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A tartalomból

Parti piacon
Római SE – Parafa Kupa -Gyöngyös
Éremeső a Külker Evezős Klubban
Állatorvosi rovat: A probléma neve: toklász
A Mi Rómaink: Színessé varázsolt kerítés, Együtt-evezés, Ingyenes mobil illemhelyek, Kultúrsziget a Római-parton

Kedves Olvasó!
Rómaifürdő SE Hírek
Suli Hírek: Aquincum Általános Iskola,
Bárczi Iskola, Fodros Iskola
Római Parti piac – Óbudai nyár a Római

1031 Budapest, Nánási út 47-49.

|

Óbuda a Dunán
Óbudai Nyár
Elektromos autó segíti a parkőr szolgálat
munkáját
Megkezdődött a vízi szolgálat a Duna III.
kerületi szakaszán
Fürdőbelépő a kerületi nyugdíjasoknak

facebook/nanasiudvar

Összefogás Óbudáért – Felkészítés pótvizsgára
Kulturális ajánló: Platán Könyvtár, Könyvajánló, Esernyős – Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont
Gátfejlesztés indult az Aranyhegyi-patak
mentén

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek
rajta;” (Arany János: Toldi)

BALATON ÁTEVEZÉS 2019. július 6.
balaton atevezes.hu

Kedves Olvasó,
kánikulai napokon szinte mindig
eszembe jutnak Arany János sorai. Szeretem, mert minden szavában benne van
a nyár, a nyári forróság. Életem minden
eddigi szakaszában másként éltem, élem
meg a nyarat; ami közös az eddigiekben,
hogy mindig izgalommal vegyes várakozással néztem a nyári hónapok elé.
Nem annak örültem, hogy vége az iskolának – ez ugyanúgy igaz a diák, mint a
tanár létemre -, inkább annak, hogy most
valami más jön. Na, jó, azért a vizsga
időszak vége erősen fokozta ezt az érzést. A nyárban ott van minden érzés,
illat, hang, mozdulat, amitől jól érzem
magam, amiből összeállnak emlékké a
nyári történések. Az biztos, hogy csak
ritkán hagytam magam sodródni, igyekeztem mindig tudatosan összeállítani a
nyári menetrendet, úgy összefércelni az
otthoni kötelező feladatokkal, majd később a munkahelyi kötelezettséggel,
hogy a végén kellemes egésszé álljon
össze. Nincs ez másképp most sem, csak
annyival egyszerűbb a helyzetem, hogy
miután a munkám mások szabadidejének tervezése, szervezése, elég, ha úgy
állítom össze a nyári program-kínálatot,
hogy magam is örömöm leljem benne.
Ugye nem kell mondanom, hogy ez az

öröm hatványozódik, ha megoszthatom
másokkal, másokkal közösen élem meg,
legyen szó gyerekekről vagy felnőttekről. Azért is szeretem a nyári lapszámunkat, mert telis-tele van beszámolókkal,
program ajánlatokkal, nyári hangulatú
képekkel. Érdemes átlapoznia júniusi
számunkat: a kulturális, sport, szabadidős programkínálat segítség lehet a
nyári élménygyűjtéshez, a beszámolók
olvasása is adhat ötleteket, míg a hangulatos, nyarat idéző fotók a hangulatjavítás eszközévé válhatnak, ha úgy érzi,
hogy a hullámok éppen az ön feje fölött
készülnek összecsapni, kedves olvasóm.
Ne feledje, a nyarat nem csak nyaralással, utazással lehet megélni. A nyár
benne van egy-egy fagylaltban, egy kellemes grillpartiban a családdal, barátokkal, ott van a naplementében, a frissen
kaszált fű illatában, a folyópart éjszakai
csöndjében, de megtalálhatja egy nyár
esti színházban, koncerten, ahogy benne
van abban a könyvben is, amit egy árnyékos, nyugalmas zugban olvasgat.
Kedves Olvasó! Kívánom, hogy élje
meg a nyarat, azt, ami az öné, találja
meg annak minden szépségét.

A Rómaifürdő SE hajószállító trélerén még van hely néhány kajaknak, kenunak. Aki szeretné a Balatont keresztbe átszelni saját vagy bérelt hajóval,
szívesen bekapcsolódna ebbe vízi kalandba, jelentkezzen!

Tel.: 06 20 9436 521
Rátkai János
Helyszín:
1031 Budapest, Nánási út 53.
Rómaifürdő SE vízi telepe

„Szép az idő, száz evező csattog
a vízben már…”

Nyári vízi sporttábor
a Római-parton
8-14 éveseknek

Időpont:
2019. 07.01-05.
A tábor nyitva tartása: 8,00-16,30 óráig
Program: kajakozás, kenuzás
A tábor szakmai programját
Rátkai János olimpiai ezüstérmes,
többszörös világbajnok kajakozó vezeti.
Kiegészítő sportágak: asztalitenisz,
kosárlabda, foci, tollas
A tábor ára: 22.000 Ft (testvérkedvezmény: 25 %)
A részvételi feltételekről érdeklődjön a
06 20 492 0055-ös telefonszámon
Fehér Ágnes táborvezetőnél.

Fehér Ágnes

HAJÓKÖLCSÖNZÉS
Római-part,

Szabó Lőrinc: Nyár

Nánási út 53.

Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.

2-3-4 személyes
TÚRAKENU: 3500,-Ft/nap
Nagy 4 SZEMÉLYES KENU:
4000,-Ft/nap
5 SZEMÉLYES KENU:
4000,-Ft/nap
7-8 személyes TÚRAKENU:
6500,-Ft/nap

MENTÕMELLÉNYT INGYENESEN
BIZTOSÍTUNK, KÖTELEZÕ!

Kiadja az RSE Római Part Nonprofit Kft.

HAVI TAGDÍJ hétfőtől péntekig
9,00-19,00 ÓRÁIG: 10.000,-FT

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.

KAJAK-KENU
szakosztályunk várja a

10-15 éves gyerekek
jelentkezését.

Felnőtt kajak-kenu oktatás, túrák, céges
tréningek, iskolai kajak-kenu oktatás
(III. kerületi oktatási intézményeknek térítésmentesen),

HAJÓTÁROLÁS: 40.000,-FT/ÉV,
SZEZONRA: 30.000,-Ft
(május 1-szeptember 30-ig

Hirdetésfelvétel: a szerkesztõség címén és telefonszámán

KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK:

1031 Bp., Nánási út 53. Tel.:240-3048, 06 20 9436-521

ÚSZNI TUDÁS
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY LEADÁSA
A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT BETARTÁSA
A KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK BETARTÁSA
TÚRANAPLÓ VEZETÉSE

e-mail címünk: rse@enternet.hu • www.romaifurdo-se.hu
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.
Megjelenik havonta 13.000 példányban. Eng. sz. B/ISK/204/1993
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ÉVES TAGDÍJ: 40.000,-FT

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

1 személyes TÚRAKAJAK:
3000,-Ft/nap
2 személyes TÚRAKAJAK:
3500,-Ft/nap
1 személyes
TENGERIKAJAK:
5000,-Ft/nap

FIGYELEM!

HORDÓ: 400,-Ft/nap

RÓMAI PARTI HÍREK – DUNAI ÉLETKÉPEK

Rómaifürdõ SE

DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET

HAJÓBÉRLÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS.

