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Kedves Olvasó,
legutóbbi találkozásunk óta évszakot váltottunk.
Elmúlt a nyár, a vénasszonyok is elunták a meleg
napokat és az önkormányzati választás is a haj-
rába fordult. Bevallom, nem szeretem ezt a kam-
pányhangulatot. Nem zavar, ha a tények feszülnek
egymásnak, ha tervek, ötletek versengenek. Olyan
kulturált szórólapot olvastam egy kisvárosban, a
polgármester-jelölt bemutatkozó anyaga volt, tele
fejlesztési elképzelésekkel. Igazából a záró mondat
fogott meg: örömmel venném, ha elképzeléseimet
polgármesterként én valósíthatnám meg, de remé-
lem, hogy a gondolataim mindenképpen hasznosak
lesznek a város jövőjét illetően.
Ennyi. És amiért ez idekívánkozott. Alig értünk
haza nyári vízi kalandozásainkról, próbáltam tá-
jékozódni, miről maradtam le. Szorgalmasan vá-
laszolgattam az emailekre, befizettem az elmaradt
számlákat, olvasgattam a híreket, egyszóval igye-
keztem visszahelyezkedni a valóságba. Törekvése-
met, akaratom ellenére, meggyorsította, hogy
egészen véletlenül szembe jött velem egy Népszava
cikk. Mi másról szólt volna, mint a Római-partról,
ha már felkeltette az érdeklődésemet. Bihari Tamás
jegyezte az írást és a Két világ randevúja – Ellent-
mondásos kép fogadja a látogatókat a Római-par-
ton címmel bírt. Kíváncsian fogtam bele az
olvasásba. Hiba volt. Az első mondatok még tar-
talmaztak tényeket, de aztán már csak arra szol-
gált minden mondat, hogy Bús Balázst és Tarlós
Istvánt hiteltelenítse. Gondosan belefűzve a mo-
datokba a választás utánra vonatkozó kétértelmű
megjegyzéseket. De hát ez a kampány – mondhat-

nánk –, de ebben a csomagolásban laza könnyed-
séggel olyan kijelentések kapnak teret, aminek
köze nincs a valósághoz: nem terveznek nyilvános
wc-t – ahhoz csatorna kellene, de vízjárta terüle-
ten ez elég nehéz. (Tudom, szenvedő alanyai va-
gyunk a vízi telepen…!) Ezért helyezett ki A Mi
Rómaink Egyesület 4 db mobil illemhelyet a sze-
zonra. A parti kerítések tövében épülő gát hosszú
és bonyolult folyamat lenne, meg kisajátításokkal
járna, meg környezetrombolással.. – a Királyok
útján csak rajzolnák a gátat? A fenti aggodalmak
átültethetők oda is, kiegészítve azzal, hogy az épít-
kezés ideje alatt hová terelnék a forgalmat? A ci-
vilek és a lakosság a Nánási–Királyok útján lévő
védmű megerősítését tartja elfogadhatónak. – És
a belgák hová álljanak? Már megint kifelejtettek
a civilek szaknévsorából. Amúgy meg a Királyok
útján sem megerősítésről van szó, hanem építésről,
alépítménnyel együtt, ami legalább olyan környe-
zetrombolással járna. A továbbiakban a lakópar-
kok kerülnek terítékre, az eltűnt csónakházak
feletti siránkozással fűszerezve. Bocsánat, hogy pi-
kírt vagyok, de – „micivilek” – 27 éve folytatunk
elkeseredett küzdelmet a csónakházakért, és most
azt kell olvasnom, hogy a „A civilek kutatásai sze-
rint, míg a ’80-as években a Rómain a telkek 60-
70 százaléka volt állami tulajdonban, jelenleg ez
az arány nagyjából 20 százalék.” Tényleg nem
tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Kutatás nélkül
is tudom, hogy ez a mondat az egész országra igaz.
Volt közben egy rendszerváltás, rémlik? Ismét Tar-
lós kerül terítékre, mert az ő ideje alatt indult meg
a túlzott beépítés. Ha már úgy is kutattak, azt nem
találták meg, hogy ki adta el az első csónakháza-
kat, ki játszotta el a Római-part legjobb állapotá-
ban lévő Sport vízi telepét? Elárulom. A
Sportlétesítmények Zrt. élén azzal a Lakos Imrével,
aki később Demszky Gábor jobb és bal keze volt a
fővárosnál. A Sport csónakházat (ma lakópark és
a Király motorcsónak szerviz van a helyén) a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetségnek (Baráth Etele
MSZP) játszották át, akiknek –saját bevallásuk
szerint – azért kellett túladni rajta, mert a 98-as
választások sikertelensége likviditási gondot oko-
zott a sportszövetségben. Meg ne kérdezzék, ho-
gyan függ össze a kettő! A Vöcsök és Vadkacsa
csónakházak helyén felépült lakóparkok építtető-
jének kilétét és annak kapcsolatait inkább az ol-
vasó fantáziájára bízom, vagy esetleg kutassanak

utána azok a civilek, akik kíváncsiak. Ugyanebbe
a sorba tartoznak a Bíbic I-II. csónakházak. Nem
voltam rest a régi Római Parti Hírek számait át-
böngészni, és bizony már 20 éve is a jogi szabá-
lyozással akarták megakadályozni az
építkezéseket, de a fővárossal sehogy sem sikerült
zöldágra vergődni. Hát igen, a változtatási tilalom
intézménye akkor is jól jött volna. Fény
az alagút végén, hogy jövőre várhatóan
elkészül a Kerületi Szabályozási Terv, ami
meghatározza majd a terület funkcióját,
és akkor majd arra hivatkozva meg lehet
akadályozni a további lakópark építése-
ket. Jogállamban ez csak így lehetséges.
És akkor az írás végén előkerül az adu-
ász, a római-parti „ősfasor”, ami termé-
szetesen végveszélyben van. Olyan,
mintha ez lenne a házi feladata az ellen-
zéki jelölteknek: a kampány során,
ahányszor megszólalnak – különösen
igaz ez a III. kerületre -, mindegy miről
beszélnek, a végén hangozzék el, hogy
megmentjük a fákat, különösen a római-
parti fákat. 
Ez a kép július végén a vízi telepünkön
(Nánási út 53.) készült, egy kidőlt fát áb-
rázol, ami alatt, a fehér redőnyök mögött
van az irodám. Még jó, hogy nyáron csak
keveset vagyok benne…azért most
szeptember 30-án, amikor orkánszerű
szél fújt, elmenekültem az irodából, mert
számot vetettem azzal, hogy csak ezen a
nyáron négyszer vonultak a tűzoltók a
telepünkre, hogy kiszabadítsák a bent-
rekedteket a vízi telepről, vagy csak egy-
szerűen leemeljék a beszakadt tetőről a
famatuzsálemet. A kihívott faszakértő
szerint ez várható, hiszen nagyjából egy-
idős fákról van szó, amik cc. 50-60 éve-
sek, holott ezeknek a nyárfáknak a
kihordási ideje 30 év. Ifjítani kellene –
40 fából harmincat drasztikusan vissza-
vágni! – ez azontúl, hogy rettenetesen
fájna, látni, hogy a fa elveszti a büszke-
ségét, a lombkoronáját, még másfél mil-
lió forintot is ki kellene érte fizetni, aztán
még a „népharagot” is magunkra von-
nánk, mert biztosan „piszkosorbánbérencek” va-
gyunk.  A Duna-parton a Főkert ügyesen
megoldotta a problémát: táblákat helyezett ki,
hogy mindenki csak saját felelősségre álljon a fa
alá.. Ezen elgondolkodtam, mert ezzel a felelőssé-
get esetleg háríthatnám, de ki fog így hozzánk
járni hajót kölcsönözni, ki fogja a gyerekét hoz-
zánk táborba engedni, melyik pedagógus vállalja
kockázatot, ha vízi sport oktatásra hozza a gyere-

keket…hát még én sem merek az irodában ma-
radni! Ráadásul most már a Duna-parton is csak
a mienk a felelősség. Lakatoljuk le a telepet és írjuk
ki, hogy „Maradjanak a fák…!”? A végére hagy-
tam a legjobbat. Rövid itthonlétem gyűjtése ez is:
Karácsony Gergely szájából hangzott el, ezúttal az
Andrássy úti fák kapcsán: „a fák kivágása tűnik

szakmailag talán indokoltnak is, de politikailag
értelemben semmiképpen nem elfogadhatónak.”
Nincs több kérdésem.
Kedves Olvasó, nézze el nekem, hogy amikor ezeket
a sorokat írtam inkább voltam a Rómaifürdő SE
ügyvezetője, mint a Római Parti Hírek főszerkesz-
tője. Köszönöm.

Fehér Ágnes

RÓMAI PARTI HÍREK – DUNAI ÉLETKÉPEK

Kiadja az RSE Római Part Nonprofit Kft.
1031 Bp. Sóvári u. 26. II./11.
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„Az emberek játszanak a szavakkal. Úgy éppen, mint a gyermekek a játék-
kockákkal. csakhogy a szavak veszedelmesebbek, mint a játékkockák. Nem
lehet összeszedni őket, és elrakni a ládába, ha rosszul sikerült a játék. A sza-
vak örökre ott maradnak, ahová az első pillanatok hangulatában helyeztük
őket. Láthatatlanok és megfoghatatlanok, és ezért nem lehet kijavítani a
hibát, amit elkövettünk velük. Az emberek hihetetlenül könnyen játszanak
velük.”

