaz meg, nem érdemes.
Ezzel a Wass Albert verssel kívánok
önnek kellemes ráhangolódást a késő
őszi napokra.
Szeretettel:
Fehér Ágnes

Wass Albert: Ősz
Valahol már az ősz dalolgat,
és hullanak a gesztenyék,
vad szél-fiuk lombot karolnak,
s kacagva hintik szerte-szét,
valaki jár a szürkületben,
s szívében őszi dal fakad,
valaki búcsúval köszönti
a messze-szálló darvakat,
valaki áll a fenyves alján,
s a szeme könnyel lesz tele...
szél sír a park arany-avarján,
s koppanva hull a gesztenye.
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A karácsony előtti hetekben kiemelkedő a csomagforgalom illetve a nemzetközi bejövő küldemények száma. A téli, ünnepi szezonban a naponta kezelt árutartalmú küldemények mennyisége átlagosan kétszer akkora, mint
máskor. A logisztikai csúcsidőszakra a Magyar Posta idén is növelte kapacitásait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig felkészült az ilyenkor szokásos
megnövekedett számú vámügyintézésre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
online vásárláskor vegyék figyelembe a webáruház által jelzett szállítási időt
és a vámszabályok ismeretében tudatosan döntsenek a megrendelésekről.
Az e-kereskedelem dinamikus növekedésével párhuzamosan a küldemények száma is komoly megugrást
mutatott az elmúlt években, és a lendület várhatóan idén is kitart. 2017-ben összesen több mint
21 millió belföldi csomagot és 18 millió feletti nemzetközi bejövő árutartalmú küldeményt kezelt a
Magyar Posta, és idén újabb csúcs lehet: az árutartalmú küldemények száma éves szinten ismét mintegy
20 százalékos emelkedést érhet el.
A nemzetközi forgalomban a leggyakoribb küldeménytípus a nem regisztrált, közönséges levél. Ezek
azok a küldemények, amelyek jellemzően távol-keleti országból interneten rendelt terméket tartalmaznak ingyenes szállítással. Mivel ezek a küldemények közönséges levélként érkeznek, a postásnak
csak a levélládába kell kézbesíteni, ugyanakkor gyakori, hogy ezek a küldemények méretük vagy alakjuk miatt nem férnek be a postaláda nyílásán, így a postás értesítőt dob csak be, hogy hol és mikor
vehető át. A nemzetközi forgalomban második leggyakoribb típus az ajánlott levél. Ezt a küldeménytípust a postás könyvelt küldeményként kezeli, azaz személyesen a címzettnek vagy meghatalmazottjának adható át. A nemzetközi árutartalmú küldemények száma évről-évre dinamikusan emelkedik.
A külföldről érkező árutartalmú küldemény leggyakoribb kiindulási pontja Kína, innen rendelnek a legtöbben, ezt követi az Amerikai Egyesület Államok, Hollandia, Szingapúr, Németország, és végül Szlovákia.
A több nemzetközi küldemény több vámeljárást is jelent: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017-ben 64 ezer
alkalommal vámkezelt Európai Unión kívüli országból feladott postai csomagokat, míg ez a szám idén
már most meghaladja az 50 ezret. A NAV adatai szerint a csomagok leggyakrabban mobiltelefont, tabletet,
étrend kiegészítőt, ruházati termékeket, illetve kiegészítőket, valamint LED lámpákat tartalmaztak.
Hasznos tudnivalók:
• A csomag szállítási idejét mindig a webáruház határozza meg (a logisztikai partnerrel, partnerekkel
kötött szerződése alapján), ezért ezt érdemes figyelembe venni rendeléskor. A szállítási idő leginkább
attól függ, honnan rendelik: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk
átfutási ideje 6-8 hét is lehet. Ezzel szemben az Európai Unióból jellemzően 1-2 hét.
• Segíti a sikeres kézbesítést, ha pontos a szállítási cím: például, ha munkahelyre kérik a csomagot,
akkor a megrendelő neve mellett a cég nevét is fel kell tüntetni.
• Javasolt, hogy a címzett adja meg telefonos és email-es elérhetőségét is, hogy ha a küldeményt vámeljárásra kiválasztják, akkor a lehető leggyorsabban értesíteni lehessen.
• Vámkezelés szükséges, ha az Európai Unión kívülről érkezik a csomag, és az értéke miatt vámköteles.
Gyorsíthatja a vámkezelést, ha a csomagon szerepel az áru pontos megnevezése és értéke.
• A külföldi megrendelés esetén javasolt többletszolgálatásként nyomkövetést is kérni, így naprakész
tájékoztatást kap küldeménye várható érkezéséről. Ha ingyenes szállítással rendelnek, annak útját
nem lehet nyomon követni, a csomag érkezése kevésbé kiszámítható, és ezeknél a küldeményeknél
gyakoribb a rutinszerű vámellenőrzés is.
Az interneten cégtől (pl. webáruházból) megrendelt és az EU-n kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de 27% áfát fizetni kell, 150 euró
fölött pedig áfát és vámot kell fizetni.
Amennyiben EU-n kívüli magánszemély csomagot küld magyar magánszemélynek, úgy 45 euró
értékig nem kell vámot és adót fizetni. 150 euróig vámmentes, de 27% áfát fizetni kell,
150 és 700 euró között 2,5% vámot és 27% áfát, e fölött pedig az áfa mellett már a vámtarifa szerinti
vámot vagy kérelem alapján 2,5% vámot kell megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy hamis termékek, kábítószerek behozatala szigorúan tilos!
Az internetes vásárlással kapcsolatban részletes tájékoztatót talál a
www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/internetes_vasarlas internetes oldalon.
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Rómaifürdõ SE
HÍREK

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)

www.romaifurdo-se.hu

Óbudai Civil és Nemzetiségi Nap a vízi telepen

Civilek piknikeztek a Római-parton

Vízi sport oktatás
A kellemes – nyarat idéző – őszi napok a Rómaifürdő SE vízi telepére csábították az iskolapadhoz éppen csak visszaszokott diákokat is. Az Aquincum és a Csillaghegyi Általános iskolák tanulói ültek kajakokba, kenukba, hogy edzői irányítás mellett
belekóstoljanak a vízi sportolás kínálta szépségekbe.

Ismét elbúcsúzott egy vizes szezon
Akármilyen szépen és hosszan búcsúzott, de végül csak itt hagyott bennünket a 2018.
évi vízi túra szezon. Szárazra kerültek a hajók és a lapátok, téli álomra vonultak a stégek,
a motorcsónakok. A kajakosok terembe, uszodába vonulnak vissza, hogy ott készüljenek
az új szezon versenyeire, a túrázók az emlékeikkel vágnak a télnek, és persze már tervezgetik a következő, új kihívásokat.
A vízi telep sárga avarba burkolózott, csendesen várja, hogy majd újra élettel teljen meg,
gyerekzsivaj töltse be.
Jó pihenést, kellemes töltekezést kívánunk valamennyi tagunknak, vízi túrázó barátunknak. Tavasszal visszavárunk mindenkit.
Rómaifürdő SE elnöksége