Tel.:
06 20 9436 521
RÉSZLETEK:
www.romaifurdo-se.hu

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
Szo: 10,00–12,00 óráig
Helye: 1031 Budapest, Nánási út 53. Vízi telep

Víz, víz, víz – alul is, felül is
A Rómaifürdő SE vízi sportosai tagadhatatlanul szeretik a vizet legyen az álló,
folyó, rohanó. Egy meleg, nyári napon szomjoltónak sem utolsó, és ha egy
nomád túrán fürdővíz formájában találkoznak vele véletlenül, igazi örömforrás.
Egy záportól vagy egy kisebb vihartól sem rettennek meg, de hogy egy álló
hónapon át essen, ráadásul májusban, a túraszezon indulásakor…., az már
nekik is sok volt. És ha még ez nem lett volna elég, a Duna is fenyegetőleg
lépett fel, és egy darabig úgy tűnt, nem fér a medrében. Ez a helyzet átszabta
egy kicsit az előzetes túra- és programterveket, de azért így is gyűlt néhány
emlékkép a 2019-es évkönyvbe.

Ha május, akkor Vajas-fok

Kihívás Napja és a Triatlon
Május utolsó hetére, hétvégére tervezett két programot mindenestől felülírta a víz.
A felülről érkező, szűnni nem akaró esőzés a Kihívás Napján tartotta távol az embereket, míg a Duna mederben hömpölygő vízáradat a triatlon evezést hiúsította meg, így
aztán értelmét vesztette a Nagymarosra tervezett kerékpározás is, annál is inkább
mert a kerékpárút is jónéhány helyen a Duna fogságába esett.

Zöld vasárnap a vízi telepen
A Zöld Civil Országos Találkozó keretében június első vasárnapján a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület a Római-parton hirdetett akadályversenyt. Családok, baráti csapatok,
a parton sétálók kapcsolódtak be és járták végig az öt állomást, ahol érdekes, a vizek
élővilágával foglalkozó feladatokat oldottak meg hol az ügyességre, hol az érzékelésre,
hol a gondolkodásra, míg néha a tudásra, a tapasztalatra építve.

A Vajasfok túrát a Budapesti Természetbarát Szövetség hirdeti meg évről-évre. A résztvevők Kalocsán találkoznak és Miske, Dusnok, Ó-Sükösd táborhelyeket hátrahagyva Érsekcsanádnál emelnek át a nagy Dunára, hogy egészen Bajáig leevezzenek. Igazi
pihentető, „kikapcsolós” túra, ha nem 10-12 fokos éjszakák és áradó Duna jellemzik. Azért
a vízi túrázóknak ez sem szegte kedvét: gumicsizma, esőnadrág, esőkabát… és indulás.

Pünkösdi evezés Velencében
Néptáncosok a Dunán
Alig hallgat el a tanév végét jelző csengőszó, a Dr. Béres József iskola újra benépesül.
Tánctáborba gyülekeznek a gyerekek – óvodástól-iskolásig –, hogy együtt töltsék a szünidő első hetét mégpedig táncolva. A népes – közel 100 fős – tábort Balogh László – Laci
bácsi – irányítja kollégáival. A gyerekek a táncon túl más, érdekes programokba kapcsolódhatnak be, így jutottak el a Rómaifürdő SE-hez is, ahol az olimpiai érmes, világbajnok kajakozó, Rátkai János irányításával együtt kenuzhattak tanáraikkal.

Népes csapattal és nagy rakomány hajóval indult Olaszországba az egyesület a pünkösdi
hétvégén, hogy az ünnepi vasárnapon csatlakozzanak a velencei vízi versenyhez, felvonuláshoz, a Vogalonga nemzetközi mezőnyéhez. A hosszú evezés, amit a név takar, Velencéből indult, Buráno, Muráno érintésével, és ugyanoda érkezett vissza. A látványos,
színes forgatag – kis és nagy gondolák, sárkányhajók, kajakok, kenuk –, a Canal Granden futott be a célba, ahol mindenki érmet és oklevelet kapott. A felvonulás eredetileg –
néhány évtizeddel ezelőtt – a gondolások, a helyiek tiltakozása volt a motorizáció ellen.
Most megfordulni látszik a dolog, és a turista-gondolások, a motoros szállítókkal (vaporettók, kompok, taxik) összefogva, a felvonulást és az ehhez kapcsolódó hagyományt
igyekeznek ellehetetleníteni korlátozásokkal, tiltásokkal. Az idén még a hagyomány bizonyult erősebbnek, hogy meddig, majd kiderül, ha máskor nem, jövőre, Pünkösdkor.

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

3

SULI HÍREK
AQUINCUM
Általános Iskola
Június 4-én az összetartozás napja alkalmából képes úti beszámolót tartottak a felsősöknek azok a gyerekek, akik
a 3. kerületi önkormányzat jóvoltából
tavasszal Erdélybe utaztak. Csíkszereda
és Óbuda testvérvárosi kapcsolatait
erősítette, hogy a budapesti gyerekek
együtt ünnepelték március 15-t a csíkiekkel, s megismerkedtek a csíki medence természeti és történelmi
látnivalóival is. Szabó Bence így élte
meg az utazást:

Erdély
Hajnalban találkoztunk a busznál. Már mindenki izgatott volt, hogy milyen lesz Erdély
és az utat hogyan fogjuk bírni. Odafelé az
utolsó két óra volt húzósabb, de egyébként
gyorsan eltelt a 12 órás út. A szállás elsőre
is nagyon szimpatikus volt és végig elégedettek voltunk vele. Szép volt, modern és
finomak voltak az ételek.
Első nap egy kirándulós napot tartottunk.
Megnéztük a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost, majd Csíksomlyóra látogattunk el. A

FODROS
Általános Iskola
Pódium és Ízek utcája
A Lehel-Fodros 90’jubileumi
ünnepségsorozat kiemelkedő
eseménye volt június 12-én a
már hagyománnyá vált Pódium és Ízek utcája.
A szülők és gyerekek körében
közkedvelt rendezvényre idén
meghívást kaptak iskolánk volt
pedagógusai és volt diákjai is. A
szép számmal megjelent „öreg
fodrososok” vidám nyüzsgése,
„sztorizgatása”, múltidézése
tette még hangulatosabbá a délutánt.
Az osztályok asztalai tele voltak finomságokkal természetesen a retro jegyében,
többek között volt a palacsinta, pogácsa,
kókuszgolyó, szódavíz eredeti palackban,
különböző szörpök, stb.
Az Ízek utcája forgataga mellett az iskola
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Gyilkos-tó – mivel hideg volt – be volt
fagyva és az egész úgy nézett ki, mint egy
nagy gyilkos jégtábla. Csak néhány kitartó
léghorgászt lehetett látni, de így is nagyon
érdekes volt a hosszú lelógó jégcsapok látványa. A tónál elénekeltük közösen a Székely Himnuszt. Innen egyenesen a
Békás-szoros felé vettük az irányt. Nagyon
megdöbbentő volt érzékelni, hogy egy
szűk völgyben vagyunk és fölénk tornyosulnak a nagyobbnál-nagyobb hegyek.
Szintén érdekes volt, hogy egy kis vékony
patakocska vágta ki az egész Békás-szorost. Visszafelé megálltunk a szuvenír boltoknál, ahol mindenki szó szerint
felfegyverezte magát. Legtöbben bicskát
vettünk. Végül felmentünk egy hegyre,
ahonnan az egész térséget be lehetett látni
a naplementében.
Másnap, március 15-én, reggel még nem
volt túl sok kedvünk ünnepségekre menni,
de a nap végére mindenki jó élményekkel
tért vissza. A polgármesternél kezdtünk,
ahol elmondták, hogy Csíkszeredában milyen volt anno a forradalom és hogy ők ezt
mennyire tisztelik. A polgármester hozzáfűzte, hogy március 15-én kislányának az
óvodában ünnepség van és döntenie kelszínpadán, a Pódiumon
közben ünnepi műsor
zajlott. A műsorvezetői
feladatokat iskolánk 7.
osztályos diákja, Besze
Zalán látta el édesanyjával, Dobszay Veronikával, aki annak idején
szintén az iskola tanulója volt.
Vendég
fellépőként
szerepelt a műsorban
az Aelia Sabina Művészeti Iskola fúvós zenekara. Táncolt a Tornádó
tánccsoport, melyben
iskolánk tanulói is képviseltették magukat.
Retro dalok éneklésével a nevelőtestületből alakult kórus adott meglepetéskoncertet kiegészülve régi fodrosos tanárokkal.
A kerületi versmondó versenyek helyezettjei előadásában verscsokrot hallhatott a
közönség kedvenc verseikből.