(Wass Albert)

Tóth Árpád: A fa

Oh nézd a furcsa, ferde fát,
Mint hajlik a patakon át,
Oh, lehet-e, hogy ne szeresd ,
Hogy benne társad ne keresd?
Már ága közt az arany napot
Nem tartja, madara elhallgatott,
Virága nincs már, sem gyümölcse,
Ő mégis áll, az alkony bölcse,
Mint a tünődő, ki ily esetlen
A végtelen titkába elmerül
És testtel is szelíden arra dűl,
Amerre lelke vonja testtelen...
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Rómaifürdõ SE
HÍREK

www.romaifurdo-se.hu

A nyári vízi telepi napközis táborban a gyerekek a kajakozás, kenuzás alapfogásaival is-
merkedtek meg, tettek rövid kis túrákat a Hajógyári-sziget és a Szentendrei-sziget között.

Nemzetközi Duna-túra 2019.

Míg júniusban a Duna németországi szaka-
szán a Weltenburgi szorost csodáltuk meg
kitudja hányadszor, addig augusztusban
déli határunkon túlra utaztunk és Szerbiá-
ban a Kazán-szoros fölött tettük vízre a ha-
jóinkat, hogy újra átevezhessünk szoroson.
Igazi úticélunk Bulgária volt, hogy a bolgár
Duna a maga lassan folyó, néhol tengerré
szétterülő folyószakaszán lapátolhassunk.
Három hetet töltöttünk az Al-Dunán, rek-
kenő hőségben, néha tomboló szélben –
persze, mindig szemből támadott –, hogy
végül Szilisztrában búcsút intsünk a nem-
zetközi mezőnynek. Nem volt könnyű, de a
bolgár vendégszeretet sok mindenért kár-
pótolt. Sok helyen – hagyomány szerint –
sóval és kenyérrel kínáltak és most sem
maradhatott el a közös tánc.
A túrákon részt vett, a fotókat válogatta
és mindezt lejegyezte: Fehér Ágnes

És a ráadás…!
A Nemzetközi Duna-túra már több évtizede minden év jú-
niusának utolsó vasárnapján rajtol el a németországi In-
golstadtból, és két és fél hónapon át vándorol a
nemzetközi csapat (150-200 fő) országról országra, míg
el nem érik a Duna-torkolatát a Fekete-tengernél. Minden
évben van 20-30 ember, aki végig lapátolja a 2455 km-t,
hajójában minden felszerelésével. Ebben az évben egy be-
rettyóújfalui fiú, Sápi Gergő képviselte országunkat a
végig-evezők között. A túra másik érdekes színfoltja volt
az eszéki illetőségű Horvát család, ők valamikor július kö-
zepén a horvát Dunán csatlakoztak a vízi vándor karaván-
hoz és hat héten át ültek be majd mindennap a kenujukba
dacolva az olykor ugyancsak mostoha körülményekkel.
Amikor Zorán, Juli két lányukkal Estellával (16) és Laurá-
val (11) megjelentek a Duna-parton gurulós bőröndjeikkel,
rengeteg túrafelszereléssel, a nagy öreg túrázók kikere-
kedett szemmel, fejüket csóválva figyeltek, hogy mi lesz
ebből, vajon meddig bírják a kamaszodó lányok szüleikkel
egy hajóban, egy sátorban már, ha beférnek egyáltalán.
Mire Belgrádba értek, már a bőröndök, utazótáskák és a
tartalmuk néhányszor elázott, jónéhány holmiról kiderült,
hogy teljesen feleslegesen foglalja a helyet a hajóban. Az
onnan hazainduló németektől, magyaroktól kaptak vízhat-
lan táskákat, hazaküldtek a szükségtelen dolgokat és úgy

folytatták az útjukat. Mindezt
tették töretlen lelkesedéssel,
határtalan vidámsággal.
Gyorsan a túra legnépsze-
rűbb hajóegysége lett horvát-
magyar család, hiszen
mindamellett, hogy semmi
sem tudta a kedvüket szegni,
a túra minden nációjú tagjá-
val tudtak társalogni: a szülők
és a lányok is otthon vannak
a szláv nyelvek területén, jól
beszélnek angolul és németül
és persze magyarul is.
Három hetet töltöttünk
együtt, figyeltem őket reggel,
este, a szárazon és a vízen is,
de mindig csak nevetést,
egymás ugratását hallottam. Hamar barátságot kötöttünk,
így megtudhattam azt is, hogy jártak már vízi túrán, de a
családfő, Zorán vágya volt, hogy egyszer csatlakozik a
Nemzetközi Duna-túrához. A lányok voltak, akik kitalálták,
hogy ez az idei nyár szólhatna erről a kalandról. Az biztos,
hogy nem tudták mibe vágnak bele, de hat hét múlva,
amikor a tengerhez értek, már kitanulták a vízi túrázás

minden fortélyát, már bekötött szemmel tudtak sátrat ál-
lítani, rájöttek, hogy  milyen kevés holmival elvan az
ember, mert a legfontosabb, hogy együtt voltak, együtt
csinálták végig. Amikor rákérdeztem, hogy mi volt a leg-
nehezebb az út során, hosszú gondolkodás után Juli fel-
nevetett: Estellát reggelente felébreszteni. Hát igen, mi
lenne más? 

fági

Mozgalmas időszak a nyár az Ró-
maifürdő SE életében. Egymást
érik a túrák, táborok. Hajószállító
trélerek jönnek-mennek. Túrázók
kisebb nagyobb csoportja tölti meg
a vízi telepet. Van, aki csak a vízre
szálló stégig cipekedik, aztán ezt
rábízza a Dunára, de olyan is akad,
aki távoli vizeknek mutatja meg a
hajóját. Az egyesület túra szakosz-
tálya idén is csatlakozott a Nem-
zetközi Duna-túrához, és még
júniusban a német szakaszt (In-
golstadt – Passau) járta végig, míg
augusztusban három hétre az Al-
Dunára költözött le és evezett
cc.600 km-t a 10 fős magyar csa-
pat. Nyári tábor hagyományosan
volt a vízi telepen, de az idén sem
maradhatott ki a Tisza-tó, a porosz-
lói családi tábor. Közben a hétvégi
két-háromnapos vízi kalandok sem
maradtak ki. Kinyitjuk most a nyári
fényképalbumot, hogy felidézzük a
legkedvesebb pillanatokat.

Az idén is- ahogy már 16 éve mindig – Poroszló
volt a Tisza-tavi táborunk helyszíne. Családok
sok-sok gyerekkel ugyanúgy részesei voltak a
Rátkai János vezette tavi túráknak, ahogy a
régi vízi túrázók sem maradtak el. A túrákat
mégis leginkább Szuszi kutya élvezte.

Nyári fényképalbum
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A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
PROGRAMOK www.csipke.info

Október 16-án 18 órától ifj. Béres József lesz a vendégünk 
a Csillaghegyi Közösségi Házban (1039 Mátyás király út 13-15.)

Október 26-án Szemétszüret Csillaghegy közterületein.

November 6-án a Zsámboki műhelyben (1039 Lehel utca 14. templom jobboldali épület-
szárnya) Tóth Sándor: Hová lettek Mátyás király festményei?

Az emléktáblát Török Ferenc és az egyik szer-
vező, Gyepes Lajos, a Római Sport Egye-
sület elnöke leplezte le.
„2010 óta az egyik leglátványosabban fejlődő
területe a Fővárosnak a fürdőüzemeltetés – hi-
szen majdnem minden fürdőegység valamilyen
formában megújult” – emelte ki nyitóbeszédé-
ben Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
– „és ennek egyik gyöngyszeme a tavaly strand-
ból átalakított Csillaghegyi fürdőkomplexum.”
A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő 2018. év
végén teljesen megújult, a bővítés során egy,
több mint 7.800 m2 területű fedett fürdőépület
jött létre, amelyben 12 új medence kapott helyet. Így méltó környezetben emlékezhettek meg a jeles évfordulóról.
Az ünnepi nap programjai között szerepelt látványos szinkronúszás, este pedig koncertek várták az érdeklődőket.

Száz éves a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő
Emléktáblát avattak csillaghegyi olimpikonoknak

Szeptember 14-én a Csillaghegyi fürdő 100 éves
születésnapi rendezvényén emléktáblát avattak
a helyi kötődésű olimpikonok tiszteletére. 
Az  eseményen neves olimpikonok, többek kö-
zött – Kulcsár Krisztián párbajtőrvívó, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke, dr. Török Ferenc
olimpiai bajnok öttusázó, Kamuti Jenő vívó, a
Nemzet Sportolója, dr. Török Otto öttusázó, Be-
nedek Tibor olimpiai bajnok vízilabdázó, Csabai
Dóra vízilabdázó és Sinkó Andrea RG olimpikon
– mellett részt vett dr. Szeneczey Balázs főpol-
gármester-helyettes, Puskás Péter Óbuda alpol-
gármestere és Szőke László a BGYH Zrt.
vezérigazgatója. 