XI. alkalommal adtak egymásnak randevút és mutatkoztak
be az érdeklődőknek a III. kerületi civil és nemzetiségi szervezetek. A rendezvény központi helyszíne az idén a Rómaifürdő Se vízi telep volt, kitágítva a teret a Dunával és a
partjával. A két egyesület – a Római SE és a Rómaifürdő SE
– már hagyományosan együtt szervezte a programot az Óbudai Kulturális Nonprofit Kft. megbízására. Közel 30 civil szervezet képviseltette magát ezen a szeptember 29-i szombaton
a Duna-parti helyszínen: nemzetiségiek, sportosok, hagyományőrzők, szociális indíttatásúak, de voltak munkahelyi és baráti csapatok is. Az
egyenruhások is megmutatták magukat, így jelen voltak az Óbudai polgárőrök, a kerületi közterületfelügyelők és a rendőrség munkatársai, míg a Dunán a hadihajós
ezred aknamentesítőhajója kötött ki. A részt vevők sokszínűségéből adódóan a kínált
program is színesre sikeredett: játékok, kerékpáros ügyességi verseny, sportbemutatók, római kori kalandozás, kézműveskedés, origami, kavicsfestés. A fakanálforgatók is versenyre keltek egymással, sütöttek, főztek, majd a zsűri elé tették az
elkészült étekremekeket. Az idén az Óbudai Polgárőrök szürkemarha pörkötjénél nem
akadt finomabb.
A Duna-parton felállított szabadtéri színpadon ünnepélyes percekkel indult a nap:
Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere átadta a Balázs Lajos Civil-díjat,
amit az idén az Elveszett Állatok Alapítvány érdemelte ki. Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred az évtizedek óta résztvevője kerületi rendezvényeknek, amikor egy aknamentesítő hajót nyitnak meg a látogatók előtt, vagy motoros
biztosítással segítenek egy-egy vízi rendezvényt, de a szárazföldi tűzszerész és hadihajós kiállítás sem marad el ilyenkor. A magyar hadihajózás az idén ünnepelte 170.
éves fennállását. Ebből az alkalomból és az eddigi együttműködést megköszönve,
Bús Balázs polgármesteri dicséretben részesítette az alakulatot. Az elismerést Szilágyi Zsolt ezredes, az alakulat parancsnoka vette át.
A rendezvény színpadán egymást követték a fellépők, nem maradhattak ki a környező általános iskolák sem: az Aquincum iskola 4. osztályosai Orbán Johnnyval
énekelték el a Rómaifürdő SE 25 éves szülerésnapjára írott dalt, a Csillaghegyi iskola
a mazsorett csoportjával, míg a Dr. Béres József Általános Iskola zsonglőrcsapatával
mutatkozott be.
Zene, tánc, jókedv: igazi piknikhangulat kerekedett a Duna-parton, olyannyira, hogy
a reggel még szégyenlősen bújkáló nap délre előmerészkedett, csatlakozva a civil
ünnepen megjelentekhez.
A rendezvényről beszámolót a 11., míg képes összeállítást a 7. oldalon találnak olvasóink.

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
www.csipke.info

PROGRAM
CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A Rómaifürdő SE
ezúton is köszönetet mond azoknak, akik
2017. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át felajánlották.

1% A felajánlások összege: 133.683 Ft, 1%
amelyet hajók, lapátok javítására fordítanak.
Köszönjük.

1039 Mátyás király út 13-15
2018. november 21. szerda 18 óra
CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ
Helynévrégészet
Vendég:
Faragó Imre okl. térképész
Előadásaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk.
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SULI HÍREK
AQUINCUM
Általános Iskola
A Világ Legnagyobb Tanórája
Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola négy osztállyal
csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája
kezdeményezéshez. A 2018-ban immár
negyedszer megrendezésre kerülő, „Te is
lehetsz VilágVédő!” nevet viselő program
az ENSZ projektje. A szeptember 24-i hét
során a világ általános- és középiskolásai
megismerkedhettek az ENSZ globális céljaival, a fenntartható fejlődés lehetőségeivel. Iskolánkból az 5.b, 5.c, 6.b és 7.b
osztályok vettek részt a programban.
Az ötödik és hetedik évfolyamosok leginkább a vetített kisfilmek kapcsán beszélgettek arról, hogy saját környezetükben
milyen problémákat észleltek – és ezek
megoldásához mire, kire volna szükség. A
tanóra végén felmerült a kérdés, hogy a
diákok maguk mit tudnának tenni a közvetlen környezetükért. Ennek megválaszolására VilágVédő portrét rajzolhattak
magukról, amelyben megnevezik azokat a
problémákat, amelyekkel ők gyerekként is
szembesülnek, illetve azokat a tevékenységeket, amelyeket ők is végre tudnak hajtani környezetük megóvásáért.
Gerle Kata
*
A 6. b-sekkel – két tannyelvű osztály
révén – angolul néztük meg a kampányfilmet.
A globális célok megbeszélésével viszonylag hosszú időt töltöttünk, mert bár több cél
ismerősen csengett a gyerekek számára,
több fogalom magyarázatra szorult, mint
például az innováció és fenntarthatóság.
Végigböngésztük a világtérképen azt is,
hogy melyik kontinensen, hány országban

BÁRCZI
Általános Iskola
CSALÁDI NAP
A BÁRCZI ISKOLÁBAN
Nálunk a Bárcziban a szeptember 22-e két
szempontból is fergeteges napként marad
meg mindannyiunk emlékezetében. A természet hatalmas szél kíséretében postázta nekünk az őszt, mi pedig egy
hasonlóan mozgalmas délelőttel köszöntöttük azt.
Hagyományainkhoz híven az idén is CSALÁDI NAPRA invitáltuk tanítványainkat és
szüleiket. Ilyenkor az iskola falai közül rövid
időre „száműzzük” a csengőszót, az órákat
és a tanulást. Helyette a szórakozásé, a
nevetésé, a vidámságé és a kötetlen beszélgetéseké a főszerep.
Iskolánk az idén is gazdag és színes programmal várta a családokat, melyből mindenki
kedvére
válogathatott.
A
kézműveskedést kedvelő gyermekek és
4

csatlakoztak a VilágVédő kampányhoz. Rákerestünk szűkebb pátriánkra, Óbudára is.
Megtekintettünk egy másik videót is,
amelyben fiatalok környezetvédelmi innovációit mutatták be.
Utána igazi VilágVédőkkel ismerkedtünk.
Elolvastuk a Malawiból származó Memory
Bandával készült riportot, amelyből megtudtuk, hogy hazájában a lányok oktatáshoz való jogáért küzd. Az Egyesült
Királyságban élő Ndubuisi Ucheával és
Hayel Wartemberggel készült interjúból az
derült ki, hogy mindketten megtapasztalták a negatív diszkriminációt, így friss diplomásként most ez ellen próbálnak tenni.
Ők a Word on the Curb (Szóbeszéd a Járdán) szervezet társalapítói; egy platformot
létesítettek, amelyen a fiatalok megoszthatják saját történeteiket, egyúttal megismerhetik másokét is. Ily módon segítik a
fiatalokat a sztereotípiák és félreértések elleni küzdelemben.
Ezután következett a VilágVédő portrék elkészítése és a szóválogatás. Olyan szavakat kerestünk, amelyek leginkább jellemzik
a gyerekeket, amiért VilágVédőnek nevezhetik magukat. A portrék ma egy virágzó
fát ölelnek körbe, ezzel is szimbolizálva azt,
hogy Védjük Világunkat.
Gerle Kata és Brassói Annamária
***