lett, hogy fekete-fehér ünneplő ruhába
megy, vagy népviseletbe. Amikor a kislány
odaadta a lapot, amin be kellett karikázni,
hogy mibe megy, a lány azt mondta apukájának: választhat bármit, de ő népviseletbe szeretne menni. Bennem ez
megalapozta a 15-dikei hangulatot, hogy
láttuk, ők mennyire tisztelik a magyarságot, hisz ők is teljes értékű magyarok. A
Petőfi Iskolánál az igazgató beszéde volt a
nap legszebb beszéde, ahol összegezte,
hogy a magyarság mindig, mindenhol
össze fog tartani. A másik meghatározó
emlék ezzel kapcsolatban, amikor felmen-

tünk a kopjafákhoz. Kaptunk nemzeti színű
szalagokat és bármelyik kopjafára felköthettük. Volt egy vastagabb kopjafa. Négyen-öten összefogtunk, egybekötöttük
szalagjainkat és úgy kötöttük a kopjafára,
ami nekem nagyon jó emlék volt, mert ez
is mélyítette bennem az összetartozás érzését. Ezután elénekeltük a Kossuth nótát,
vagyis csak két versszakát. Ahogy befejeztük, a harmadik versszakot egy néni elkezdte énekelni. Amikor végzett, a refrént
közösen énekeltük. Nekem ez volt az egyik
legszebb emlékem Erdélyből, amit hazahoztam.

Fellépett a ritmikus sportgimnasztikában
kiemelkedő tehetségű régi diákunk
Maros-Szabó Réka valamint az ifjabb
tánctehetség Pór-Zselinszky Zalán (2.c) is.
A műsorban fellépett Janza Kata művésznő, aki szintén fodrosos öregdiák iskolánkban tanuló gyermekével, Samuval,
valamint, Pintér Tibor színművész, a Nemzeti lovas Színház igazgatója, akinek gyermeke szintén a Fodros tanulója.
Néptánc csoport is képviseltette magát.
Iskolánk néptánctanára, Pukli Gabriella

által összeállított műsorral léptek fel.
Befejezésül a Tébláb zeneiskola felnőtt
néptánccsoportja látványos produkciót
adott elő.
A műsorfolyamot az ünnepi torta felvágása szakította meg, melyet intézményvezetőnk Havas Thyra vágott fel. Az első
szeletet tisztelete jeléül iskolánk legrégebbi pedagógusának nyújtotta át.
Ez a délután fénypontja volt a Lehel-Fodros 90 éves program sorozatának, sokáig
fogunk róla beszélni.

BÁRCZI Általános Iskola

Tanulóink megrendülve hallgatták a zenével és dalokkal színesített előadást, és lelkesen figyelték a felvonuló zászlós és
fegyveres katonákat. Az ünnepély végén
a meghívott vendégekkel együtt mindannyian az országzászló elé helyezték az
emlékezés fehér virágait, ezzel rótták le
tiszteletüket.

Megemlékezés
az Országzászlónál
A Bárczi Géza Általános Iskola negyedik
osztályos tanulói 2019. június 4-én részt
vettek a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ünnepségen Csillaghegyen.
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Római SE – HÍREK
Parafa kupa, Gyöngyös
A Római Sport Egyesület 23 versenyzője állt rajthoz a
Gyöngyösön megrendezett Parafa Kupán. A kiváló
formát semmi sem igazolja jobban, mint a verseny érem-mérlege:
15 arany, 12 ezüst és 9 bronzéremmel tértek haza az Óbudai úszók.

Hajrá Római SE! Hajrá Óbuda!

Óbudai Nyár a Római parti Piacon
A Nánási út kedvelt piaca részt vesz a kerület Óbudai Nyár című programsorozatában. A hívószava: Piac, piknik, Duna part és egy igazi piknikre invitálja az érdeklődőket.
A piacon a gyereksátorban lehet piknikkosarakat kérni, melyeket megtölthetünk mindenféle jóval a piacról, ha kérjük, az árusok segítenek a szeletelésben is.
Ajánlanak bele néhány szelet foszlós kenyeret, kolbász karikákat, sajtválogatást, pár roppanós uborkát, paradicsomot, desszertnek tönkölysütit, de
a tartalom igazán a képzeletünkre van bízva, és garantáltan jóízű ebédünk
lesz. Ha megraktuk a kosarat, indulhat is a kirándulás gyalogosan, biciklivel
a partra vagy akár messzebbre is, a kosarat pedig bármely szombaton vissza
lehet vinni a piacra. Kaució ellenében kérhető.
Aki marad a piacozásnál, és a helyben fogyasztásnál, természetesen talál
magának szürkemarha hamburgert, sült kolbászt, hurkát a piacon, és a lángososok is érkeznek. Hogy pontosan mikor lesz lángos, a piac Facebook oldalán tudhatjuk meg (Római parti Piac).

Éremeső a Külker Evezős Klubban
Sikeresen szerepeltek a Külker Evezős Klub Óbuda versenyzői június 8-9-én, a Velencei-tavon megrendezett Vidék Bajnokságon.
A versenyen két arany, hét ezüst és öt bronzéremmel gazdagodtak
az evezősök.
Az első napon a Klub válogatott versenyzője, Pajor Krisztián a férfi ifjúsági egypár
mezőnyben előfutam és elődöntő első helyezés után, szoros versenyben végül a fináléban is elsőként ért célba, így a dobogó
legmagasabb fokára állhatott.
Mile Anna női ifjúsági egypárban stabil
előfutam győzelem után a biztos második
helyet vívta ki magának a döntőben. Anna
korábbi párja, Maticsekk Lizett ebben az
évben még a serdülő kategóriában indult,
és Annához hasonlóan ő is előfutam győzelem után szerzett végül ezüstérmet.
A második nap is sikeresen zajlott. Ezüstérmet szerzett férfi felnőtt kormányos nélküli négyesben a Cseh Vilmos, Talpos
Norbert, Szentpáli Gergő, Lőrinczy Péter
alkotta egység. Női felnőtt kétpárban szintén a dobogó második fokára állhatott
Tremmel Flóra és Gosztola Orsolya (Danubius Nemzeti Hajós Egylet - Külker Evezős
Klub Óbuda versenyegyesülés). Férfi ifjúsági könnyűsúlyú kétpárban bronzérmet

szerzett Rákosi Levente és Kollár Márton.
Férfi felnőtt és masters összevont versenyszámban, kormányos nyolcasban állt
rajthoz Pajor Krisztián a magyar válogatott
színeiben (csapat tagjai: Juhász Tamás,
Király Miklós, Ujhelyi Mihály, Szabó Gábor,
Rakonczai Péter
, Koncsik Dominik,
Pajor Krisztián, Szász Gergely, k: Király
Anna). A fiúk a harmadik helyen zártak
Győr-Baja versenyegyesülés, valamint az
U23 válogatott egysége mögött. Benda
Orsolya szintén válogatott színekben, női
felnőtt négypárban Szili Dorina, Molnár
Anna Ildikó, Zsiros Janka összeállítású
egységgel második helyen értek célba.
Ugyanebben az összevont versenyszámban, ugyancsak magyar színekben lett 3.
Mile Anna az ifjúsági válogatott négypár
tagjaként (a csapat tagjai: László Kíra,
Daka Zsófia, Kas Natália Luca)
További eredmények:
NT T1-3 4x+: 4. Demkó Janka, Nagy