Balogh Anikó emlékére
Egy üres kajak a Duna-parton

Igen, Anikó, a te kajakod, és üresen
áll. Tudod mi a morbid az egészben?
Hogy a te képed. Te fotóztad az el-
múlt években valahol. Tudom, hogy
tudtad. Tudom, hogy küzdöttél,
tudom, hogy bíztál. Tudom, hogy
soha nem adtad volna fel, tudom,
hogy  voltak csaták, amit te nyertél.
Tudom, hogy ez kevés egy győztes
háborúhoz. Tudom, tudom, tudom.
De nem tudom, hogy  miért, nem
tudom, hogy hogyan, honnan merí-
tetted azt az iszonyatos lelki erőt,
amivel minket, érted aggódókat
nyugtattál , ahogy elbúcsúztál. Nem
tudom, nem értem, de az utolsó üze-
neted beköltözött a lelkembe: Tudd:
a lelkemet nem égették el velem, itt
van köztetek Ne sírj utánam! testem
bár hamuvá lett, lelkem Benned él
Őrző angyalod lesz majd e lélek ott
fönn, ameddig csak élsz..
Tudom. Igen ez voltál te. A kajakos,
aki imádta a vizet, mindent, ami hoz-
zátartozott. Versenyeztél, túráztál,
küldetésednek érezted, hogy az „öreg
kajakosokat” mozgasd, összetartsd.
Mindenkiről tudtál mindent, gyűjtöt-

ted a régi fotókat, rendeztél kiállítást,
ápoltad a régiek emlékét és közben
imádtad a Római-partot. Síztél, kere-
keztél, gyalogoltál, de amikor a fagy
egy kicsit engedett, csőre töltött fény-
képezővel beültél a kajakodba, és in-
dultál, és néhány óra múlva már
közössé tetted az élményeidet. Kép-
zeld, Anikó! Tegnap nosztalgiázva
lapozgattam a Római Parti Hírek régi
darabjait, amikor az 1999. év 6. szá-
mában egy írásra találtam. Te írtad.
Kerékpáros kirándulásodról írtál, de
inkább nevezném szavakkal festett
tájképnek. Ezt találtam benne:

„Kavics vagyok,
egy a sok közül,
hullámok mosdatnak,
szárazra fúj a szél,
homokba símulok,
s a folyót hallgatom
mit mesél…”

Hallgasd, Anikó, tiéd a végtelen. 
Nyugodj békében!

Rátkai János, Fehér Ági
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Aranyérmet szerzett férfi masters egypár-
ban Szabados Miklós, így ő volt a klub
egyetlen versenyzője, aki a dobogó legma-
gasabb fokára állhatott.
Ezüstérmes lett női tanuló egypárban Vit-
halm Panna, férfi tanuló négypárban Gáll
Nándor, Szabó, Fodor István, Ablonczy Csa-
nád, kormányos Fekete Donát, férfi masters
egypárban Győrősi Csaba és Varga István,
férfi masters kétpárban Szabados Miklós
és Fehér András, férfi masters négypárban
Lipovits Zoltán, Cseh Ottó, Götz Péter és
Horváth Zoltán alkotta BEE-KEK versenye-
gyesülés, valamint vegyes masters négy-
párban Csányi Éva, Lajkó László, Lajkó
Lászlóné és Tölgyesi Viktor.
Bronzérmet szerzett női ifjúsági kétpárban
a Maticsek Lizett, Mile Anna páros, női
serdülő kétpárban ismét Maticsek Lizett,
ezúttal Mile Saroltával, női masters nyol-
casban Langhoffer Klára, Melisné Koszto-
lányi Kamilla, Dávidné Fekete Mária,
Szandtner Dóra, Török Krisztina, Bene Va-
léria, Horváthné Lakics Krisztina, Ecsedi

Ákosné, kormányos Balázs Réka Virág
(Csepel-KEK). A férfi masters mezőnyben
harmadik lett egypárban Fehér András és
Fodor Boldizsár, kétpárban Teiszler Ferenc
és Götz Péter, négypárban Jelinek Gábor,
Győrősi Csaba, Varga István, Fodor Boldi-
zsár, míg vegyes masters kétpárban Fodor
Boldizsár és Hirlné Simon Szabina.
Kiemelendő még az igen népes férfi ifjú-
sági mezőnyben Pajor Krisztián, valamint
női ifiben Mile Anna előkelő negyedik he-
lyezése.
További helyezések:
4. hely: 
NM 4x: Melisné Kosztolányi Kamilla, Dá-
vidné Fekete Mária, Langhoffer Klára,
Ecsedi Ákosné (Csepel-KEK)
FM 1x: Jelinek Gábor
FM 2x: Tölgyesi Viktor, Lajkó László
FM 4x: Mihály Tibor, Tölgyesi Viktor, Lajkó
László, Stollmajer Ákos
mix M 8+: 4. Mihály Tibor, Lajkó László,
Bácskainé Ekker Zsuzsanna, Tölgyesi Vik-
tor, Csányi Éva, Baracs Éva, Lajkó Lász-

lóné, Stollmajer Ákos Zoltán, k: Mile Sa-
rolta (KEK-VVEC)
5. hely:
NM 1x: Dr. Magyar Judit
NM 2x: Lajkó Lászlóné, Baracs Éva
NM 4x: Lajkó Lászlóné Siska, Csányi Éva,
Baracs Éva, Katona-Lajkó Zsuzsa
FT T3 1x: Fekete Márton
FM 1x: Preil Béla
FM 2x: Győrősi Csaba, Fodor Boldizsár
FM 2-: Teiszler Ferenc, Bácskai Zoltán
mixM 4x: Hirlné Simon Szabina, Dr. Ma-
gyar Judit, Fodor Boldizsár, Jelinek Gábor
mix M 8+: Lucsánszky László, Melega
Tibor, Ecsedi Ákosné, Langhoffer Klára,
Dávidné Fekete Mária, Melisné Kosztolá-

nyi Kamilla, Dávid Imre, Búza József, k:
Herbst Dániel
6. hely:
NM 4-: Langhoffer Klára, Melisné Koszto-
lányi Kamilla, Dávidné Fekete Mária,
Ecsedi Ákosné (Csepel-KEK)
FM 4-: Teiszler Ferenc, Götz Péter, Töl-
gyesi Viktor, Fodor Boldizsár
B döntő: 
NS 1x: 8. Győrösi Rebeka 
FS 4x: 8. Sárdi Mátyás, Kollár Márton, Fe-
kete Zalán, Tóth Benedek Máté
FS 1x: 9. Fekete Zalán
FI ks 2x: 12. Sárdi Mátyás, Tóth Benedek
Máté

Kiffer Dorina

Utánpótlás, Para és Masters Evezős Országos Bajnokság – Külker Evezős Klub

A Római parti Piac több mint egy termelői piac. A Nánási udvarban hétről
hétre, minden szombaton megtalálható vásár célkitűzése, hogy a bevásár-
lás mellett egy igazi, hétvége indító program legyen a családok, vásárlók
számára. „Azt gondolom, manapság kevés rendszeres lehetőség van, ahol

nem kell sietni, ahol van idő kérdezni, ahol hétről-hétre jól érezhetjük ma-
gunkat és egy picit elfeledhetjük a rohanó hétköznapokat. Persze, sokan
szánnak ezekre időt és keresik a programokat a hétvégékre, a piac célja
azonban pont az lenne, hogy ne kelljen keresgélni új programok után, egy-
szerűen csak tudjuk, hogy minden szombaton van egy olyan hely, ahova
ha van időnk lemenni, a bevásárlás mellett tudunk jókat beszélgetni, ki-
kapcsolni, fel tudunk töltődni a hétvégére. A visszajelzések alapján egyre
többen így gondolnak a piacra, aminek tényleg örülök. Sok munka van még
előttünk, de a kis lépésekben hiszek, amikor szinte együtt alakítjuk olyanná,
amilyennek szeretnénk.”  – mondja Nagy Gerda, a piac vezetője. És hogy
ezt mivel érik el? A piac hangulata nagyon közvetlen. A gyerekek számára
van egy külön sátor, ahol csak ők alkothatnak, amíg a szülők elintéznek
egy-két vásárlást. Egyre több a rendszeres árus, akiknél készételt is vehe-
tünk. A piacon nyáron limonádét, télen teát kínálnak, önkiszolgáló, becsü-
letkasszás rendszer keretében. A zene mindig szól, néha utcazenészekre
bukkanhatunk. Kóstolók, termelők beszéde színesíti a egész teret. Maga
a Nánási udvar is nagyon hangulatos, a piac egy fákkal körülölelt területen
kapott otthont, a tovább maradókat pedig éttermekkel, borbárral, kéz-
műves sörözővel várja.

A piac, ahol nemcsak a vásárlás
a fő program

Idén július 5-7-én a Velence-tavi evezőspályán, a Sukorón került meg-
rendezésre a 2019. évi Utánpótlás, Para és Masters Evezős Országos
Bajnoksága. A Külker Evezős Klub Óbuda versenyzői egy arany-, hét
ezüst- és nyolc bronzéremmel öregbítette a klub hírnevét. 
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A nyulak, törpenyulak társállatként való
tartása az utóbbi években egyre növekvő
népszerűségnek örvend. Ideális kedvtelés-
ből tartott kisállat azoknak, akiknek a
kutya vagy macska tartása nem megold-
ható, vagy csak egyszerűen beleszerettek
ezekbe a puha, bolyhos, kedves kisálla-
tokba. Fontos azonban szem előtt tarta-
nunk, hogy a nyulak nagyon érzékeny
állatok. Sokféle betegségre fogékonyak,
amelyek azonban – a legtöbb esetben – a
helyes takarmányozással megelőzhetők. A
nyulak hosszú életének titka ebben rejlik!
A nyuszik legfontosabb eledele, azaz alap-
takarmánya a széna. Ez az egyetlen táplá-
léka, amelyből tulajdonképpen kedve
szerint bármennyit elfogyaszthat. Fontos,
hogy mindig legyen előttük friss, haragos
zöld színű, illatos széna. A fogak koptatá-
sára is tökéletesen elegendő a széna. Ta-
karmányuk fennmaradó részét különféle
magok (zab, árpa, búza) és zöld takarmány
alkotják. A legédesebb gyümölcs, amelyet
a nyúl fogyaszthat, az alma. Legtöbbjük
nagyon szereti is. De kínálhatjuk természe-
tesen nyuszinkat répával is, de nagyon
fontos, hogy ezekből az eledelekből na-
gyon kevés mennyiséget kapjon. A széna
kivételével a magok, a répa, és az alma a
reggeli és az esti etetésnél is csupán fél
órát maradjon a nyuszi előtt, utána vegyük