Oroszlánvadászaton a 4.a
Október 3-án, a tanítási órák után az
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 4.a osztálya Szabina nénivel és Ági nénivel oroszlánvadászatra indult a belvárosba. A Kálvin tértől
a Lánchídig kutattuk fel a kőoroszlánokat,
miközben izgalmas történeteket hallgattunk meg egy-egy helyszínen Remete
Szent Antaltól a II világháborúig.
A városnéző sétán sikeresen levadásztuk
az oroszlánokat. A vadászkaland mellett
jutott egy kis időnk a játékra is a Károlyikertben. Fáradtan, de élményekkel telve
érkeztünk haza.
Szabina néni és Ági néni
szüleik az ebédlőben találhattak maguknak
kellemes elfoglaltságot. A sport iránt érdeklődőket az aulában felállított pingpongasztalok várták, ahol örömüket lelhették a
közös mozgásban. A termekben mulatságos ügyességi feladatokban „mérkőzhettek” meg a gyermekek. A kisebédlő
asztalaira pedig kivételesen sakktáblák kerültek, amelyek mögött ülve az apukák
mérhették össze tudásukat a csemetéikkel, élvezve a közös játék örömét. A tornaterem különféle bemutatóknak a
színhelyéül szolgált, ahol gyermekeink
tánctudásában és ügyességében gyönyörködhettünk. Ez alatt a tantermekben a
gasztronómiáé volt a főszerep. Kellemes
beszélgetések közepette mindenféle finomságok készültek, amit persze a végén
jóízűen el is fogyasztottunk.
Az iskola minden szegletét a mosoly, a
hangos nevetés, a vidámság és a jó hangulat töltötte be. Bebizonyosodott, hogy
lehet barátságtalan egy reggel, eshet az

eső, fújhat odakint a szél. Egy közösség
képes egy ilyen napot is kellemessé vará-
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zsolni. A mi falainkon belül ezen a borongós szombaton is vakítóan sütött a Nap.

alkalom ez arra, hogy elővegyük kedvenc mesekönyveinket, kedvenc mesehősünk társaságában töltsük a
délelőttöt.
Hangulatos Mesekuckót rendeztünk be
a földszinti folyosóra, melyben magyar
népmeséket vetítettünk minden szünetben a nagyszámú közönség örömére.
A Magyar Meseszó Egyesület mesemondói varázslatos történetekkel leptek meg bennünket. A doromb és
juhászfurulya muzsika, messzire hallatszott.

FODROS
Általános Iskola
Aki a zenét szereti, soha nem lehet igazán boldogtalan.(F. Schubert)

A Zene Világnapját ünnepeltük a Fodrosban
Október 1-én reggel az iskola tornatermében a Fodros kórus egy rövid
zenei összeállítással várta az iskola
diákjait a zene világnapja alkalmából.
A műsorvezetők Herr Benedek 7. c és
Székely Hanna 7. a osztályos tanulók
Yehudi Menuhin gondolataival köszöntöttéka a nézőket:
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a
napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg
régi és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek,
kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói.”
Ezt követően Tóth Zsófia 6. a osztályos tanuló zongorajátéka alatt, a kórus 4. c osztályos diákjai zenei idézeteket
szavaltak.
Végül a kórus elénekelte, bevonva a közönséget is a Pál
utcai fiúk musicalból közkedvelt Nagy a világ betétdalt.
A tornatermünk ezen a kicsit borongós reggelen megtelt
vidám énekszóval, így mindenki vidámabb hangulatban
folytathatta napját.

Külker Evezős Klub hírei
Országos Evezős Bajnokság
Idén szeptember 28-30-án rendhagyó módon Csepelen
került megrendezésre a Felnőtt és Masters Evezős Országos Bajnokság, mely során hat arany-, tizenkét ezüstés hét bronzérem született a Külker Evezős Klubban.
A megszokottól eltérő helyszín adta nehézségek ellenére is
szépen teljesítettek a Klub versenyzői. A Külker legkiemelkedőbb versenyzője, Gadányi Zoltána most sem okozott
csalódást. Női felnőtt egypár előfutamát és elődöntőjét
könnyedén nyerve jutott a fináléba, ahol megszerezte a bajnoki címet. Hasonlóan szépen teljesített a Klub két új reménysége serdülő kétpárban: Mile Anna és Maticsek Lizett
szintén előfutam nyereség után aratott győzelmet a döntőben. A Külker veterán versenyzői további négy aranyéremmel gazdagították a klubot: férfi masters egypárban
Szabados Miklós, női masters négypárban Külker-Csepel
versenyegyesülés (tagjai: Dávidné Fekete Mária, Melisné
Kosztolányi Kamilla, Ecsedi Ákosné, Cseri Ágota), masters
vegyes négypár (tagjai: Lajkó László, Csányi Éva, Lajkó
Lászlóné Siska Éva, Tölgyesi Viktor), és masters vegyes
kormányos nyolcasban a Külker-Csepel versenyegyesülés
(tagjai: Lucsánszky László, Dávidné Fekete Mária, Ecsedi
Ákosné, Melega Tibor, Pénzes László, Búza József, Cseri
Ágota, Melisné Kosztolányi Kamilla, k: Horváth Anna).

Magyar Népmese napja, a Fodrosban
„A mese mosoly, mindenki lelkének.”
Örömmel számolok be a Magyar Népmese Napja alkalmából szervezett programunkról.
Egész napos, izgalmas mesés-napot tartottunk a Fodrosban a magyar népmese napja alkalmával.
Hagyomány nálunk, hogy ezt a napot megünnepeljük, hiszen diákok és tanárok egyaránt szeretik a meséket. Jó

FF ks 8+ Halasi Tamás, Győrffy Ágoston, Szalontai
Zsolt, Sehr Miklós, Cseh Vilmos,
Révész Zoltán, Bartha Zoltán, Szabó Gergely,
k: Fekete Donát
NM 2x Lajkó Lászlóné Siska Éva, Baracs Éva
NM 4x Bácskainé Ekker Zsuzsanna, Lajkó Lászlóné
Siska Éva, Csányi Éva, Baracs Éva
FM 1x
Fehér András
FM 2x
Fehér András, Szabados Miklós
FM 4x
Teiszler Ferenc, Mihály Tibor, Lajkó László,
Tölgyesi Viktor
mixM 2x Hirlné Simon Szabina, Fodor Boldizsár
mixM 2x Szabados Miklós, Ecsedi Ákosné
Bronzérmesek:
NS 2Mile Anna, Maticsek Lizett
NF 4x
Nagy Ildikó, Gadányi Zoltána, Benda Orsolya,
Kiffer Dorina
FU23 ks 1x Szabó Gergely
FM 1x
Fodor Boldizsár
FM 2x
Lajkó László, Tölgyesi Viktor
FM 2Tölgyesi Viktor, Götz Péter
FM 8+ Götz Péter, Teiszler Ferenc, Tölgyesi Viktor,
Fodor Boldizsár, Mihály Tibor, Szabados Miklós, Lajkó László, Jelinek Gábor, k: Fekete
Donát)

Teaházunkban mindenki vendégünk volt egy csésze teára.
Meseíró pályázatot hirdettünk melyre várjuk az ötletes
meséket 21. századi kis meseíróinktól.
„Nagyok mesélnek kicsiknek” projektünk keretében, a felsősök, a testvérosztályaiknak dramatizáltak, báboztak, táncoltak és adtak elő Benedek Elek gyűjtéséből való meséket.
Jó hangulatú, emlékezetes nap volt!Itt a vége fuss el véle!
Aki nem hiszi, az jövőre járjon utána!