Gréta, Kiss Orsolya, Vithalm
Panna Diána, k: Varga Kristóf
(Mosonmagyaróvári Vízisport
Egyesület-Külker Evezős Klub
Óbuda)
FT T4 1x: 4. Szabó Tamás,
4. Fodor István, 4. Gáll Nándor,
5. Ablonczy Csanád
NS 2x: 4. Győrösi Rebeka,
Mile Sarolta
NS 4x: 5. Mile Sarolta, Győrösi
Rebeka, Fekete Eszter, Prokopovych Mia
FI 4x: 4. Fekete Zalán, Trautmann Máté András, Kövér Bálint, Tóth Benedek Máté
NF 1x: 4. Gosztola Orsolya
NM 1x: 5. Dr. Magyar Judit
NM 2x: 4. Lajkó Lászlóné
Siska, Baracs Éva
FF 1x: 11. Szentpáli Gergő
FM 1x: 1. Szabados Miklós
2. Győrősi Csaba, 3. Preil
Béla, 4. Fodor Boldizsár, Fehér
András, 5. Jelinek Gábor, 7. Lajkó László
FM 2x: 2. Fehér András, Szabados Miklós,
4. Preil Béla, Götz Péter, 5. Fodor Boldizsár, Győrősi Csaba, 5. Tölgyesi Viktor,
Lajkó László
FM 4x: 3. Fodor Boldizsár, Götz Péter, Preil
Béla, Győrősi Csaba, 4. Stollmajer Ákos
Zoltán, Jelinek Gábor, Lajkó László, Tölgyesi Viktor
FM 8+: 7. Preil Béla, Győrősi Csaba, Sza-
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Maticsek Lizett (balra)
bados Miklós, Jelinek Gábor, Lajkó László,
Tölgyesi Viktor, Fodor Boldizsár, Götz
Péter, k: Fekete Donát
MixT T1-3 4x+: 4. Hegedüs Ádám, Pinczés Barna, Nagy Gréta, Vithalm Panna
Diána, k: Preussberger Áron (Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület - Külker Evezős Klub Óbuda)
Kiffer Dorina
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

A probléma neve:
Ebben a cikkünkben egy olyan problémára
szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyet leginkább a parlagfű okozta gondokkal tudnánk
összehasonlítani. Ez a probléma is egy bizonyos csoportot érint, hasonlóan a parlagfűre
allergiás emberek nagy létszámához, méghozzá a „kutyás társadalmat”. Ez a növény
is a szabadban növekszik, és ha nem kaszálják le időben, még mielőtt a kalász kifejlődik,
akkor súlyos szenvedést okozhat a kutyáknak, de ritkábban macskáknak is, s a baj bekövetkezte után az állatorvosi ellátás nem
kis anyagi terhet ró a gazdákra. Ez a kalászos
fűféle gondozott kertekben, pázsitban nem
nő. A növény fellelhetősége legtöbbször a
járdák, út menti szegélyek, zöld területek,
vagyis olyan közterületek, ahol a kutyák általában közlekednek, illetve ahová a macskák is ki szoktak járni. De számos helyen
megtalálhatjuk ezt a növényt épp a kutyafuttatók mellet, legrosszabb esetben pedig
még az elkerített részeken belül is. Nagy
hiba a kalászba szökkent toklászt nyírás után
a területen hagyni!
A toklász a bőr alá jutva bárhová behatolhat,
mert a toklász kalászszőrein apró horgok van-

TOKLÁSZ
nak, amelyek az állatok bundájába kapaszkodva azok bőrén is áthatolnak, szó szerint
befurakodnak a bőr alá séta közben akár egy
fél perc alatt. A legveszélyeztetettebb területek: szem, lábujjak köze, fül, orr, nemi szervek. A bőr alá mélyen bejutva képes sebeket,
gyulladást okozni, betokozódni, esetlegesen
tályogot is létrehozni.
Ha négylábú társunk füves területen való séta
közben, vagy utána hirtelen elkezdi rázni a
fejét, vakarni az egyik fülét, érintésre érzékennyé válik a fültő, azonnal induljunk megfelelő állatorvosi ellátásért, mert erősen
gyanítható, hogy toklász ment a fülébe. A tünetek hirtelen jelentkeznek és kezelés nélkül
nem múlnak, csak rosszabbodnak. A toklász
előre fog haladni a csatornában, fontos, hogy
mielőbb szakszerűen távolítsák el. Maradandó kárt tehet a dobhártyában, vagy beékelődve fenntarthat egy gyulladási gócot. A
szervezet küzd ellene, váladékot termel, és
baktériumok fertőzhetik felül ezt a remek „táptalajt”. Elhúzódó (elhanyagolt) esetben erős
fülfájdalom, bűzös szag, intenzív váladéktermelődés, és ferde fejtartás mutatkozik. Azonban egy hosszú ideje fennálló makacs

egyoldali fülgyulladás oka ugyan csak egy
mélyen elfekvő toklász is lehet. Súlyosabb
esetekben dobhártya sérülését is okozhat idegen test, amely hallásromláshoz, vagy maradandó halláskárosodáshoz vezethet. Az
állatorvos otoszkóp segítségével a külső hallójáratot vizsgálja át. A nagyítóval ellátott műszerrel detektálhatóvá válik az idegen test,
amelyet teljes biztonsággal csak bódított állapotban lévő állatból lehet eltávolítani anélkül, hogy a dobhártyát meg ne sértsük.
Természetesen utókezelésként fülcsepp és
fültisztítás követi a beavatkozást, sokszor
azonban indokolt lehet egy antibiotikum terápia is. Azonban nem kell meglepődni, ha egy
rutin vizsgálat során is talál az állatorvos egy
kisebb toklászt a fülben, amely a fülszőrök között megbújva semmilyen tünetet nem okoz,
természetesen ezeket is el kell távolítani.
A fül mellett a toklász másik leggyakoribb bejutási pontja a lábujjak közötti terület. Ebben
az esetben a gazdi egy kipirosodott, esetleg
savósan váladékozó duzzanatot fedez fel,
amelyet az állat a fájdalom miatt folyamatosan nyalogat. Toklász-gyanú esetén az állatorvos számárra az egyetlen megoldás a
duzzanat megnyitása és a terület alapos átvizsgálása az ún. idegentest-fogóval, amivel
felkutatható és eltávolítható a probléma forrása. Amennyiben nem talál semmit az adott

területen, gyulladáscsökkentő krémmel történő alapos bekenés után egy ún. párakötést
helyez fel az állat lábára, majd 1-2 nap után
ismételten megvizsgálja a sérült részt. Nem
túl gyakori, azonban érdemes tudni, hogy a
fűben történő szimatolással a toklász az orrjáratba is bejuthat. Ilyenkor hirtelen fellépő,
szinte csillapíthatatlan prüszkölés, tüsszentés, orrdörzsölés figyelhető meg. Eltávolítása
szintén bódításban történik, természetesen
állatorvosi feladat.
A toklász eltávolítása az állatból, illetve az
utókezelés sok esetben olyan állatorvosi
költséget és ráfordított időt jelent, amellyel
senki nem tervezett. Ám ami még fontosabb: nagy fájdalom az állatnak! A fül és a
lábvégek szőrzetének rövidre nyírása, a zászlós szőrzet eltávolítása jelentősen csökkenti
a toklász befúródásának esélyét. Kérjük, ezt
már tavasszal vegyék figyelembe kutyáik
gondozásakor!