el előle azt, amit nem evett meg! Nem baj,
ha nem eszi meg az egész mennyiséget
ezekből. A magkeverék adagja 1-1 mok-
káskanál étkezésenként, a répából két ka-
rika, az almából egy vékony szelet jár neki.
mindig biztosítsunk számára friss ivóvizet.
Tévhit, hogy a nyulak bármit fogyaszthat-
nak, a csonthéjasok, a k-betűs zöldségek,
a kenyér, csokoládé és egyéb, a boltokban
kapható cukortartalmú készítmények mind
károsak számukra és súlyosan felboríthat-
ják emésztésük egészséges működését!
A nyúlnál majdnem minden betegségnél
ugyanazokat a tüneteket figyelheti meg a
gazdi: a nyuszi nem eszik, nem iszik, gub-
baszt, kedvtelen, elmarad vagy megválto-
zik a bélsár. Az első tünetek korai
észlelésekor azonnal érdemes állatorvos
fordulni, ugyanis a nyuszik „túl későn szól-
nak”, hogy baj van. Amikor a fenti tünetek
megjelennek, ha leáll a nyuszi emésztése,
fontos, hogy gyorsan cselekedjünk, mie-
lőbb megkapja az állatorvosi ellátást a
nyuszi. Ha várunk, hogy jobban legyen,
későn fordulunk állatorvoshoz, az akár
végzetes is lehet a nyuszi számára. 
A nyulak másik érzékeny pontja az emész-
tés mellett a fogaik állapota. Mivel fogaik
nyitott gyökerűek, folyamatosan növeked-
nek. Munkánk során gyakran találkozunk
a fogak túlnövekedésével, illetve a foggyö-

kéren kialakuló gennyes tályoggal is. A
fogak túlnövekedését jelzi, hogy az állat
keveset eszik, szokatlan módon rágcsál.
Ilyenkor a fog csiszolására van szükség.
Ha nem tud rendesen rágcsálni, nem fog
rendesen enni, s máris a fentebb leírt tü-
netekhez jutunk el. Tályogot jelezhet az áll-
kapocs alatt vagy a szem környékén
növekvő duzzanat is, sőt a szem gyulla-
dása, váladékozása is. Antibiotikumos ke-
zeléssel ez általában jól gyógyítható, de a
kiújulás lehetősége mindig fennáll.
A nyulak rendszeres oltására is szükség
van. Számukra a legveszélyesebb élőskö-
dők a szúnyogok, mivel a nyulakra nézve
halálos Myxomatosist terjesztik, amely

betegség a rendszeres oltással előzhető
meg. A nyulak vérzéses megbetegedése
ellen szintén oltással védekezhetünk. A
nyuszik is megfertőződhetnek bélférgek-
kel, ezért fontos a rendszeres (negyedé-
ves) féreghajtásuk.
Nyuszink akkor marad sokáig velünk, ha a
fenti szabályokra odafigyelünk. Az immun-
rendszerben van a titok, amelynek állapota
nagyon nagy részben a helyes tápláláson
múlik. Legfontosabb a jó széna (alatta is
ez legyen forgács helyett)! Felejtsük el a
meséket a kertben répát és salátát maj-
szoló nyuszikról, s tartásukkal kapcsolat-
ban először az állatorvos tanácsait
hallgassuk meg!

Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

Néhány szó a nyúltartásról

Közel 40 éve él Csillaghegyen, 25 éve vezeti itt állatorvosi praxisát. Ötletadóként,
szakértőként és végrehajtóként több mint 15 éve aktív szereplője a kerület civil éle -
tének, az arra rászorulók állatorvosi ellátásától, az állatvédelmi ügyeken át a kerületi
óvódások, kisiskolások felelős állattartásra, természetvédelemre való neveléséig.

Annak reményében, hogy e tevékenységét egy magasabb szinten, döntéshozóként
folytathatja, vállalta el Bús Balázs polgármester úr felkérését, hogy a Bús Balázs Óbu-
dáért Egyesület civil jelöltjeként szálljon versenybe a 15. egyéni választókerület önkor-
mányzati képviselői helyéért.

Meggyőződése, hogy a helyi önkormányzat nem elsősorban a különböző pártok ver-
sengéseinek színtere kell legyen, sokkal inkább az ittlakókat ténylegesen, felelősen
képviselő testület közös munkájára van szükség. Ezt hitelesen támasztja alá számára
az a tény, hogy az elmúlt ciklusban Óbuda-Békásmegyer önkormányzati képviselőtes-
tülete döntéseit – beleértve az összes képviselőt – több mint 85 %-ban egyhangúlag
hozta meg (míg ez a szám a bizottsági döntések esetén 93 % volt).

Kerületi szinten kiemelt figyelmet kíván szentelni a környezetvédelemnek, az állatvé-
delemnek, felelős állattartás népszerűsítésének a gyermekek és felnőttek körében, a
kutyások és nem kutyások harmonikus együttélésének. Gyermekkora óta szenvedélye
az evezés, mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy a Duna visszanyerje méltó
helyét a kerület életében és az emberek szívében.

Választókerületi szinten is a párbeszédben hisz. Csak úgy lehet az itt élőket hitelesen
képviselni, ha rendszeres a kapcsolat az önkormányzati képviselő és választói között.
Támogatja az egyes lakókörzetekben (lakótelepi, családi házas, dunaparti, stb.) szerve-
ződő helyi közösségeket, melyek az ottlakók problémáinak leghatékonyabb szószólói.

Biztos abban, hogy bár tovább folytatja állatorvosi hivatását, 
a helyi képviselőtestület civil tagjaként még többet tehet 
lakókörnyezetünkért, közösségünkért, kerületünkért.

dr. Varga József állatorvos

civil önkormányzati képviselőjelölt
Bús Balázs Óbudáért Egyesület

Kér jük, tá mo gas sa az 

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

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

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

BANK SZÁM LA SZÁM:

CIB 11102209-18113633-10000001

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

El ve szett Ál la tok Ala pít ványt!
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Sportolj és Nyerj!
A Mi Rómaink Egyesület augusztusban
hirdette meg a sportos nyereményjátékot.
Augusztustól októberig minden szomba-
ton testedzési lehetőséged kínáltak az ér-
deklődőknek Sportolj A Rómain! címmel.
A meghirdetett alkalmakon a résztvevők
kis füzetben gyűjthették a pecséteket,
hogy majd október 19-én részesei legye-
nek a sorsolásnak, ahol értékes nyeremé-
nyek találnak majd gazdára. A római-parti
sportkínálat – futás, jóga, pilates, nordic
walking – öt szervezett kerékpártúrával
egészült ki. Még nem késő a pecsétgyűj-
tést elkezdeni, 
az  eseményekhez rendelt időpontok a mel-

lékelt plakáton olvashatók. A nyereményjá-
tékon való részvételhez minimum 4 pecsét
szükséges. A sorsolás időpontja: október
19, ahol két pecsétet is szerezhetnek a gyűj-
tők, ha csatlakoznak az arra a napra szerve-
zett Római-parti nagytakarításhoz.
Az eseményeken való részvétel Mindenki
számára ingyenes!
A nyeremények az alábbiak:
– 2 fő részére belépő a Csillaghegyi Árpád

Forrásfürdőbe
– 2 fő részére villás reggeli a Cziniel cuk-

rászdában
– 2 fő részére vacsora az Alfa Art Hotelben
– 2 fő részére belépő a Wine Time elne-

vezésű borestre az Esernyősbe

Korlátfestés 
a Duna-parton
A Mi Rómaink Egyesület ismét egy új

felújítással, karbantartással járult hozzá
a Római-parti sétány szépüléséhez. A
Postás üdülőtől északra haladva, három
blokkban, összesen 100 méter hosszú-
ságú korlát kapott friss festést.

Elszállították 
a római-parti 
mobil illemhelyeket
A téli-tavaszi szezonra készülődés idején
a Közösségi és Turisztikai Egyesület a
Római-partért szervezet minden tagja
egyet értett azzal, hogy a nyilvános il-
lemhelyek hiánya régi, megoldatlan
problémája a Római-partnak. Ezért az
egyesület ez év tavaszán májustól-szep-
temberig, öt hónap időtartamra 2-2
mobil illemhelyet helyezett el a partsza-
kasz frekventált területein, azaz a Kadosa
utca partot érintő szakaszán, valamint a
Béke II. Csónakház és Postás Üdülő közé
eső területen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy heti két takarítással a wc-k kulturált és
higiénikus állapotban álltak rendelkezésre a parti látogatók számára. A kezdeményezés jól
vizsgázott, hozzájárult a partszakasz infrastrukturális adottságainak bővítéséhez.
Jövő szezonban újra tervezik az eszközök kihelyezését.

A Mi Rómaink – Közösségi és Turisztikai Egyesület a Római-partért
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Az Óbudai KönyvMegálló program 7 éve
indult el, az Óbudai Platán Könyvtár és a
csatlakozó civil szervezetek közreműködé-
sével. Kezdetben felnőtt könyvszekrények
jelentek meg a köztereken, de hamar meg-
fogalmazódott a lakosság részéről a gyer-
mekeknek szóló könyvek cseréjének
lehetősége is.
Az önkormányzat felkarolta ezt a kezdemé-
nyezést is és már két Máltai játszótéren is
kedvükre válogathatnak a gyermekek a
könyvszekrény polcairól. A szabály min-
den esetben ugyanaz: „hozz egy könyvet,
vigyél egy könyvet!”, hiszen a cél a könyv-
csere.
Az átadáson Pőcze Márta, a Platán Könyv-
tár igazgatója a következőképpen fogalma-
zott: „A kerületben eddig kihelyezésre
került könyvmegállókról folyamatosak a

pozitív lakossági visszajelzések, sokan
élnek az önkéntesség, az adományozás és
környezettudatosság lehetőségével és
raknak be, vesznek ki cserébe könyveket,
hiszen mindannyiunknak van otthon egy
olyan könyve, amit egykor szívesen olvas-
tunk, de már régen nem vettünk a ke-
zünkbe, vagy amit szívesen megosztanánk
másokkal.
A könyvmegálló projekt indításában és
okospaddal történő tovább fejlesztésében
az elsők között voltunk hazánkban és sok
település, könyvtár követte az elmúlt évek-
ben példánkat. Nem titkolt célunk, hogy a
mostani innovációval a fiatalabb és az idő-
sebb korosztályt is szeretnénk bevonni az
olvasás, a megosztás és a közös időtöltés
élményeibe, mert olvasni bárhol, bármikor,
bármilyen formában lehet.”