Két első, három második és két harmadik helyezés is született a versenyen. A legsikeresebbnek Gadányi Zoltána
bizonyult, aki nemcsak az U23 korosztályban érte el a legjobb időt, hanem az egész női mezőnyben, így idén is címvédőként megszerezte a leggyorsabbnak járó Wörthersee
Rózsája kupát. Ugyanebben a korosztályban Kiffer Dorina
a harmadik helyen ért célba. Mile Anna serdülő kategóriában második, Maticsek Lizett ötödik helyezést szerzett.
A fiúk is előkelő helyen végeztek: Pajor Krisztán és Talpos
Norbert dobogós második, illetve harmadikként; Cseh Vilmos és Szentpáli Gergő ötödik, valamint hatodik helyen.
Masters kategóriában Baracs Éva első, Lajkó Lászlóné
Siska Éva második, Szabados Miklós negyedik, Lajkó
László 15., Stollmayer Ákos a legnépesebb E kategóriában 22. helyen zárt.
Kiffer Dorina

Kiffer Dorina
***

Ezüstérmesek:
NF 2x
Benda Orsolya, Gadányi Zoltána
FF ks 2x Révész Zoltán, Bartha Zoltán
FF ks 4x Cseh Vilmos, Révész Zoltán, Bartha Zoltán,
Sehr Miklós
FFks 4- Cseh Vilmos, Révész Zoltán, Bartha Zoltán,
Sehr Miklós

Wörthersee Rózsája regatta
Október 13-án került megrendezésre az ausztriai Rose
vom Wörthersee Regatta, melynek során közel háromszáz induló evezett át Veldenből Klagenfurtba a
16 km hosszú tavon. A Külker Evezős Klubból tizenhárman álltak rajthoz, és idén is a Klub versenyzőéjé,
Gadányi Zoltánáé lett a Rózsa díj.
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

„öregkori lelassulásnak” tulajdonítja, így a probléma kezeletlen
marad, pedig létezik olyan hatékony megoldás, amely visszaadhatja kedvencének a mozgás
örömét, akár hosszú éveken át!

teken. A probléma hathatós kezelése tehát egyszerre több célt is
szolgál: a gyulladás és a fájdalom
csökkentése a mozgásszervi
problémák megszűnését eredményezi, az életminőségét javulásával elmaradnak a viselkedési
zavarok és a kezelés a betegség
előrehaladását is lelassítja hoszszabb távon.

Mikor gyanakodjunk
ízületgyulladásra?
Az öregedő kutya egyre fokozódó
ízületi fájdalmai és romló életminősége viselkedésbeli változásokhoz vezetnek. Nehezen kel fel,
nem szívesen sétál, gyakran sántikál, biceg, és nemritkán ízületei
merevvé válnak, mozgatásukra az
állat fájdalmat jelez. Egyes állatoknál agresszivitás jelentkezhet, és
gyakrabban nyüszítenek vagy
ugatnak, de az is előfordul, hogy
az állat visszahúzódó lesz, és
egész nap csak gubbaszt. Egyes
állatok gyakran nyalogatják a fájdalmas végtagokat, melyről gyulladt bőrük árulkodik az érintett
ízületek fölött lekopaszított terüle-

Hogyan kezelhető a probléma?
Egyes elhasználódott ízületek „teljes felújítását” csak egy protézisműtét oldhatná meg, ennek
költségeit azonban kevesen engedhetik meg maguknak. Marad tehát
a tüneti kezelés, amely jelentősen
enyhítve a fájdalmakat, visszaadhatja a mozgás örömét a sántikáló
kedvencnek. A legfontosabb azonban a korai diagnózis felállítása, az
életkörülményeinek megváltoztatása (pl. elhízott ebeknél a testsúly
csökkentése, valamint a visszafogott terhelés) és végül az adott ízületi elváltozás célzott kezelése. A
beszerezhető ún. „nem szteroid
gyulladáscsökkentők” és fájdalomcsillapítók jelentősen mérsékelik az

Kutyák ízületgyulladása
Mi okozza az ízületgyulladást?
Az ízületekben kialakuló gyulladás
(latinul artritisz) a kutya élete során
bármikor jelentkezhet. Kiváltásában szerepet játszhat egy sérülés
vagy fertőzés, de okozhatja természetes elhasználódás vagy akár a
kutya immunrendszerének téves
válaszreakciója is. Az idősebb, túlsúlyos és nagyobb testű fajtákhoz
tartozó kutyák esetében az artritisz
kockázata nagyobb, bár a betegség minden méretű, korú és fajtájú
kutyát érinthet. Az idős kutyákra
jellemző ún. degeneratív ízületi betegség hátterében rendszerint az
ízületek természetes leépülése áll,
mely bármelyik ízületben kialakulhat és előbb-utóbb az ízület körüli
létfontosságú szövetek károsodásához vezet. Az artritisz egyike a
leggyakrabban kezelt és gyakran
„félrekezelt” fájdalomforrásoknak,
sőt nemritkán az is előfordul, hogy
a gazdi az egyre súlyosbodó mozgásszervi tüneteket egyszerűen

ízületeken belüli gyulladásos folyamatokat, és a további leépülést is
lassítják. A gyulladáscsökkentőkkel
párhuzamosan javasoljuk alkalmazni azokat az ízületvédő táplálékkiegészítőket (pl. glükózamin és
kondroitin), melyek az ízületi porc
regenerációjában elengedhetetlenek. Összefoglalva: Az ízületgyulladás okozta mozgásszervi bántalmak
túlnyomó része tervszerűen végzett
hosszútávú (gyakran életre szóló)
gyógykezeléssel látványosan enyhíthető. A fájdalmak enyhülésével a
kutya jobban érzi magát, vidámabb
és aktívabb lesz, és akár élete végéig visszakaphatja a mozgás örömét. Hangsúlyt kap a megelőzés
lehetősége, ahol csak lehet: például
lépcső helyett rámpa, vagy a kertben rézsű kiépítése, amelynek lépcső helyetti használatára meg lehet
tanítani a kutyát. Az időskori ortopédiai szűrés is fontos szerepet játszik
az egészség megóvásában, amely
során lehetőség nyílik egy megelőző vagy kezdeti tüneteket időben
megállító stratégia kidolgozására az
állatorvos és a gazdi együttműködésével.

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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Civil piknik a Duna-parton
2018. szeptember 29. Római-part
Orbán
Johnny az
Aquincum
Általános Iskola 4. osztályosaival
adta elő a
Rómaifürdő
SE-nek írt
Negyedszázados dalát.

A legkisebbek örömére
az Apacuka zenekar is
fellépett a Duna-parti
színpadon
Idén sem
maradt el a
hagyományos főzőverseny
Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere Polgármesteri
Dícséretet adományozott a MH 1. Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós
Ezrednek, amit Szilágyi
Zsolt ezredes, az alakulat parancsnoka vett át.

Akadt, aki kézműveskedéssel, dunai kavics-festéssel múlatta az időt.
Az aknamentesítő hajónak idén is sok látogatója akadt
A Göncöl
Néptáncegyüttes is
a Duna-parton ropta a
táncot

Megtelt a
Rómaifürdő
SE vízi telepe
Fotó: Hanula Endre
A rendezvény további képeit a www.romaifurdo-se.hu weboldalon tekinthetik meg olvasóink.
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KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS
A RÓMAI-PARTON

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő
Nonprofit Kft. hírei

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata idén tavasszal közösségi tervezést indított a Nánási-Királyok útja és a Római-parti sétány közötti terület építési szabályzatának megalkotására. A munka első lépéseként az érdeklődők egy kérdőívet tölthettek ki, amely
augusztus 24-től szeptember 30-ig volt elérhető online formában és az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán. Ezen idő alatt 651 kitöltés érkezett be, melyek kiértékelése megkezdődött. Ennek eredményéről és a kerületi közösségi
tervezés következő lépéseiről a kerületi sajtóból lehet értesülni.