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:
6

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

06-20-376-0244

A Mi Rómaink – Közösségi és Turisztikai Egyesület a Római-partért
Színessé varázsolt kerítés

Együtt-evezés

Az egyesület tagjai az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. együttműködésével a Rozgonyi Piroska
utca végénél található, Római-parti játszótér kerítését festették színesre.

A Mi Rómaink Egyesület tagjai valamennyien kötődnek a Rómaihoz, de nem mindenkinek volt még szerencséje a partot a Dunáról
szemlélni. A Rómaifürdő SE egy rövid vízi túrára invitálta a csapatot. A túra vezetését Rátkai János, a meghívó egyesület elnöke vállalta, és kalauzolta
a kenuba szállókat a Lupa-szigetre, majd vissza. Az odafelé úton a magas víz, a sok szúnyog jelentette a kihívást, míg a könnyűnek ígérkező „lecsurgást” a váratlanul lecsapó
nyári zápor nehezítette. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, emlékezetes programként vonul be az egyesületi krónikába.

Ingyenes mobil illemhelyek a Római-parton
A nyári szezonban, a partra kilátogatók
nagy számából adódóan, régi, megoldatlan problémaként merül fel évrőlévre a nyilvános illemhelyek hiánya. A
Mi Rómaink egyesület is kereste a
megoldást, megvizsgált jónéhány lehetőséget, árajánlatokat kért be, végül a
mobil megoldás mellett döntött, rendszeres tisztán- és karbantartás igénylésével. Június elején négy darab mobil
wc-ét helyeztetett ki, amit a partra látogatók, sportolók INGYENESEN vehetnek igénybe. Kettő a Kadosa utca,
további kettő a Kalászi utca végén (Postás üdülő mellett) kapott helyet egészen szeptember 30-ig.

Megújult padok, újjáélesztett virágládák

Kultúrsziget a Római-parton
KönyvMegállót telepít a Mi Rómaink Egyesület a Duna-partra
A kerületben 2012-től indult az Óbudai Könyvmegállók projekt, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az Óbudai Platán Könyvtár, valamint a KultúrMontázs Egyesület közreműködésével. A projekt indítóinak alapgondolata az volt, hogy a kihelyezett megállókban a
könyvek folyamatosan elérhetővé váljanak az olvasni vágyók számára, hiszen ott nyitvatartási időn kívül is, bármikor válogathat a lakosság. A „Hozza, vigye, olvassa!” szlogennel ellátott megállóhelyeket rövid idő alatt megszerették az óbudaiak és ma már a
kerület népszerű kültéri könyvespolcai, közösségi helyszínei. A KönyvMegállók a könyvekkel, az olvasással és az olvasást szerető emberekkel való találkozás színterévé váltak.
A KönyvMegállók léte, filozófiája népszerűsíti az önkéntességet, az adományozást, a
környezettudatosságot valamint azt, hogy milyen fontos a közösség, az egymásért való
felelősségvállalás. Jelenleg 5 felnőtt és 5 gyerek könyvmegálló működik Óbudán.
A Mi Rómaink Egyesülettel egy újabb civil szervezet lép be a projekt életébe, azzal céllal,
hogy a Római-parti KönyvMegállóval a kilátogatók a népszerű gasztrokínálat és aktív
szabadidős tevékenységek mellé kulturális lehetőséget is kapjanak. Az Evezős Sörkert
előtti partszakaszra telepített könyvszekrény olyan közösségi sziget lehet, ahol az olvasást, kultúrát kedvelők találkozóhelyként lehetőséget kapnak az alkalmi beszélgetésekre
az olvasásról, a könyvekről.
Az új helyszínre telepített könyvmegálló megjelenése az újgenerációs Óbudai KönyvMegállók dizájnját követi, alumíniumból készül, az ajtók edzett üvegek, záródásukat
gázrugók biztosítják. Az üzemeltetési feladatokat az Óbudai Platán Könytár látja el. A
könyvmegállót június 20-án vehetik birtokba az érdeklődők, akár már könyvet is csereberélhetnek benne.

Tavasszal az egyesület első fejlesztései között szerepelt
a római-parti padok
felújítása, ahol szükséges volt, a cseréje
és újak telepítése. A
nyár beköszöntével
újabb hat pad szépülhetett meg a
Duna-parton. A part
takarítás során fedezték fel a takarítók
a szebb napokat látott Hotel Római
előtt az erősen elhanyagolt kő virágládákat. Az egyesület tagjai gondozásba vették ezeket: kitisztítva, lefestve tölthetik be újra a funkciójukat, és otthont adnak néhány tő szép virágnak.
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Óbuda a Dunán
Elrajtolt az első közösségi vízi túra a Római-partról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a
római-parti civilekkel való egyeztetés nyomán, több, a közkedvelt Duna-partot érintő
intézkedésről döntött ez év elején. Ezek közül
az egyik, hogy támogatásával helyi vízi
sportegyesületek olyan egynapos vízi túrákat szerveznek, ahová a kerületi illetőségű,
a természetjárás vízi változata iránt érdeklődő
– akár teljesen kezdők is – baráti csapatok,
családok, idősek és fiatalok is be tudnak kapcsolódni. Az ötlet programmá nőte ki magát,
aminek az Óbudasport Kft. lett a gazdája. Irányításával négy római-parti „vizes” egyesület, három alkalmat hirdetett júniustól
augusztusig. Az első közösségi vízi túrát a
Rómaifürdő SE szervezte meg június 15-re.
A túrán való részvétel feltétele az előzetes

regisztrációhoz kapcsolódó kérdőív kitöltése
volt. Az összesítés eredményeként 59-en jelezték, hogy szívesen csatlakoznak a Leányfalutól Római-partig túrázó csapathoz. Végül
a hőségriadó, a magas vízállás miatt néhányan távol maradtak, de az egyesületi segítőkkel kiegészülve így is népes csapat szállt
fel a Leányfalura tartó „külön-buszra”. Tíz hajóegység – kenuk és kajakok – vágott neki
a 17 km-es távnak. A túracsapat legfiatalabb tagja alig volt hét éves, a legidősebb
pedig már a nyolcvanat is meghaladta. Kettőjük közötti korosztályok mindegyike képviseltette magát, egy csapatként érkeztek a
Lupa-szigetre, ahol Sanyi bácsi büféjében
tartottak egy kis pihenőt. A Római-partra
napsütötten, kicsit megfáradva, de vidáman