A Heltai Jenő térre kihelyezett okospad
különbözik a korábban átadott Pethe Fe-
renc téri padtól. Nemcsak, hogy nagyobb,
fedett is és tudásban is továbbfejlesztett
darab.
A 100 százalékban magyar fejlesztésű pad
fejlesztője cég ügyvezetője, Gallai Máté el-
mondta, hogy a kaszásdűlői padot hasz-
nálva eddig több mint tízezren
csatlakoztak a hálózatra és közel 2000
okoseszközt töltöttek rajta, ami pozitív
visszajelzésként értékelhető a lakosságtól,
jelzi, hogy van rá igény és szeretik az itt
élők. Hozzátette a KUUBE okospadok meg-
újuló energiaforrást használva működnek,
napelemek biztosítják az áramot, 2 USB-

porton keresztül lehet tölteni az okos esz-
közöket, érintős töltésre is lehetőség van
a padon, éjszaka LED-ek világítja meg az
olvasóteret, továbbá az önkormányzat fi-
nanszírozásával 4G Wifi-ként működik a
találkozási pont, amely az egész téren biz-
tosítja az ingyenes csatlakozási lehetősé-
get az internetre, és nem utolsó sorban
mini időjárás állomásként is működik,
amely folyamatosan monitorozza a kör-
nyezetét.
Az átadáson Bús Balázs polgármester sok-
sok diák és idős kerületi érdeklődő segít-
ségével közösen feltöltötték az új
könyvszekrényt, majd azonnal kipróbálták
eszközeikkel az okospadot.

Újabb KönyvMegálló 
és okospad a kerületben

A Heltai Jenő térre telepített köztéri berendezésekkel a kerület-
ben már 7 KönyvMegálló és 2 okospad várja az olvasni szerető
és vágyó fiatal és az idősebb korosztályhoz tartozókat. A modern
technológiát megjelenítő, találkozási pontok a közösségépítést
támogatva környezetbarát módon kívánják népszerűsíteni az ol-
vasáskultúrát.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben
nem hivatalos úton értesült arról, hogy a FŐTÁV
ZRt. a kaszásdűlői telephelyére biomassza erőmű-
vet tervez építeni. Bús Balázs polgármester kéré-
sére az önkormányzat haladéktalanul
változtatási tilalmat rendelt el a terü-
leten annak biztosítékaként, hogy ne kezdődhessen
semmilyen fejlesztés vagy beruházás, és az óbudai
lakosság érdekében azonnali egyeztetést kezde-
ményezett a FŐTÁV akkori vezetésével. Ennek
során környezeti hatástanulmány el-
készítését, a tervezett beszállítói útvo-
nal újragondolását várta el az
önkormányzat. Utóbbi kapcsán elsősorban a vas-
úti szállítást támogatta, vagy közúton
történő szállítás esetén a lakótelepeket el-
kerülő útvonalon való megvalósítást szor-
galmazta a kerület vezetése. További feltételként
pedig az önkormányzat és FŐTÁV ZRt. közötti meg-
állapodás megkötését szabta a polgármester.

A FŐTÁV Óbuda-Békásmegyerre tervezett erőmű-
vét Péterffy Attila, a FŐTÁV műszaki, fejlesztési és
karbantartó igazgatója és jelenleg a pécsi baloldal
polgármesterjelöltje szorgalmazta, ezért javasol-
juk Kiss Lászlónak, az óbudai baloldal polgármes-
terjelöltjének, egyeztessen párttársával az általa
kifogásolt erőművel kapcsolatosan.
Felkérjük továbbá Kiss Lászlót és az őt segítő ak-
tivistákat, hagyjanak fel a rémhírek terjesztésével
és a riogatással, ne keltsenek félelmet az eddig
nyugalomban élő óbudai polgárokban.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a FŐTÁV
ZRt. tervezett biomassza égető erőművével kap-
csolatos összes dokumentumot ezen közlemény
megjelenésével egyidejűleg a honlapján nyilvános-
ságra hozza, amely az alábbi linken érhető el:
https://obuda.hu/epites_es_ingatlan-fovaros-
fotav_biomassza_uzem/

Bp. 2019. szeptember 25.

Az Önkormányzat szigorú feltételei teljesítése 
nélkül nem épülhet semmilyen erőmű Óbudán
Bús Balázs polgármester az önkormányzat által kiszabott feltételek telje-
sítése hiányában nem támogatja a tervezett erőmű megépítését, még akkor
sem, ha az MSZP-s Kiss László párttársa, Péterffy Attila, aki a FŐTÁV ZRt.
műszaki, fejlesztési és karbantartó igazgatója és jelenleg a pécsi baloldal
polgármesterjelöltje, szorgalmazta a beruházást.

K Ö Z L E M É N Y
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Az óvodákra és az egészségügyi intézmé-
nyekre (orvosi rendelők, védőnői szolgála-
tok) több forrás állt rendelkezésre, ami a
nagyobb léptékű munkák elvégzését is le-
hetővé tette. A közintézményi felújítások
2019-ben kerületi szinten összességében
210 millió Ft keretösszegből valósultak
meg.  Míg az óvodák felújítására idén 25
millióval több jutott, az egészségügyi in-
tézmények esetében a keret a tavalyihoz
képest gyakorlatilag megduplázódott.
Ez utóbbinak köszönhető, hogy augusztus-
ban, mindössze 3 hét alatt sikeresen lezaj-

lott a Szentendrei út 2/a. alatti felnőtt házi-
orvosi rendelő várójának komplett felújítása
is. A Vályog utcai, valamint a Füst Milán
utcai háziorvosi rendelőkben megtörtént a
tervezett nyílászáró csere, az Ányos utcai
házi gyermekorvosi rendelőben pedig egy
új rendelőhelyiséget alakítottak ki. Az óvo-
dákban idén többnyire nyílászáró cserét, vi-
zesblokk korszerűsítést, tisztasági festést,
torna- és játszószoba felújítást, valamint
burkolatcserét végeztünk, egy helyen pedig
sor került a lapostető szigetelésének teljes
felújítására is.

A bölcsődék is nyertesei az idei felújítások-
nak, hiszen a rendelkezésre álló keret az ő
esetükben is nőtt. A Kelta, a Szérűskert és
a Víziorgona bölcsődében egy-egy játszó
csoportszoba újult meg, a Mókus Bölcső-
dében új felnőtt öltözőt alakítottak ki a
szakemberek. A Szél Bölcsődében korsze-
rűsítették az egyik vizesblokkot, a Solymár
Bölcsődében pedig a tetőszigetelést javí-
tották. A felújítások során a kerületi idős
klubok közül idén a Kiskorona Idősek
Klubja és a Almási Balogh Loránd Idősek
Klubja kapta a legnagyobb figyelmet. Míg
az előzőnél tisztasági festést végeztünk, a
gázgyári lakótelepen a padlástér hőszige-
telése készült el. Az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási Központban a

tavaly elindított felújítási munkálatok foly-
tatásaként idén tisztasági festésre és nyí-
lászáró cserére került sor. Az Óbudai
Platán Könyvtárban és az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ-
ban szintén tisztasági festést végeztünk,
melynek köszönhetően ezekben az intéz-
ményekben több száz négyzetméternyi fal-
felület újult meg.
A kerületi közintézmények felújítási mun-
kálatait az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro-
fit Zrt. koordinálta és végezte

Több pénz jutott a közintézményekre

Augusztus végén lezárult Óbuda-Békásmegyer közintézményeinek
nyári felújítása. A munkálatok valójában már tavasszal elkezdőd-
tek, a közel 50 helyszínen zajló, feszített ütemű kivitelezés vala-
mennyi közreműködő számára komoly kihívást jelentett. A
felújításokban csaknem valamennyi, önkormányzati fenntartású
kerületi intézmény érintett volt.

A téli időszakban a változékony időjárás
mindig negatívan befolyásolja az utak mi-
nőségét. A kedvezőtlen, csapadékos időjá-
rás és a fagyási-olvadási ciklusok gyakori
váltakozása miatt, a burkolathibák száma
a téli időszakban jelentősen megnő a köz-
úthálózaton. A tél során kizárólag az ideig-
lenes javítási munkákat végzik el, az
időjárás és a rendelkezésre álló lehetősé-
gek függvényében, hidegaszfalt felhaszná-
lásával. A tél elmúltával az utak felmérése
során feljegyzett és a lakossági bejelen-

tések által jelzett úthibák minden esetben
kivizsgálásra kerülnek és a jelzéseket beé-
pítik az előzetes ütemtervekbe. Az idei
évben 12%-al több bejelentés érkezett az
úthibákra vonatkozóan, mint a tavalyi év
azonos időszakában. A tavaszi és nyári
esőzések nem könnyítették meg a felújítási
munkálatokat, de elmondható, hogy a ja-
nuártól júliusig terjedő időszakban összes-
ségében 20%-al több útjavítást végeztek
el, mint a megelőző 2018-as évben. Május
30-án kezdődtek meg az Ürömi út több sza-
kaszon történő felújításának előkészítő
munkái. Június végén a Monostori úton, a
Jutas utcában, a Perc utcában, a Goldber-
ger Leó utcában,  illetve a Lajos utcában
kezdődtek meg a burkolatfelújítások.  
A szükséges útjavításokra vonatkozó la-
kossági bejelentéseket továbbra is várják
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyele-
tének munkatársai a 06-1-453-2618-as

éjjel-nappal hívható telefonszámon, vagy
a www.obkf.hu honlapon keresztül.