BÉKÁSMEGYERI PIAC ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
Új helyre kerülnek az építési konténerek
A Heltai Jenő tér burkolatmegújító munkálatai a nyár folyamán elkezdődtek, és hamarosan elérik azt a területet, ahol jelenleg az
építési konténerek találhatóak. Annak érdekében, hogy a HÉV átjáróhoz közeli szakasz burkolata is megújuljon, az építési konténerek áthelyezése október 15-én megkezdődött.
Fontos, hogy a konténerek továbbra is az építkezés közvetlen közelében maradjanak,
erre alkalmas hely viszont csak a Madzsar József utca 1-nél található parkolóban van,
így a piac felőli parkoló egy részét az építési konténerek veszik ideiglenesen birtokba.
Annak érdekében, hogy ez az átmeneti változás minél kevesebb problémát okozzon, a
Madzsar József utcán ugyanannyi parkolóhely válik majd elérhetővé, mint amennyivel
csökken a parkoló kapacitása.
Hamarosan kialakításra kerül a végleges forgalomtechnika a Békásmegyeri Piac és Közösségi tér környékén. Az egyik legmarkánsabb változás a Heltai Jenő tértől északra található szervízutat érinti. Ez az útszakasz jelenleg is lezárás alatt van, és végleges
terveknek megfelelően, a Traianus tér gyalogosforgalmának biztonságos átkelésének
érdekében pollerekkel ellátott gyalogossétány kerül kialakításra. A későbbiekben ez az
útszakasz a Madzsar József utca és a Füst Milán utca felől is zsákutca lesz. Szintén változásra kell számítani a Füst Milán utca – Juhász Gyula csomópontnál. A Füst Milán
utca ezen szakaszát kétirányúsítani kell, ezért néhány parkolóhely megszűnik, viszont

könnyebben elérhetővé válik a Juhász Gyula utca 2. illetve a Füst Milán utcában található társasházak előtti parkoló. Jó hír, hogy a környéken található parkolóhelyek számának növelésének érdekében a Juhász Gyula utcai párhuzamos parkolóhelyek 45
fokossá alakításával további parkolóhelyek jönnek létre.

A rehabilitációnak köszönhetően a park számos
új funkcióval fog bővülni.

Elkezdődött a Lékai bíboros tér felújítása
2015 végén, a környékbeliek bevonásával készültek el
a csillaghegyi Lékai bíboros tér felújításának tervei. A
négyalkalmas közösségi tervezést a kiviteli tervek elkészítése, majd a forráskeresés követte, idén ősszel
pedig végre emlék- és pihenőparkként születhet újjá a
terület.
A szeptembertől decemberig tartó 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, gazdag 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. Lapzártánkkor az Ármány
utca felőli szakasz felújítása volt folyamatban, melyet a
Szamovár utca felőli szakasz fog követni. A későbbiekben pedig Czetz János dandártábornok szobra is méltó
helyet fog kapni a park területén, emléket állítva az 184849-es szabadságharcnak.
A felújítás a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
szervezésében, a Belügyminisztérium támogatásával jön
létre.
8
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Új szívultrahang-készülék
a Szent Margit Rendelőintézet
Csobánka téri szakrendelőjében
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Örlős Endre program keretében teljes egészében önerőből finanszírozta az okostechnológiai újításokat kínáló berendezés beszerzését. 2018. őszétől a több
mint 17 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően lehetőség van
az ügymenet gyorsítására, valamint pontosabb állapotfelmérésre.
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a szívultrahang-készülék átadó eseményén elmondta: az önkormányzat most abba az irányba tett egy nagy lépést, hogy a
Szent Margit Rendelőintézet Csobánka téri kardiológiai diagnosztikai szolgáltatását közelítse az európai átlaghoz. Hozzátette: az óbudaiak remélhetőleg látják és tapasztalják
is, hogy mennyit fejlődött az elmúlt években a III. kerületi egészségügy eszközállománya,
hogy hogyan váltak korszerűbbé az épületek, és hogy milyen erőfeszítéseket tett az önkormányzat a prevenció és egészségmegőrzés vonatkozásában. Legutóbb a Szent Margit
Rendelőintézet Csobánka téri szakrendelője esett át energetikai felújításon, emellett
nemrégiben a Laktanya utcai Tüdőgondozó és Tüdőszűrő állomás gazdagodott új röntgenberendezéssel. Ez utóbbit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szintén teljes mértékben saját költségvetési forrásból biztosította.
Dr. Budai András, a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az
átadón ismertetett pár releváns adatot a szív- és érrendszeri betegségekről: Magyarországon az összes elhalálozások felét ezek okozzák, azonban magasabb színvonalú szűrés
által a kardiovaszkuláris halálozások száma csökkenthető. Hozzátette: kollégáinak nagy
segítség, hogy az új gép sokkal inkább személyre szabható a korábbi ultrahang berendezéseknél.
Az ’ACUSON NX3 Series’ nevű készülék a Siemens egészségügyi részlegének legújabb

ultrahang fejlesztése. Olyan újításokat kínál, amelyek időt és energiát spórolnak a betegellátásban, kényelmesebbé és gyorsabbá teszik a vizsgálatokat. A gép szignifikánsan
csökkenti a keringésről készült felvételek esetén eddig tapasztalható képzajt, a nagyobb
felbontás pedig ideális eszközzé teszi a gépet a mellkas és a vázizmok vizsgálatához. A
berendezés rendszerbe állításában közreműködést vállalt a SIEMAC Kft.
Az eseményt egy rövid bemutató követte, ahol a jelenlévők tanúi lehettek a gép által
végzett vizsgálatnak, miközben dr. Balogh Gyula, a Kardiológia Osztály főorvosa elmondta: a gép számos mérést automatikusan végez el, amivel a vizsgálat minősége és
a gyorsasága is javul, így hamarabb tudjuk a betegeket egymás után fogadni. Az okostechnológiás berendezés precízebb, pontosabb diagnózis felállítására ad lehetőséget,
például a szívizom különböző területeinek mozgászavara sokkal kifinomultabb módszerekkel értékelhető.
A 2017-es év során a Csobánka téri kardiológiai szakrendelésen a csaknem 3 ezer orvosbeteg találkozáson több mint 15 ezer beavatkozás történt. A korábban itt alkalmazott
készüléket, amely már nem volt alkalmas diagnózisok felállítására, 13 éve használták.
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Óvodai úszásoktatás a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben is
November elejétől újabb helyszínen, újabb
turnusokban, újabb óvodások kezdhetik el
az úszást az önkormányzat ingyenes óvodai úszásprogramja keretein belül.
Az önkormányzat továbbra is nagyon hasznos és eredményes programnak tartja a gyermekek rendszeres testmozgásra való nevelését. Bús Balázs polgármester
kezdeményezésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
a 2014/2015 tanév kezdetével ingyenes óvodai úszásoktatást indított. Ez a 2018/2019 nevelési évben is folytatódott. A második szakaszhoz csatlakozik a Csillaghegyi
Árpád Forrásfürdő- melynek sportrészlege szeptember
29-től próbaüzemben működik-, ahol a Római Sport Egyesület edzői oktatják majd a gyerekeket.
Az uszoda nem csak egy 33*25 m úszómedencével rendelkezik, hanem egy, kifejezetten az óvodás korú gyermekek
számára kialakított 60 cm mélységű tanmedencével is.
Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata így már három
helyszínen is lehetőséget biztosít arra, hogy az óvodás
korú gyermekek elsajátíthassák az úszás alapjait.
Helyszínek:
– Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő a Római Sport Egyesület oktatásával
– Római Teniszakadémia helyszín és oktatás biztosításával
– Császár-Komjádi Sportuszoda a Darnyi Tamás Sport
Egyesület oktatásával

10
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Az Elveszett Állatok Alapítványáé
az idei civil díj
Szombaton délelőtt a Római-parton Bús Balázs polgármester nyitotta meg a XI. Óbudai Piknik és Nemzetiségi Napot, amely 9 helyszínen nyújtott közösségi programot a kerületieknek.
Tarlós István, Budapest főpolgármestere
ugyan nem tudott jelen lenni az Óbudai
Pikniken, ám a jeles nap alkalmából üzent
az óbudaiaknak.
„Az óbudai polgárok lelkesedése, a kerületükért érzett felelősség és tenni akarás
nélkül még ez a kerület is – különleges
adottságai ellenére is – csak egy városrész lenne a többi közül. Hisz egy várost
nem csak a múltja, az épített és természeti
öröksége teszi élhetővé és szerethetővé,
hanem az ott élők, akik törődnek a környezetükkel és egymással. Ilyen jelképes
alakja volt a kerületnek Balázs Lajos, aki a
Ganz Ifjúsági Műhely létrehozójaként a
80’-as évektől kezdve haláláig a kerületi
gyerekekért munkálkodott, és akinek a
most átadásra kerülő díj őrzi nevét.
Elismeréssel tapasztalom, hogy a családokért, az idősekért, az ifjúságért egész
évben fáradhatatlanul munkálkodó szervezetek a kultúra, nevelés, oktatás, egészségügy, sport terén – hogy csak a
legjelentősebbeket említsem – napi feladataik mellett komoly hangsúlyt fordítanak arra is, hogy a helyiek ne csak
lakóként, hanem közösségként, egymást
segítve éljék meg a kerületben a mindennapokat vagy töltsék együtt az ünnepeket,
ünnepeljék együtt sikereiket.”