futott be az óbudai túrázó különítmény. A
programban az eredeti kiírás szerint, a vízi
túrázók körében jól ismert 6-os kőnél (Szentendrei-sziget 6 fkm!), közös főzés szerepelt,
de a magas Duna hagyatékai, a sár és a szúnyoginvázió, módosításra bírta a szervezőket. A közös bográcsozás így sem maradt
el, csak a helyszín változott. A Rómaifürdő
SE vízi telepén készült el 60 főre az öregleb-

bencs, ott is fogyasztották el azt a vízről
megtérők. A túra egy-egy vidám pillanata
villant fel az élménybeszámolókból, olykor
hangos nevetés kíséretében. A csapathajók
legénysége úgy anekdotázott, mintha többéves vízi túrás múlt kötné össze őket, holott legtöbben csak aznap reggel találkoztak.
Rátkai János a Rómaifürdő SE elnöke, a túra
vezetője elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja ezt a kezdeményezést, örömmel
csatlakozott hozzá, mint minden a Rómaipartot, a vízi túrázást népszerűsítő rendezvényhez. Megköszönte az Óbuda SE-nek és
a BKV Előre SC Kajak-Kenu szakosztályának
a túra motoros biztosítását, az egyesületi
segítőknek a részvételt és természetesen az
önkormányzatnak, hogy támogatta a kezdeményezést. És még nincs vége, hiszen júliusban és augusztusban jön a folytatás:

www.obudasport.hu
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Elektromos autó segíti
a partőr-szolgálat munkáját

HÍREK

Új elektromos autó járőrözik ezentúl a Római-parton és az Óbudaiszigeten. Ezek ellenőrzését eddig hagyományos járművel oldotta
meg Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete. Az új jármű kisebb méretű, így hatékonyabban, alacsonyabb környezeti terheléssel végezheti feladatait.
Az autó Római-parton történt átadásán
Bús Balázs polgármester is részt vett.
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete új elektromos autóját elsősorban a

Római-parton és az Óbudai-szigeten fogják használni. A jármű tisztán elektromos
üzemű, ezért környezetbarát módon teljesíthetik a napi 60-70 kilométeres szol-

gálatukat a kiemelt területeken a felügyelők és a parkőrök. A Közterület-felügyelet
partőr-szolgálata egyrészt a már több éve
sikeresen működő hajós szolgálatból,
másrészt a most átadott elektromos
autón szolgálatot teljesítő közterület-felügyelőből és parkőrből áll. Az új jármű
rendelkezik figyelmeztető jelzéssel (sárga
villogó), illetve platóval, így alkalmas illegálisan elhelyezett hulladék, valamint
zöldhulladék összegyűjtésére és elszállítására. A segédmotoros kerékpár beso-

rolású elektromos meghajtású jármű legnagyobb sebessége 40 kilométer óránként, egy feltöltéssel 100 km megtételére
képes.
Az ÓBKF igazgatója, Rácz Ferenc elmondta, hogy a part felügyeletét eddig
hagyományos járművel oldotta meg a
Közterület-felügyelet. Az új elektromos
autó kisebb méretű, alacsonyabb környezeti terheléssel végezheti a felügyelet a
parkfenntartási és ellenőrzési feladatukat
a felügyelők.

Megkezdődött a hajós szolgálat a Duna III. kerületi szakaszán
A rendőrség és a közterület-felügyelet közös járőrszolgálatának fő
feladata a vízi közlekedés biztonsága, vízi közlekedési balesetek
megelőzése, bekövetkezett vízi baleset esetén mentési feladatok
ellátása. Többször került sor élet és vagyonmentésre.
A tavasz beköszöntével a Római parton is
lassanként megindul az élet, szárazföldön
és vízen egyaránt. Ezzel párhuzamosan
már a közterület-felügyelet hajója is vízre
került, hogy a hétvégeken felügyelje a harmadik kerületi Duna-szakaszon kikapcsolódást kereső emberek nyugalmát és
épségét.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
2012-ben rendelkezett a vízi járőr szolgálat
létrehozásáról. A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal közös együttműködési megállapodás keretén belül
került kialakításra a vízi szolgálat. A feladatok ellátásának érdekében került beszerzésre a jelenleg is használatban lévő
Wawe 520 gumitestű kisgéphajó. A hajón
egyszerre egy fő közterület-felügyelő lát el
közös szolgálatot a BRFK Dunai Vízi rendészet munkatársával. A szolgálat idényjellegű és meghatározott területre terjed ki –
a Duna közel 10 folyam kilométer hosszú

szakaszát érinti.
A közös járőr páros a vízi úton történő közlekedés szabályainak betartatásával, a vízi
sportok biztonságának felügyeletével, a tiltott helyen fürdőzés visszaszorításával törekednek megőrizni e rendet. A szolgálat
eddigi fennállása alatt többször biztosítottak vízi túrákat, kajak-kenu táborokat, számos esetben nyújtottak segítséget bajba
jutott motorcsónak, kenunak, kajaknak.
Többször került sor élet és vagyonmentésre. A közös járőrszolgálat fő feladata a
vízi közlekedés biztonsága, vízi közlekedési
balesetek megelőzése, bekövetkezett vízi
baleset esetén mentési feladatok ellátása.
A Római-part közkedveltsége miatt odafigyelést és nagy felkészültséget igényel a
tavaszi-nyári időszakban. Ezért a lakosság
számára élhetőbbé és barátságosabbá tétele érdekében, a hajós szolgálat mellett
ez évtől egy partőri szolgálat is felállításra
kerül. A partőri szolgálat kiegészítve a

hajós szolgálatot, a zöldfelületek és egyéb
közterületi részek fenntartását, kezelését
és a közterületi jelenlét biztosítását szolgálja a közterület rendjének és védelmének javítása érdekében.
Hamarosan a partőri szolgálat egy irodakonténer felállításával, valamint egy elektromos kisautón szolgálatot teljesítő
közterület-felügyelő – parkőr járőrpáros
szervezésével látja el feladatait a hajós
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szolgálattal megegyező, kiemelt időszakokban.
Az irodakonténer a nyár folyamán a Kossuth Lajos üdülőpart és a Pünkösdfürdő
utca találkozásában lévő területen lesz
megtalálható. Ez a Római-partot látogatók
számára egy kiemelt, területi ügyfélszolgálati irodaként is funkcionál, ami a panaszok, bejelentések gyorsabb kezelését, a
hatékonyabb reagálást teszi lehetővé.
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ÓBKF: a kisállattartókkal összefogva
javíthatjuk tovább
a felelős állattartás feltételeit
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete kiemelt figyelmet fordít a felelős kutyatartásra és minél szélesebb körben kívánja tájékoztatni azokat, akik kisállatvásárlásra- vagy örökbefogadásra
készülnek. A Felügyelet célja, hogy kerületünkben olyan megoldásokat alakítson ki, amelyekkel hosszú távon kedvez a gazdáknak és nem kutyásoknak egyaránt.
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete fontosnak tartja a kutyatartók és a
környezetükben lakók zökkenőmentes,
harmonikus együttélését, ezért felhívja a
figyelmet a felelősségteljes állattartással
kapcsolatos alapvető tudnivalókra.
A kisállattartás nagy felelősséggel jár, így
elsőként azt kell felmérni, hogy valóban
lesz-e elegendő időnk és energiánk ahhoz,
hogy a kutyával foglalkozzunk. Mérlegeljük
a lakás méretét, mielőtt kiválasztjuk, mekkora testű ebet szeretnénk tartani. Gondoljunk az orvosi látogatásokra és kötelező
oltásokra is, hiszen ezek mind kiadással