Egész évben folyamatosak az önkormányzati útfelújítások

Az önkormányzati tulajdonban
lévő úthálózaton 2019 augusz-
tusáig 7760 négyzetméteren
végeztek kátyúzást és 14170
négyzetméteren befejeződött a
teljes útszőnyeg cseréje is.

FELÚJÍTÁSOK A KERÜLETBEN
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„A múltban közösen átélt események és az
ismétlődő közös ünnepek adnak tartást és
jövőt a helyi közösségnek. Kisebb települé-
seken, ahol a mindennapok eseményei job-
ban szem előtt vannak, a kapcsolatok is a
maguk természetességével alakulnak. De
Óbudán, ebben a 130 ezer főt számláló vá-
rosrészben sem adtuk fel annak reményét,
hogy az itt élőket, a helyi lakóközösségek
tagjait közelebb hozzuk egymáshoz, és a
saját életüket is befolyásoló ügyek alakítá-
sához. Ebben a munkában nagy segítséget
jelentenek azok a civil szervezetek, amelyek
már hosszú ideje jelen vannak a kerület éle -
tében” – kezdte ünnepi beszédét Bús Balázs
polgármester a Keve utcában. Hozzátette: il-
lendő, hogy az év 365 napjából legyen egy,
amely csak róluk, illetve az óbudaiakról szól.
Bús Balázs a megnyitón hangsúlyozta: bár
az esemény már hagyomány a kerületben,
idén különös ízt kölcsönöz neki az, hogy
éppen az önkormányzati választási kam-
pány időszakára esik, így nem mehet el
szó nélkül amellett, hogy a kampányban
méltatlan támadás érte a civileket. „Ami-
kor valódi civileket kértem fel arra, hogy
induljanak képviselő-jelöltként, olyanok zú-
dítanak rájuk össztüzet, akik máshoz sem
értenek, mint hogy hogyan alakítsanak új
pártot, hogyan szerezzenek pozíciókat” –
magyarázta a polgármester.
A beszéd után átadták a Balázs Lajosról el-
nevezett Óbudai Civil Díjat. Az elismerést
az önkormányzat képviselő-testületének
döntése alapján a Wysocki Légió Hagyo-
mányőrző Egyesület kapta. Az egyesület
1998 óta ápolja és eleveníti fel a hazánk te-
rületén, a magyar ügyért harcoló, illetve itt
menedéket találó lengyel katonák emlékét,
több korszakot is megjelenítve. A csapat

korhű ruházattal és felszerelésekkel rendel-
kezik, vezényleti nyelvük a lengyel. A min-
den más szervezettől független egyesület
a lengyelség és a magyarság közös törté-
nelmét, kultúráját, hagyományait és több
mint ezer éves barátságát őrzi és ápolja. A
légió jelenlegi létszáma 25 fő és évente kb.
50 rendezvényen vesznek részt.
A Keve utcai helyszínen a további progra-
moknak az adott keretet, hogy 90. szüle-
tésnapján ünnepelte az utcában a Dr.
Béres József Általános Iskola. Az alka-
lomból szeretettel látták az intézmény volt
és jelenlegi tanítóit, diákjait.
A napsütéses szombati napon a már ha-
gyományos helyszíneken is lehetett az
óbudai civil szervezetekkel és közösségek-
kel találkozni: a Mészkő parkban főzőver-
senyt és eb szépségversenyt,
Békás megyer-Ófaluban pedig hagyomá-
nyőrző műsorokat szerveztek.
Az idei Óbudai Pikniken új helyszínen is vár-
ták az érdeklődőket: a Nagyszombat és
Kecske utca sarkán található hangulatos
játszótéren hotdog és fagylalt várta a kicsi-
ket és nagyokat, gyerekeknek szóló előadá-
sokkal, valamint retro játékokkal készültek
a szervezők. A közelbe költözött ugyanis a
Kolosy térről a Civil Ház, amelynek évadnyi-
tóján Varga Mihály pénzügyminiszter,
Óbuda országgyűlési képviselője, valamint
Bús Balázs polgármester is részt vett.
„A dolgok állandó mozgásában van vala-
miféle szükségszerűség, és ez most a Ko-
losy téren évekig bejáratottan működő
Civil Házat is elérte. A működését ott tehát
befejezte, ami kétségtelenül adna némi
teret a nosztalgiázásnak, én azonban az
ókori filozófus, Lao-ce intelmét ajánlanám
a figyelmükbe, amely így szól: “Ne a vál-
tozástól, az állandóságtól félj!” A Civil Ház
Végvár utcába költözésével ugyanis va-
lami új veszi kezdetét, ami a kicsik szá-
mára a játszótér közelsége miatt
kifejezetten izgalmasnak ígérkezik.” –
mondta az évadnyitón a polgármester.
Emellett idén sem maradhatott el a szüreti
felvonulás a Vörösvári úton. A fúvós zene-
karral kísért feldíszített lovaskocsi több he-
lyen megállt és borkóstolóval várta a
résztvevőket. A programot hagyományo-
san a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
a Braunhaxler Egyesület és az Óbuda-
Hegyvidéki Szentháromság Plébánia szer-
vezte.

A Wysocki Légió Egyesület kapta 
a Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat

Az Óbudai Piknik megnyitóján Bús Balázs polgármester átadta
az év civil szervezetének a Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat. Az el-
ismerést idén a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület kapta.
A nap folyamán összesen kilenc helyszínen várták az érdeklődő-
ket. A Keve utcában, az események idei központi helyszínén a
Dr. Béres József Általános Iskola fennállásának 90. évfordulóját
is megünnepelték.
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2019. szeptember 14-én kilence-
dik alkalommal rendezte meg az
Óbudai Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. a kerületi Sportágbörzét
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásával. 
III. kerületi iskolák, valamint óbu-
dai családok részvételével min-
tegy 3500 fő gyűlt össze a közel
4 hektáros Óbudai Szabadidő-
parkban, hogy a kerületi sporto-
lási lehetőségekről tájékozódjon.
A rendezvényt a szeptemberi tan-
évkezdéshez igazították, hogy a diákok már az év elején betekintést nyerhessenek a
sportágak változatos világába. Lehetőségük nyílt arra, hogy kézbe vegyék a sportesz-
közöket, kipróbálják a nekik tetsző sportágakat, amiket akár napi, heti rendszerességgel
gyakorolhatnak a jövőben. Ehhez nyújtott segítséget az a 39 sportegyesület, akik vál-
tozatos programokkal, színvonalas színpadi bemutatókkal tették gazdagabbá a napot. 
A látogatók megismerhették a sportegyesületek munkáját, információt gyűjthettek arról,
hogy milyen korosztállyal foglalkozik az adott egyesület, hol tartják állandó sportfoglal-
kozásaikat. A nyárias időben nemcsak a tömegsportok iránt érdeklődők találták meg a
nekik megfelelő sporthelyszíneket, hanem azok is, akik a különlegesebb sportágak iránt
érdeklődtek, legyen szó akár az aikido-ról vagy éppen a jiu-jitsu-ról. A kínálatban szere-
pelt többek között judo, karate, kung-fu, tenisz, kézi-és kosárlabda, röplabda, labdarúgás,
vízilabda, aerobik, akrobatika, asztalitenisz, baseball, ergométeres evezés, jégkorong,
kerékpározás, vívás, gerinctorna, fitdance, terepfutás, és még sí is.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ,közösséget építünk’ jelmondata ezen a szombati
napon kiemelten érvényesült, igazi sportos közösség gyűlt össze a Laborc utcában. 
Az egyesületek képviselői számára is kihívás volt ennyi érdeklődővel megismertetni
saját sportágukat és az egyesületek működését, de visszajelzéseik alapján, számukra
is emlékezetes és aktív nap volt.

Óriási érdeklődés kísérte a 2019-es
Sportágbörzét
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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

Civilként a (politikai) pályán – Gyepes Ádám
a Fidesz-KDNP és a Bús Balázs Óbudáért Egyesület képviselőjelöltje 

Ádámot gyerekkora óta ismerem. Édesapjával – Gyepes Lajossal –, a Római Sportegye-
sület alapító elnökével hosszú évek óta dolgozunk együtt rendezvényeken, sportverse-
nyeken. Ebbe a közös munkába nőtt bele Ádám, és érett felnőtt férfivá, és lett
családapává. Mindeközben édesapjától elleste az úszás-tanítás, az egyesületi élet irá-
nyításának alapjait, megtapasztalta a gyerekekkel, az emberekkel való foglalkozás fele-
lősségét és szépségét. Létközegévé vált a közösség, életcéljává az érte végzett munka.
Édesapja nyomdokain járva kiváló kapcsolatot tart fenn iskolákkal, a helyi civil és sport-
szakmai szervezetekkel és helyet kapott a Magyar Úszó Szövetség elnökségében is.
Saját tanítványaival, kinevelt úszó tehetségeivel versenyről versenyre járva szerez di-
csőséget az egyesületnek, a kerületnek. Gyerekek ezrei sajátították el útmutatásával az
úszás alapjait az óvodai, iskolai oktatáson, az egyesületi szakosztályi és a nyári tábori
alkalmakon. Tevékeny részt vállalt az újjászületett csillaghegyi Árpád Forrásfürdőért vég-
zett „lobbi-munkában”, a fürdőhöz köthető hagyományok ápolásában, amire a nagyszülői

hagyaték is kötelezi.
Biztos vagyok
benne, hogy a fürdő
hajdani főkertésze –
id. Gyepes Lajos –
most mosolyogva,
nagy megelégedés-
sel követi a történé-
seket, és nyugtázza:
az én unokám! 