Az ünnep megnyitóján Bús Balázs polgármester köszöntötte a jelenlévőket.
A civil szervezetekről így szólt: Függetlenül
attól, hogy karitatív, sport, szabadidős
vagy épp környezetvédelmi ügyekre fókuszálnak, mindannyian fontos szerepet töltenek be az óbudai közösségépítő
munkában. Őket tekinthetjük a szubszidiaritás sarokköveinek, hisz a helyi társadalom közvetlen szükségleteire, problémáira
elsőként ők igyekeznek válaszokat adni.

Éppen ezért tekinthető természetesnek,
hogy az anyagi lehetőségekhez mérten támogatjuk őket.
A polgármester kihangsúlyozta, hogy a
partneri kapcsolatnak van egy jól körülhatárolt szabályrendszere, amelyet egy
Márai idézettel szemléltetett.
S mint ahogy csak az egyféle vércsoporthoz tartozó emberek tudnak egymásnak a
veszély pillanataiban segíteni, mikor vérüket adják embertársuknak, kinek rokon a
vérképlete, úgy a lélek is akkor tud csak
segíteni egy másik léleknek, ha nem „másféle”, ha szemlélete, meggyőződésnél is
titkosabb valósága hasonló. – írja Márai
Sándor.
Az együttműködés, az egymásért és a
közös célokért való fáradozás alapfeltétele
egy ki nem mondott, de mindkét fél által
megélt azonosságérzés. Annak elismerése, hogy a fontos ügyekben nincs köztük
alapvető nézeteltérés. – foglalta össze Bús
Balázs majd hozzátette, ez érvényes a civil
szervezetek és az önkormányzat kapcsolatában is.
Beszéde végén köszönetet mondott az idei
Piknik fő helyszínét biztosító Rómaifürdő
SE vezetőinek, Fehér Ágnesnek és Rátkai
Jánosnak, valamint a Római Sportegyesület elnökének Gyepes Lajosnak szervező
munkájukért, de valamennyi civil szervezet munkájáról, tettrekészségéről elismeréssel szólt.
A beszédet az ezen a napon hagyományosan kihirdetésre kerülő Balázs Lajos Óbudai Civil Díj átadása követte. Az idei év
kitüntetettje az Elveszett Állatok gyógyító, Ellátó, Elhelyező
Alapítvány, amely magas
színvonalú állatvédelmi, környezetvédelmi és oktatási
tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben. A díjat az elnök, Varga
József állatorvos vette át.
A 2004-ben alakult Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány
elhivatott
munkatársai
egészségmegőrző és betegség megelőző, gyógyító rehabilitációs tevékenységet
végeznek elhagyott vagy
egyébként – akár a gazdája
szociális helyzete miatt – rászoruló kisállatok részére.
Emellett közérdekű állategészségügyi feladatokat is
ellátnak, ideértve a kisállatok nyilvántartását, kötelező

védőoltás beadását, járvány megelőző ellátását stb. A gyógyító tevékenységen túlmenően befogadják és elhelyezik a
hontalan állatokat is. Az Alapítvány 2004
októberében Magyarországon egy eddig
egyedülálló programot indított el az óvodások és általános iskolák tanulóinak oktatása, ismeretei bővítése érdekében. A
gyermekek oktatása során nagy hangsúlyt
fektetnek a hobbi- és társállatok helyes
tartásának és az állatvédelmi törvény idevágó rendelkezéseinek megismertetésére,
valamint a környezetvédelemre.
A nap további kitüntetettje a Magyar
Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezrede polgármesteri dicséretben részesült, amely az idén ünnepli megalakulásának 170. évfordulóját. Az ezred
évek óta hagyományosan részt vesz az
óbudai civil napon. Ezen alkalmakkor tekinthetik meg az érdeklődök az „Óbuda”
nevet viselő AM hajót is, míg a parton kiállítás formájában a tűzszerészek munkájával ismerkedhetnek meg a látogatók. Az
ezred parancsnoka, Szilágyi Zsolt vette
át az évfordulós kitüntetést.
A nap folyamán az óbudaiak kilenc helyszínen élhették át a közösség és a közös-
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ségi programok élményét. A Római-parton látogatható hajókkal és kipróbálható
evezősökkel várták az érdeklődőket, amellett hogy főzőverseny, civil sátrak, kézműves foglalkozások és sportprogramok
színesítették a napot. Békásmegyer-Ófalun a Szent József Házban számos gyermekprogram és a Szent Margit
Rendelőintézet munkatársai jóvoltából
egészségügyi szűréseken is részt vehettek
a látogatók, de a közösségi kert és a Tündérkert is nyitva állt. A Táborhegyen és
Solymárvölgyben, mit ahogy több más
helyszínen is a szüreté és az ehhez kapcsolódó tevékenységeké volt a főszerep,
a Mészkő parkiak játékos vetélkedőkkel,
sportversenyekkel készültek, hogy feledhetetlen élményt nyújtsanak az óbudaiaknak. Csillaghegyen a néphagyományok
köré csoportosultak a programok, amelyek a közösségi házban a Kretens Együttes rock koncertjével zárultak. Az
Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Plébánián a Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesület
szervezésében szüreti bálon, a Csillaghegyi Református Templomba látogatók
Almás pite fesztiválon vehettek részt.

Végül, de nem utolsó sorban a
Magyar Hospice Alapítvány a
gyógyíthatatlan betegek életvégi méltóságának megőrzéséért közös nárciszültetésre
invitálták a kerületieket.
A Békási közösségi kert is
éppen ezen a napon ünnepelte
alapításának 5. évét. Ebből az
alkalomból a kertgazdák bográcsozással ünnepeltek és felidézték az elmúlt évek
történéseit.
A XI. Óbudai Piknik és Nemzetiségi Nap sikere ékes bizonyítéka
az
önkormányzat
törekvéseinek való megvalósulásának, amelyet jelmondata is
fémjelez: Óbuda – közösséget
építünk.
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Az Óbudai Múzeum és a Goldberger
Textilipari Gyűjtemény
OKTÓBERI PROGRAMJAI

Partrendezés a Római-parton
Civilek és az önkormányzat együttműködése révén ismét
partrendezés történik
a folyóparton. A Duna
rendkívül alacsony
vízállása megkönnyíti
a munkát, amely a
következő napokban
is folytatódhat.

október 25. csütörtök 11.00 – „MúzeumCsütörtök” –
tárlatvezetés az Óbudai Múzeum „Óbuda – Egy város három
arca” című állandó helytörténeti kiállításában
helyszín: találkozó az Óbudai Múzeum recepcióján
október 28. vasárnap 10.00 – „A Goldberger…” –
tárlatvezetés a Goldberger Textilipari Gyűjtemény állandó kiállításában (Múzeumok Őszi Fesztiválja)
helyszín: 1036, Budapest, Lajos utca 136-138.
október 30. kedd 11.00 – „A Zichy kastély titkai” –
kastélyséta az Óbudai Múzeum szervezésében
helyszín: találkozó az Óbudai Múzeum recepcióján