járnak, legfőképpen, ha kölyökkorú kiskedvencet választunk. Ha megszületett az elhatározás az állattartásról, érdemes
átgondolni az örökbefogadás lehetőségét,
ugyanis számos kutya várja menhelyen
szerető gazdáját. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint 2013 óta újdonsült
négylábú kedvencünknek 4 hónapos kora
után rendelkeznie kell mikrochippel.
A háziállatok ivartalanítása szintén ajánlott, amelynek segítségével számos betegség elkerülhető. Arról kevesen tudnak,
hogy ha mégis kölykök érkeznek a csa-

ládba, akkor azok elhelyezése és ellátása
a gazda felelőssége. Környezetünk biztonsága és tisztasága érdekében kiemelten
fontos a sétáltatásra vonatkozó közterületi
szabályok betartása, különösen a póráz
használata és a kutyapiszok gyűjtése. A
kutyasétáltatás szabályaira vonatkozólag
Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata
2018. decemberében fogadta el a közösségi együttélés szabályairól szóló
51/2018. (XII.17.) rendeletet. A hatálybalépést követően a kutyás közösségek kérvényezték, hogy az Óbudai-sziget zöld
területein és a Pünkösdfürdői gát melletti
árterületen mégis póráz nélkül futtathassák kedvenceiket, hiszen ezen területeken
már megszokott volt a szabad futtatás.
Bús Balázs polgármester – a kutyások kérésének eleget téve – nyitott volt az erre
vonatkozó szabályok további egyeztetésére. A kutyás és nem kutyás csoportok
közötti párbeszéd koordinálásával, kompromisszumos javaslatok összegyűjtésével
a Felügyeletet bízta meg.
A közelmúltban egy ebből a körből eredeztethető kezdeményezés eredményeképp
létrejött az Óbudai Kutyás Egyesület,
amelynek fő célja, hogy harmonizálja a
gazdák és nem kutyás kerületi lakosok
együttélését, képviselje és tolmácsolja a

Fürdőbelépő
kerületi nyugdíjasoknak

Még több gyümölcs
Óbuda-Békásmegyer óvodáiban
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának
tartja a kerületben élő óvodáskorú gyermeket egészségmegőrzését. Ennek biztosítása érdekében az önkormányzat egy, ’Gyümölcsprogram az óvodákban’ elnevezésű
projekt bevezetését tervezi.
Óbuda-Békásmegyeren 11 óvoda működik 33
óvodai épületben. Az intézményekben folyamatosak a fejlesztések, azonban 2018. októberében az önkormányzat konzultációt indított,
amelynek célja a bölcsődék és az óvodák adottságainak feltérképezése volt. Az önkormányzat
azt szeretné elérni, hogy a szülők elvárásait és
az önkormányzat költségvetési lehetőségeit
összehangolja és a szolgáltatásokat a XXI. század pedagógiai és infrastrukturális követelményeihez igazítsa. A konzultáció kiértékelése
rámutatott, hogy a szülők részéről igény mutatkozik arra, hogy a kerület óvodáiban még több
gyümölcsöt, zöldséget fogyasszanak napközben a gyermekek.
Ehhez kapcsolódóan a testület legutóbbi ülésén
elfogadta azt a javaslatot, hogy az önkormányzat
fenntartásában működő óvodákban biztosítják
minden óvodás gyermek számára az extra gyümölcsöt és zöldséget, ennek megfelelően pedig
módosuljon az óvodák költségvetése. Egy csoportra havi szinten 10 kg zöldség és gyümölcs
biztosításának finanszírozását vállalná magára az
önkormányzat, 500 Ft/kg átlagárral számolva. Az
intézkedés közel 3800 gyermeket érint a majd a
következő nevelési évben.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az egész12

ségmegőrzést nem csupán az óvodákban igyekszik támogatni: tavaly ősszel megnyitott az óbudai Egészségfejlesztési Iroda, amely új
lendületet adhat a kerületben évek óta szervezett egészségmegőrző programoknak. A Szent
Margit Rendelőintézet égisze alatt működő, az
Európai Unió és Magyarország kormánya által
támogatott iroda egyfajta hidat hivatott képezni
a kerületi járóbeteg ellátás, valamint az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális
intézmények és szervezetek között, akikkel
együttműködve egészségfejlesztési programokat szervezünk és bonyolít. Segédkezik a már
múlttal rendelkező programok – például a Szent
Margit Rendelőintézet és az Óbudai Sport Kft.,
valamint az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szakemberei által indított ‘Egészségkörút
Óbudán’, a ‘Közösségi torna’ és a ‘Szabadidő,
szeretem!’ tömegsportrendezvény-sorozata, illetve az évente több alkalommal megrendezett
San Marco Szabadegyetem és az ‘Egészséges
Ezüstkor’ előadás sorozat, a Sportakadémia, az
iskolai és óvodai úszás- és korcsolyaoktatás, az
‘Iskolabüfé’ program – koordinálásában és természetesen új rendezvényeket is életre kíván
hívni. Magyarországon az Egészségfejlesztési
Irodák hálózata nagy sikerrel működik 2012 óta.
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közös érdekeket a kerületi szervekkel történő egyeztetéseken. A megszervezett fórumoknak köszönhetően konstruktív
javaslatok és kérések érkeznek az ÓBKFhez, így a Felügyelet költségkeret függvényében ütemezheti a szükséges teendőket.
Az első fórum alkalmával sorra vették többek között az egyes futtatók területbővítésének, korszerűsítésének lehetőségét,
amely magában foglalja a kerítések renoválását, új kutyapiszokgyűjtők telepítését
és a jelenlegiek felújítását, új eszközök telepítését, új korszerű és méretében minden
igényt kielégítő futtatók létesítését. A következő fórum várhatóan szeptemberben
kerül megrendezésre, ahol az elért eredmények elemzésére, újabb igények és ötletek,
javaslatok összegzésére is sor kerül. A
pontos időpontról külön értesítést küldünk.
„Fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez
mérten fejlesztéseinkkel és szabályozásainkkal egyformán kedvezzünk a kisállattartóknak
és a háziállattal nem rendelkező lakosoknak,
megteremtve a harmonikus együttélés feltételeit. A közös fórumokon az egyeztetett teendőket összevetjük lehetőségeinkkel és az
Önkormányzat segítségével igyekszünk mihamarabb megvalósítani őket” – mondta
Rácz Ferenc Péter, Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelet igazgatója.

Bús Balázs polgármester a Kiskorona utcai Idősek Klubjában nyugdíjas klubtagokat ajándékozott meg egy-egy,
a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőbe szóló uszoda és fürdőbelépővel.
Az úszás segíti az időseket a
fizikai aktivitásuk és mentális egészségük megőrzésben
is, ezért az önkormányzat
minden évben biztosítja a
kerületi nyugdíjasoknak ezt
az ingyenes lehetőséget.
Ebben az évben összesen
2500 fő fürdőbérletet és
1000 fő uszodabelépőt vehet át az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
Idősek Klubjaiban, az Óbuda újság hamarosan megjelenő számában meghirdetett módon és helyszínen.
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Kulturális ajánló
PLATÁN
KÖNYVTÁR

Az Erő legyen veled!
Réges régen, egy messzi-messzi galaxisban... a Platán
Könyvtár kertje jedik és sithek összecsapásának színhelyévé válik!
Három alkalmas mesefoglalkozásra várjuk az 5-10 éves
korú, lelkes galaxis megmentőket!
Ragadj velünk lézerkardot, ismerkedj meg
a csillagokkal, fedezd
fel a Peremvidéket gyermekkönyvtárosunk vezetésével!
Kreatív, ügyességi, logikai,
koncentrációs játékok várnak!