Hajrá Ádám!

fági

Időpont: 2019. október 19. szombat
Útvonal: Vác vá. - Gombási pihenő
- Naszály, kilátó 652 m - Násznép-
barlang - Kopasz-tető (szép kilátás)
- Török-rét - Gyadai tanösvény -
Rockenbauer Pál kopjafa - Katalin-
puszta
Táv: 14 km, közepesen nehéz,
emelkedős túra
Találkozó: 7:45 órakor Nyugati pu.
pénztárak, Vácra 8:15-kor induló

vonatra szállunk fel.  A jegyet oda-
vissza kell megvenni.
Teljes árú menetjegy: 1.300 Ft
(retúr jegy) + busz jegy (Katalin-
pusztáról Vácra)
Érkezés: Nyugati pu. esti órákban
Túravezető: Takács Andrea, 
Tel: +36 30 173 4405
A túrára a fenti telefonszámon, vagy
az info@osszefogasobudaert.hu e-
mail címen lehet jelentkezni.

TÚRA A NASZÁLYRA az Összefogás Óbudáért Egyesület szervezésében

És az utánpótlás…
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PLA TÁN
KÖNYV TÁR
1031 Bu da pest, Ara tó Emil tér 1. 
(Be já rat a Ka do sa ut ca fe lõl) 

www.platankonyvtar.hu

Tel.: 439-0936

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

Kulturális ajánló Megbocsátás hete 
2019. október 4-ig
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából
2019. szeptember 30. és október 4. között
elengedjük a késedelmi díjat a kölcsönzési
határidőn túl visszahozott kötetek után. 

BerGer Szimat Szolgálat
2019. október 12. 11.00 
Szeretnétek megismerkedni a BerGer Szi-
mat Szolgálat csapatával? Gyertek és hall-
gassátok meg Nyulász Péter írót, aki
detektív sztorikat mesél kilenc magyar ku-
tyafajta főszereplésével. Lesz diavetítés és
fej-bedugós fotófalas fényképezkedés!

Holnap történt
2019. október 15. 18.00
A science fiction valóságá-
ban élünk. A minket körül-
vevő technológiai környezet
és a futurisztikus fejleszté-
sek hatalmas változást hoz-
hatnak az előttünk álló
néhány évtizedben. Kánai
András  futurológus és sci-fi
blogger a legújabb tudomá-
nyos kutatások alapján al-
ternatív jövőképeket vázol
fel és segít felkészülni a vál-
tozásokra. 

Így gondozd a kedvenced!
2019. október 22. 17.00
Fókuszban a macskák, kutyák, hüllők ápolása, gondo-
zása
Örülnétek, ha a cicátok szőre szép fényes, a kutyátok
foga erős lenne? Tudjátok, hogy mi az a zoonózis beteg-
ség? Ha jó gazdik akartok lenni, akkor gyertek és hall-
gassátok meg az Elveszett Állatok Alapítvány előadását
a cicák, kutyák és a hüllők tartásával kapcsolatos teen-
dőkről!  

Mesesarok
2019. október 26. 11.00
Gyere be, legyél felolvasó vagy mesehallgató! Vár rátok
a mesepolc.

Lehetetlen szigetek – Impossible Islands
2019. november 1-ig
FOTÓKIÁLLÍTÁS a Dániához
tartozó, Izlandhoz hasonló vulka-
nikus eredetű szigetcsoportról, a
Feröer-szigetekről. A kiállítás a
Dániában élő Frida Waaben, a
Dániában született Ellen Fjellan-
ger Schmidt, a grönlandi származású, ma már Magyarországon élő Jesper Kunuk
Egede fotóin keresztül mutatja be az elképesztő természeti adottságokkal ren-
delkező szigetcsoportot. A Feröer-szigeteket idéző tárlat a Közép-Európai Sark-
vidék Egyesület közreműködésével jött létre és 2019. november 1-ig tekinthető
meg az Óbudai Platán Könyvtárban.

KIÁLLÍTÁS

Felnőtt szépirodalom
Jü Hua: A hetedik nap
Jang Fej egy vonaton született, s miután anyja elvesztette,
egy fiatal váltókezelő találta meg és nevelte fel tisztes sze-
génységben. Szerény hivatali karrierje megfeneklett, egy
nagy szerelem emléke élteti, s legfőképpen nevelőapja iránt
szeretete, aki mindent feláldozott a talált gyermekért... 
Jü Hua hol ironikusan, hol megható szeretettel mesél el-
képesztő gyorsasággal változó hazájáról, Kínáról.

Peter Mayle: Huszonöt év Provance-ban
Attól a pillanattól kezdve, hogy Peter Mayle elhagyva Ang-
liát áthaladt a La Manche csatornán, soha nem nézett visz-

sza egykori hazájára. Az író és felesége azonnal beleszere-
tett a csodálatos dél-franciaországi tájba, az időjárásba
és az ott lakók nyugodt és derűs életmódjába. A provence-
i élet 25. évfordulójára írt könyv tulajdonképpen egy sze-
relmes levél az örökbefogadott otthonnak, teli a szerzőre
jellemző érzelmességgel és humorral.

***
Felnőtt szakirodalom
Jonas Matthies: Horgolt könyvjelzők
A részletes, fázisfotókkal illusztrált leírások alapján a
könyvben szereplő állati könyvjelzők gyorsan meghorgol-
hatók. Vigyázat, függőséget okoz, mert a horgolt állat rit-
kán jár egyedül!

Gyerek szépirodalom
Majoros Nóra: Az orrszarvú és a madarak
Egy magányos orrszarvú vándorol a szavannán. A társai
szép lassan elfogytak mellőle, még az is lehet, hogy ő az
utolsó. Ezért barátot keres, aki hasonló hozzá. Kalando-
zásai közben társául szegődik két nyűvágó madár. Vajon
együtt sikerül-e igazi barátot találniuk az orrszarvúnak? 
Afrika varázslatos tájaira kalauzol a könyvben olvasható
két mese, és közben az is kiderül, mennyit ér a madarak
barátsága.

Forrás: bookline.huK
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Festészet Napja 
az Esernyősben
Októberben van Szent Lukács névnapja, aki év-
századok óta a festészet védőszentje. 2002 óta
ehhez a naphoz kapcsolódik a fény, a szín, a
formák és ritmusok, az élő hazai festészet ün-
nepe, melynek idén Óbuda az egyik kiemelt fő
helyszíne. Maga a nagyívű rendezvény több városban és több helyszínen zajlik sok ezer alkotó kiál-
lításával, de az esemény idei kiemelt helyszíne Óbuda: az Élő Magyar Festészet című vezérkiállítás
a Fő tér három helyszínén lesz látogatható. Az Esernyős Galéria ad helyszínt a Doyenek című válo-
gatásnak, melynek kurátora Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, továbbá az Óbudai Mú-
zeumban Gaál József Munkácsy-díjas festőművész kurátori válogatásában kapnak helyet a Közép
generáció művei, míg a Zichy kastélyban található HelloWood műhely galériájában lesz a Fiatalok
tárlata, Horváth Dániel festőművész válogatásában. Mindhárom tárlat egyszerre nyílik, a közös ün-
nepélyes megnyitó október 20-án, vasárnap 18.00 órakor lesz az Esernyősben,
majd a művek egészen november 10-ig lesznek látogathatóak.

www.esernyos.hu

Esernyős
Óbudai 
Kulturális,
Turisztikai és
Információs Pont

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

Az Esernyős kulturális térként és kávézóként működik
3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól. Koncertek, kiál-
lítások és filmek mellett igazi kávékülönlegességek vár-
nak mindenkit Óbuda különleges hangulatú Fő terén.

A programok ingyenesek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



15R . 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 É S D I Á K V Í Z I S P O R T E G Y E S Ü L E T

– Mennyire lehet civil a polgármester Óbudán?

Az a kérdés, hogy alapvetően mit értünk civil alatt. Én
azt látom, hogy a polgármester huszonnégy órában pol-
gármester, nem lehet, hogy csak reggel 8-tól délután
4-ig vagyok az. Bárhova megyek – teszem ezt munka-
időn kívül – piacra, rendezvényre, akkor is polgármes-
ter vagyok. Ilyen szempontból a magánélet eléggé
beszűkül. Van, aki ezt nehezen viseli, de én ezzel meg-
barátkoztam. Nem tartom ezt problémának.

– Talán egyszerűbb volt, hogy a polgármesterség előtt,
sőt még az alpolgármesterség előtt is, hivatása volt az
emberekkel való törődés.

Valóban, amikor még családgondozóként dolgoztam Fe-
rencvárosban, akkor is emberi problémákkal kerestek
meg, amit meg kellett oldanom: kapcsolatokat keresni,
akár önkormányzatnál, akár máshol. Ebből a szempont-
ból nagyon hasonló a munka, de ez a jelenlegi sokkal
összetettebb. Visszatérve a civilségre: azt gondolom, az
a probléma, ha egy politikus vagy egy pozícióban lévő
ember teljesen elszakad attól a közegtől, amiért, akikért
dolgozik. Nekem fontos a személyes találkozás, a tovább-
lépéshez a vélemények, ötletek – sokszor a kritikák –
meghallgatása, összegyűjtése. Amikor azon gondolkoz-
tam, hogy mi a legfontosabb feladata egy polgármester-
nek – számot vetve 13 éves városvezetői munkámmal
–, vagy egy önkormányzatnak, akkor azt gondolom,
hogy a közös gondolkodás szerepel az első helyen. 

– Így indult el jónéhány éve a közösségi tervezés –
már-már mozgalom szinten – a kerületben, ahogy a
„Közel az emberekhez.” mottó is erre utal.