Tovább csökkent a Duna vízszintje Budapestnél, és a
csökkenés nem áll meg –
vélik a szakértők. Az augusztus óta tartó csapadékszegény időjárás miatt a Duna vízállása a magyarországi
szakaszon ismét az eddig mért legkisebb értékek közelében vagy alatta alakul a vízmércéken. Az alacsony vízállás
nem okoz problémát a vízminőségben, viszont a hajózást
érinti: megtiltották a teherhajóknak a folyón való közlekedést, valamint két fővárosi hajójárat sem közlekedik. Az
alacsony vízszint azonban lehetőséget adott a partrendezésre!
A part takarítási, rendezési akció ötletével Keleti Péter aktivista kereste meg Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát, azok után, hogy egy szakaszt már rendbe tettek

A programok ingyenesek, a részvétel regisztrációhoz kötött,
amelyre a programok@obudaimuzeum.hu e-mail címen és a
06 1 250-1020-as telefonszámon van lehetőség.

korábban az önkéntesek. Az önkormányzat örömmel állt
a civil kezdeményezés mellé és közmunkások bevonásával, most már közösen folytatták a föveny további szakaszának megtisztítását. A partrendezés folytatódik a
napokban is, amelyhez egyénileg is lehet csatlakozni a
helyszínen. Ahogy a civil felhívás írja, gumikesztyű és gumicsizma ajánlott, a zsákok rendelkezésre állnak.
A part rendezése során a legfőbb feladat a nagyobb kövek
kihordása, kigörgetése kijelölt helyekre, ahonnan később
gépi támogatással kerül a terület kezelője által kijelölt
helyre, valamint szemétszedés.

Itt a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

További részletekről, a Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj
pályázati feltételeiről és a pályázatok kötelező mellékleteiről
a letölthető teljes pályázati kiírásban lehet tájékozódni.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján kell
benyújtani.
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
Nyitva tartás:
Hétfő 8 – 18 óráig
Kedd 8 – 18 óráig
Szerda 8 – 18 óráig
Csütörtök 8 – 18 óráig
Péntek 8 – 12 óráig
A pályázati benyújtásának határideje:

2018. november 6.

http://www.emet.gov.hu/
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Goldberger
Textilipari Gyűjtemény
1036, Budapest, Lajos utca 136-138.
06 1 250-1020
NYITVA TARTÁS: kedd-vasárnap 10.00-18.00

1038 Budapest, Ezüsthegy u. 16. 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

További információk az alábbi internetes oldalakon találhatók:
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1033, Budapest, Fő tér 1
06 1 250-1020

Óbudai
Platán Könyvtár
Ezüsthegyi
Könyvtára

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az EMMI-vel együttműködve
nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázat nyitott a felsőoktatási hallgatók számára a
2018/2019 tanév második és a 2019/2020 tanév első félévére vonatkozóan, illetve a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A
program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül
három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Óbudai Múzeum
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PROGRAMOK
Háló-zsákba-macska 2018. november 9. 1616–1818
Este a könyvtárban. Hozd magaddal a hálózsákodat és
szüleidet egy közös esti mesére! Hogy mit mesélünk?
Az legyen zsákbamacska! Ha a mese után van kedved
lúdtollal írni, Márton történetével, Márton napi szokásokkal ismerkedni, és nem félsz egy kis esti kalandtól
a könyvtárban, itt a helyed!
1818-kor hálózsák-bontás (meglepetéssel!).
Kutyatár – 2018. november 17. 10 óra
November 17-én az Ezüsthegyi könyvtárban megnyílik
a Kutyatár.
Szeretnéd megismerni a fontos napi teendőket a kutyákkal? Kíváncsi vagy hogyan beszél hozzád négylábú
barátod? Esetleg menő trükköket szeretnél tanulni
vele? Akkor szeretettel várunk téged és szüleidet is!
Bemutatkozik a Best Dog Kutyaközpont két tanára és
kutyáik: Betti & Nati, Kata & Mignon.
Megkérünk benneteket, hogy az előadásra kutyusotokat most ne hozzátok magatokkal!
A programok ingyenesek.

DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET

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,
legközelebb 2018. november 5-én.

Római SE – HÍREK
A Római Sport Egyesület 3 fővel tudott részt venni
a budapesti úszó világkupán.
2018 október 4-6. között került megrendezésre a budapesti úszó világkupa.
A versenyen számos hazai és nemzetközi olimpikon, illetve olimpiai bajnok indult.
A Római SE 3 fővel tudta kvalifikálni magát a világkupán:
Sárosy Patrícia (03), Fábián Donát (01), Bak Ádám (01)
A versenyzők edzője Gyepes Ádám nagyon elégedett volt tanítványaival, kiváló telejesítményt nyújtottak.
Hajrá Római SE! Hajrá Óbuda!

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

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

R . P. H . R Ó M A I F Ü R D Ő T E L E P K Ö R N Y E Z E T V É D Ő , S Z A B A D I D Ő
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Kulturális ajánló
PLATÁN
KÖNYVTÁR
1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
(Bejárat a Kadosa utca felõl)

Tel.: 439-0936
NYITVA TARTÁS

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

KIÁLLÍTÁS
2018. november 16-ig
Vándorkiállítás a Magyar Origami Kör megalakulásának
30. évfordulója
alkalmából.

Könyvajánló

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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2018. október 27. 11.00
Rémmesék rajongói, szörnyek simogatói, figyelem! Halloween idején elmosódnak a világok közötti határok, ezért
kísérteties dekorációkat készítünk Milner Angéla segítségével.

Mesesarok –
közösségi
felolvasó

2018 október 30. 17.00–18.00
Igaz-e, hogy a denevérek ultrahanggal tájékozódnak? A vérszívás mellett mivel táplálkoznak?
Miért repülnek be olykor az ablakon? Izgalmas részleteket
tudhatunk meg a denevérek
életéről, a közelgő Halloween alkalmából, az Elveszett Állatok
Alapítvány munkatársaitól.

Felnőtt szépirodalom
Joanna Trollope: Barátnők
Stacey Grant London egyik legmenőbb magántőke-befektetési társaságánál dolgozik. Sikert sikerre halmoz, imádja
a munkáját és a kollégáit. Egy napon azonban elbocsátják,
és ezzel drámaian megváltozik az élete. De legalább a barátnőire számíthat. Ők négyen elsőéves egyetemista koruk
óta jóban vannak. Amikor azonban fény derül egy titokra,
régóta féltve őrzött barátságuk is veszélybe kerül.
***
Allen Eskens: Temetni jöttünk...
Joe Talbert a Minnesota Egyetem küzdelmes sorsú diákja, autista öccse és alkoholista anyja egyetlen támasza, csak boldogulni próbál az életben. Egy angol kurzuson azt a feladatot

Óbudai
Kulturális,
Turisztikai és
Információs Pont

2018. november 8.
18.00
Dr. Kádár Annamária,
pszichológus és tréner előadása
a mesék fontosságáról és az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, gyermekkorban és
felnőttkorban egyaránt.
Az igazi sikereket – és ami még fontosabb – a belső harmóniát csak
akkor érhetjük el, ha jártasak vagyunk az érzelmek és a kapcsolatok
világában, képesek vagyunk konfliktusokat kezelni, együttműködni,
segítséget kérni, vágyainkat késleltetni, kitartani. Vagyis, ha fejlett
az érzelmi intelligenciánk.

Drakula a könyvtárban

Az origami csodálatos világa

Esernyős

Nézz bele a
varázsszemüvegbe!

2018. november 5. 16.00
Csillag készítése a Magyar Origami Körrel az Origami Világnapok keretében. Vendégünk lesz
Hunyadvári Szilvia, iparművész,
aki gyönyörű ablakcsillagokat
hajtogat.