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

www.platankonyvtar.hu

Tel.: 439-0936
NYÁRI NYITVA TARTÁS
2019. június 17-től augusztus 31-ig

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

Időpontok:
2019. június 20. 17.00;
2019. július 11. 17.00;
2019. augusztus 22. 17.00

A programok ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KIÁLLÍTÁS
Álmodj velem, rólad álmodom
2019. július 5-ig
Markó Luca, képzőművész kiállítása

Könyvajánló

Markó Luca, négy-négy különböző korú és vele más-más viszonyban álló nőt és férfit keresett meg, hogy olvassák fel a
róluk szóló, nekik címzett álmát.
Olyan kérdésektől vezérelve tette ezt, mint hogy álmainak
szereplői mennyiben azonosak azokkal a valóságos személyekkel, akik megjelenítik őket.
Vajon milyen módon léteznek mások tudatunkban és tudatalattinkban?

Felnőtt szépirodalom
Grecsó Krisztián: Vera
Szeged, 1980. Vera az általános iskola negyedik osztályába
jár, jó tanuló, jó sportoló. Biztonságosnak hitt élete pár
hét leforgása alatt megváltozik. Mi fordítja szembe végzetesen az addigi legjobb barátnőjével? És miért vannak
a felnőtteknek titkaik, ha Verától azt várják el, hogy ő
mindig csak az igazat mondja?
Grecsó Krisztián új regénye arról szól, hogy a családi titkokat felfedni nemcsak tudás, de bátorság kérdése is. Vera
felismeri: vannak helyzetek, amikor idő előtt kell felnőttként viselkednünk. És hogy fel lehet nőni a feladathoz.

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

KAPCSOLAT
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953, info@esernyos.hu
www.esernyos.hu | www.esernyosgaleria.hu
www.facebook.com/esernyos
www.facebook.com/szindbad
www.facebook.com/gazlampa
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Felnőtt szakirodalom
Csányi Vilmos:
A globális elme – Elmélkedések a világról
A szerző szerteágazó és izgalmas életművének összegzéseként
is értelmezhető kötet lapjain olvashatunk művészetről, természettudományos gondolkodásról, oktatásról, háborúról és
békéről, madarakról és kutyákról. A Globális elme koncepciója valóban globális. A könyv zárlata pedig, ahol Csányi
többek között olyan kortársakról értekezik, mint Esterházy
Péter, Juhász Ferenc és Göncz Árpád, egészen személyes.
Csányi Vilmos gondolatai arra inspirálnak, hogy ne veszítsük el kíváncsiságunkat saját magunk és a világ iránt,

merjünk kérdezni, és változtassuk meg az életünket. Hiszen ami nem változik, az már nem is él.
***
Gyerek szépirodalom
Junot Díaz: Szigetlakó
„Csak mert nem emlékszel egy helyre, nem jelenti azt,
hogy nem él ott benned.”
A Pulitzer-díjas Junot Díaz lírai hangnemben megírt, és
Leo Espinosa által gyönyörűen illusztrált könyve a kreativitás, különbözőség, és képzeletünk azon képességének
dícsérete hogy összekötnek bennünket – a családunkkal,
a múltunkkal, és önmagunkkal.
Forrás: bookline.hu

Színház Szerdák,
KeddKilenc Kertmozik
és kortárs kiállítások júliusban
Különleges mozihangulatról gondoskodik az Esernyős filmklubjának nyári
kiadása. A Fő téri közösségi tér belső udvarán a filmrajongók a minőségi
és népszerű filmek kínálatából válogathatnak kedd esténként, akár egy
pohár hideg itallal az asztalokhoz telepedve lehet majd élvezni a vetítést.
Szabadtéri kamaraszínházi produkciókból sem lesz hiány az Esernyősben.
Opera cinematique-tól elkezdve abszurd vígjátékon át a kortárs drámáig
mindenki talál magának kedvére való produkciót, hiszen a kiemelt szerda
estéken színészek és előadóművészek veszik birtokukba az udvart. Filmoperát ad elő Szemző Tibor és a Takarmánybázis Zenei Laboratóriuma,
fellép Sipos Vera és Hajduk Károly, Varga Anikó pedig egy Háy János darabot
mutat be egyszemélyben.
Az Esernyős Galériában a fotóművészet kedvelőit várja a IV. Óbudai Fotótárlat,
amely itt és most, jelenidőben próbálja képekbe sűríteni a III. kerület világát.
Outsiders tárlatként pedig egy fél évszázaddal ezelőtti kozmikus jelentőségű
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eseménynek emléket állító plakátkiállítás nyílik: a Holdraszállás 50 az évfordulóra született feldolgozások közül mutat be egy udvarra valót a tervezőgrafika eszköztárának gondolati és formai megoldásaival.
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Gátfejlesztés indult az Aranyhegyi-patak mentén
A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének átfogó fejlesztése a pünkösdfürdői gátszakaszt követően
nemrég az Aranyhegyi-patak mentén is elindult. 2019. június 4-től a kivitelező Swietelsky Építő Kft.
megkezdte a területen a munkálatok előkészítését.

Már dolgoznak a munkagépek az Aranyhegyi-patak mentén

Az első hetekben egyelőre földmunkák zajlanak. Ideiglenesen, alacsonyabb szintre
visszabontják a meglévő árvízvédelmi töltést, hogy június végétől megkezdhessék
a szivárgáscsökkentő fal építését ún. réseléses eljárással. Ennek során a töltéstest
hosszában, a tervezett árvízvédelmi nyomvonal mentén 45 cm vastag vasbeton falat
hoznak létre a talajban, mintegy 9 méter
mélységig.

előre, az első ütem munkálatai várhatóan
idén be is fejeződnek.
Az Aranyhegyi-patak mentén megerősített
védmű az eddigi gyenge állékonyságú és
magassághiányos töltéshez képest jelentős előrelépés lesz árvízi biztonság terén
az egész Csillaghegyi-öblözet lakossága
számára.

A magába a töltésbe mélyített vasbeton fal
szerepe kettős. Egyrészt árvízi helyzetekben megakadályozza, hogy a víz a töltéstesten keresztül a mentett oldalra
áthatoljon, másfelől az alapzatát képezi a
ráépülő fix vasbeton árvízvédelmi falnak.
Az árvízvédelmi fal megépítését követően
a földgát is helyreállításra kerül, egyúttal
szórt burkolatú kezelőút létesítésével. Az
árvízvédelmi fal mintegy 1–1,1 méterrel
fog a töltés koronaszintje fölé magasodni.
Így összességében az Aranyhegyi-patak
mentén is megvalósul a mértékadó árvízszintet 130 cm-rel meghaladó védekezési
magasság, ami a mai biztonsági szabványoknak már mindenben megfelel majd.
Az Aranyhegyi-patak mentén húzódó teljes védműszakasz fejlesztése három egymást követő ütemben valósul meg. Az
első ütem a patak menti védmű legnyugatibb, kb. 500 méterét érinti. Az építés során
a kivitelezők szegmensenként haladnak

Földmunkákkal kezdik a szivárgáscsökkentő fal építésének előkészítését
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