Szellemes kaland

www.platankonyvtar.hu

Látogatható:
a könyvtár
nyitvatartási
idejében.

Csillagok, csillagok

2018. november 10.
10.00
Gyere be, legyél felolvasó vagy
mesehallgató!
Vár rátok a mesepolc.
A programok ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

kapja, hogy írja meg egy idegen életrajzát. Mi sem könnyebb,
nem? Ám, amilyen a szerencséje, a sors egy gyilkos nemi erőszaktevőt sodor elé Carl Iverson személyében. Ahogy a rákban
haldokló vietnámi veterán, Carl története kibontakozik, Joe és
szerelme, Lila egyre meghökkentőbb dolgokkal szembesülnek.
***
Felnőtt szakirodalom
Jamie Oliver:
5 hozzávaló – Gyors és könnyű ételek
Jamie Oliver idén az 5 hozzávalóval, a korábban már megjelent
30 perces és 15 perces receptek hagyományaival tér vissza, de
ezúttal nem az idő rövidsége, hanem a receptek egyszerűsége
lesz a segítségünkre abban, hogy minél előbb elkészüljön az
ebéd vagy a vacsora Jamie-módra. Mind a 135 vadonatúj re-

cept elképesztő ízkombinációkat kínál, és közös bennük, hogy
csupán öt összetevőből bármikor könnyen elkészíthetők.
***
Gyerek szépirodalom
Csapody Kinga: Irány a Tisza-tó!
A három gyereket, szüleiket és állataikat ezúttal a Tiszató környékére kísérhetjük el Csapody Kinga meséivel. Kalandjaikat olvasva sok érdekességet tudhatunk meg a
rengeteg madár- és halfajról, amik itt élnek. A könyvből
egy csomó ötletet lehet meríteni, hogy a környéken miket
lehet felfedezni, megmászni és kipróbálni. Csatlakozzatok
hozzájuk, fedezzétek fel a mesékkel, majd a valóságban is
Magyarország egyik legszebb részét!
Forrás: bookline.hu

Szezonzáró bringásreggeli
a Fő téren
Október 26-án reggel kerékpáros dzsemborival
zárul az idei Bike & Breakfast szezon. Mára már
kerületszerte ismert, hogy aki márciustól-októberig kerékpárral indul útnak – munkába, suliba,
vagy csak a családdal, barátokkal – minden
hónap utolsó péntekén, azt vendégül látják egy
reggelire a csatlakozott III. kerületi vendéglátóhelyeken. A kerékpáros szezon végeztével a Bike
& Breakfast alkalmak minden évben ünnepi hangulattal érnek véget. Október utolsó péntekén
nemcsak az egész évben több alkalomra regisztrált résztvevők nyerhetnek biciklis ajándékokat
és kiegészítőket, hanem napindító zenékkel, játékokkal, elektromos bringák tesztelésével és ingyenes rendőrségi bicaj-regisztrációval vár mindenkit
a főszervező Esernyős.
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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MOBILFAL MAGASÍTÁST KAPHAT
A PÜNKÖSDFÜRDŐI VÉDMŰ
Előző lapszámunkban részletesen
írtunk a pünkösdfürdői töltés mentén tervezett nagy kiterjedésű, minden korosztály számára szabadidős
lehetőségeket kínáló új közparkról.
Természetesen, mindez majd akkor
lesz aktuális, ha megépült az új árvízvédelmi rendszer itteni szakasza.
De milyen is lesz maga a megújuló
pünkösdfürdői védmű? Ennek jártunk utána.
Sokan úgy gondolják, hogy a pünkösdfürdői
nagy földgáttal az adott partszakasz árvízvédelme megoldott. Ez azonban a trendszerűen
emelkedő árvízszintek miatt sajnos nem így
van. Ami a 80-as években még megfelelő védekezésnek tűnt, az napjaink egyre magasabb
árvízszintjei mellett már bizony nem elég. Emiatt volt szükség néhány évvel ezelőtt a – mindenkori árvízi védekezés alapjául szolgáló –
mértékadó árvízszint (MÁSZ) megemelésére
is. A szabályozás szerint, a megfelelő árvízi
biztonságot a MÁSZ+1,30 m magasságú, azaz
legalább 130 centivel a mértékadó árvízszint
fölé magasodó védművek jelentik. A pünkösdfürdői szakaszon is ez a cél. A kérdés, hogy
hogyan?
Korábban olyan műszaki megoldás lehetősége
is felreppent, hogy a jelenlegi földgát töltéskoronáján helyenként akár 160 cm magas, embermagasságú fix vasbeton fal adná a védelmet a
mindenkori árvizekkel szemben. Információink
szerint azonban erről szó sincs, a Fővárosi Önkormányzat ennél jóval természet- és lakosságbarátabb megoldásban gondolkodik.
Nyilvánvaló, hogy az új közparki funkció vonzó
lesz nemcsak a helybeleiknek, de a budapestiek

széles köre számára is. Várhatóan megnő a
Kossuth Lajos üdülőpartra érkező, pihenni,
sportolni vágyó családok száma, ami a gyalogos és kerékpáros forgalom bővülésében is
meg fog mutatkozni. Az ide érkezők nemcsak
az ún. mentett oldalon létesülő szabadidőparkot, hanem magát a töltéskoronát is szeretnék
majd intenzíven használni biciklizésre, sétálásra, ücsörgésre, a természet megcsodálására.
Éppen ezért, a kedvezőbb városképi megjelenés és a környezetbe illeszkedés miatt, a pünkösdfürdői töltés tetején fix vasbeton fal helyett
– szükség esetén felállítható, majd a helyszínről
elszállítható – mobil árvízvédelmi fal lesz a
végső megoldás. Normál vízállás mellett a mobilfal – elemeire szedve – biztonságos raktárakban pihen, egyáltalán nincs is a helyszínen, sőt
még átlagos árvizek esetén sem szükséges a
mobilfal elemeit felállítani, hiszen a mobil fal-

rendszer „beüzemelésére” csak rendkívüli magasságú árvizek idején kerül sor.
Természetesen a mobilfal oszlopainak és gerendáinak masszív alapozásra van szükségük,
mely nagyrészt a talajban, kisrészt a talajszint
fölött fog elhelyezkedni. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a töltéskoronán – a jelenlegi helyzethez egyébként nagyon hasonlóan – egy
alacsony vasbeton ülőfal fog végighúzódni.
Ennek szélessége 50 cm, magassága a Pünkösdfürdő utcától északra eső hosszabb szakaszon 40 cm, ettől délre pedig 1 méter lesz.
Az alacsony beton ülőfal több előnnyel is jár.
Egyrészt, mint a neve is mutatja, árvízmentes
időszakokban a szabadidős tevékenységek részeként kvázi padként, ülőfelületként használható, kiváló rálátással mind a Dunára, mind a
másik oldalon létesülő szabadidőparkra.
Ugyanez az ülőfal védelmi funkciót is betölt, átlagos magasságú árvizek esetén a töltés és a
40-100 cm magas ülőfal együttesen elegendő
lesz a víz megfogásához. Harmadik funkciója
pedig, hogy a – reményeink szerint ritkán, de
sajnos elkerülhetetlenül érkező – rendkívüli
vízállások esetén a mobil árvízvédelmi fal elemei (könnyűfém oszlopok és betétgerendák) a
beton térdfal „ülőlapjához”, az azon kialakított
csatlakozási pontokhoz rögzítve kerülnek felépítésre.
A töltéskoronán a kerékpárút is szerencsésen
megmarad, sőt újjáépül. Ez szolgál majd
egyébként a gát fenntartási útjaként is.
A tervek tehát kedvünkre valók, most már csak
arra várunk, hogy mielőbb induljon el a kivitelezés!
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