Az elmúlt több mint egy évtizedben az önkormányzat kö-
zösségépítő munkájának, a helyi szereplőkkel történő
együttműködés eredményeként számos, a lakosság élet-
minőségét javító fejlesztés valósult meg Óbuda-Békás-
megyeren. A munkánkban meghatározó a lakossági
szerepvállalás: a közösségi tervezési alkalmak, a rend-
szeres konzultációs fórumok. Mára már minden közterület
fejlesztést közösségi tervezéssel valósítunk meg Óbudán.
Ebben egyedülállóak vagyunk, de most már sok követőnk
akad. Ezeknél a tervezéseknél bevontunk az ott élő em-
bereket és figyelembe vettük a javaslataikat is, és a pro-
jektek ennek megfelelően készültek el, akár a Derű utcai
parkról, vagy a Holdudvar park fejlesztésről beszélünk,
de még sorolhatnánk néhányat. Ez azt jelenti, hogy egyre
inkább társadalmasítottuk a döntés-előkészítéseinket.

– És mennyire aktívak az emberek? Élnek ezzel a lehe-
tőséggel?

Változó. Vannak, ahol nagyon aktívak voltak, volt olyan,
ahol kezdeményezőként szerepeltek. Több szintje van a
véleménygyűjtésnek. A kérdőíves felméréstől egészen a
tervezési folyamatig zajlik a közös munka. Egy projekt
létrejötte sokkal tovább tart így, mint korábban, a terv
előkészítési időszaka is hosszabb, de azt gondolom,
hogy megéri. Van olyan, ahol a működtetésben is együtt
tudtunk működni. Ez pont azt jelenti, hogy amit helyben
meg lehet oldani, azt oldják meg a helyiek, és amit nem
tudnak, ahhoz pedig adjunk segítséget. Azt látom, hogy
ez működik, és érdemes ezt tovább fejleszteni. 

– Mennyire jellemző ezekre az együtt-gondolkodási al-
kalmakra, hogy a leginkább az ellentmondók, a tilta-
kozók nyilvánítanak véleményt?

Azt látom, hogy ez egy folyamat. Első alkalmakkor na-
gyon sok kritikus vélemény van, de ha kommunikálunk,
beszélünk egymással, akkor az ellenállók is nyitottab-
bakká válnák és valódi konstruktivitás lesz az ered-
mény. Ha tehát a bizalmat elnyerjük, akkor működni
tudnak ezek a dolgok.

– A hangsúly a közösségen, a közösségi tervezésen van,
amihez közösségi terekre van szükség.

Akkor is a polgármesteri tapasztalatokra építek, amikor
arról beszélek, hogy napjainkban a magányt látom az
egyik legsúlyosabb gondnak, ami a főleg a városlakókat,
leginkább a lakótelepeken élőket sújtja. Ennek valami-
lyen szintű oldása csak a közösségekben lehetséges.
Megoldásnak azt gondolom, ha helyi közösségeket ho-
zunk létre, és megteremtjük az emberek számára a ta-
lálkozások lehetőségét. Jó példa erre Békásmegyeren a
Békás kert, vagy a Zápor utcai kert, ugyanis ezen kö-
zösségi kertek fokozatos kialakításával párhuzamosan
szerveződtek köréjük az új közösségek is. Ezek a közös-
ségek láthatóan fejlődnek, tehát érdemes újakat létre
hozni. De említhetném az elmúlt évek egyéb közösségi
fejlesztéseit is, amelyek mind arról szóltak, hogy legye-
nek olyan sport célú, kulturális vagy épp szabadidős
helyek, ahol az emberek találkozhatnak, beszélgethet-
nek egymással.

Civil képviselő-jelöltek a csapatban
– A közösségi színterek egyik megtestesülési formája a
civil szervezet, ami keretet, hivatalos hátteret biztosít
a közösségnek. A III. kerületben nagyon színes az egye-
sületek, alapítványok sora, tevékenységüket a helyi em-
berek, családok igényeihez igazítják szorosan
együttműködve a kerületi önkormányzattal.

Tőlem soha nem volt idegen a civil szervezetekkel való
együttműködés, hiszen a politika előtt magam is civil
szervezetekben dolgoztam, ismerem a civil logikát. A
III. kerületben jegyzett civil szervezetek már hosszú
évek óta részesei a városrész közösségi életének, hatal-
mas terheket vesznek le az önkormányzat, a családok
válláról is a szociális, kulturális, hagyományőrző, ter-
mészetvédelmi, sport és szabadidős területet érintő fel-
adatvállalásukkal. A közös munkát, amit idáig
végeztünk, folytatni szeretnénk. A következő ciklusban
szeretném a döntéshozatal előkészítésébe jobban be-
vonni a civilszervezeteket. Helyesnek tartanám, ha a
helyi civilek nagyobb mértékben részt tudnának venni
a bizottsági munkában is. Ebből a szempontból para-
digmaváltás is volt az elmúlt két évben: Hasonlóan a
vidéki turisztikai desztinációs menedzsmentek műkö-
déséhez, (pl. amikor egy célért, a település turisztikai
képéért – összefognak) itt is és közösen próbál fellépni,
az önkormányzat, a civil szervezetekkel, és a vállalko-
zókkal. Erre a már bevált formára jött létre három
olyan civil szervezet a kerületben – az Óbudai Turisz-
tikai Egyesület, a Római-partért Turisztikai Egyesület
és az Óbudai Kutyások Egyesülete –, amiben már az
önkormányzat is, a civil szervezeti képviselők és helyi
vállalkozók is szerepet vállaltak. Ezeken kívül közel ki-
lencven civil szervezettel van együttműködésünk. A
munkájukat segíti a Civil iroda, míg a sportosokét külön
az Óbudai Sport Kft. is. Jelentetünk meg kiadványt a
helyi civilekről, a működési pályázati támogatással a
fenntartási költségekhez járulunk hozzá. A kerületi Civil
és Nemzetiségi Napon – a begyűjtött ajánlások alapján
–, minden évben kiosztjuk a Balázs Lajos Civil díjat,
ami 1.000.000 Ft-os pénzbeli jutalmazást is jelent. 

– Akkor tekinthetjük ennek a folyamatnak részeként
is, hogy felkért négy elismert kerületi civil szervezeti
vezetőt, akikkel szívesen dolgozna együtt az önkor-
mányzati testületben, hogy mérettessék meg magukat
a közelgő önkormányzati választásokon?

Amikor erre a választásra készültünk, több képviselő
jelezte, hogy nem akar újra indulni. Ezeken a helyeken
megkerestem azoknak az ott működő civil szervezetek
vezetőit, akikről úgy gondoltam érdeklődnek a közélet
iránt. Felkértem őket, hogy vegyenek részt a közös mun-
kában, amit szívesen vállaltak. Mindegyikükre büszkék
lehetünk, hiszen mögöttük már tiszteletre méltó telje-
sítmény van, tehát nyugodtan lehet az óbudaiak figyel-
mébe ajánlani: Sinkó Andrea – ÓWDSE, Bogár Ildikó
– Civil Ház, Dr. Varga József – állatorvos, Elveszett Ál-
latok Alapítvány, Óbudai Ganz Vízispor Egyesület és
Gyepes Ádám – Római SE, Magyar Úszó Szövetség el-
nöksége. Itt élnek, itt dolgoznak, sok mindenkit ismer-
nek, igazán közel vannak az emberekhez.

– Milyen volt a fogadtatás, a visszhang?

Egy kicsit azt érzem, hogy idáig azt kérték rajtunk szá-
mon, hogy miért nem vonunk be civileket, amikor pedig
megtörténik, most azt próbálják bizonyítani, hogy ezek
nem is civilek, hanem álcivilek. Próbálják őket politi-
kailag bekényszeríteni egy táborba, ami szerintem hiba,
mert ők se nem fideszesek, se nem baloldaliak, egysze-
rűen a helyi emberek életét próbálják segíteni. Szerin-
tem ez a jó irány, amikor valóban közösen próbálunk
tenni valamit a kerületért és nem próbáljuk meg kiját-
szani egymás ellen a civileket és a pártokat. Nem ér-
tettem, hogy miért kell szembeállítani a civilséget a
politikával. Szerintem ez a politika által gerjesztett fo-

lyamat, szembeállítani, és kihasználni a saját célja-
inkra. Pedig a civilek is ugyanazért dolgoznak mint az
önkormányzat (csak más eszközökkel): hogy a helyi
emberek életét jobbá tegyük /tegyék. Ha a célok és a
feladatok közösek, akkor miért ne együtt segítsünk az
embereknek.

– Végül is, miért ne politizálhatna egy civil szervezeti
vezető? Ha elfogadjuk azt, hogy egy civil szervezet min-
dig valamilyen célért hívja zászlója alá az embereket,
míg a politika valamilyen ideológia mentén alkot cso-
portokat, akkor léteznie kell egy metszetnek. Rosszul
látom?

Én inkább abban látom a gondolkodásbeli különbséget,
hogy miként fogjuk fel az önkormányzati feladatokat,
az önkormányzati munkát. Azt gondoljuk-e, hogy ne-
künk a helyi embereket kell képviselnünk és a helyi
problémákat megoldani, vagy pedig az önkormányzatot
és a polgármestert csak eszközként használjuk fel arra,
hogy a saját politikai céljainkat – akár máshol – ér-
vényesítsük. Ha így fogjuk fel, akkor ez a civilség elvész,
mert abban a pillanatban már pártpolitikai célokat
szolgál. Hogyha valóban a helyiek ügyét akarjuk nézni,
akkor ebből a szempontból lényegtelen, hogy valaki bal-
oldali egyébként, vagy jobboldali, mert ő helyi problé-
mák megoldásáért akar együttműködni. Azt látom,
hogy Óbudán eddig ez sikerült: tudom, hogy nekem
jóval nagyobb a támogatottságom, mint a Fideszé, ami
pont abból adódik, hogy idáig is tudtunk együttmű-
ködni baloldaliakkal és jobboldaliakkal is, és minden-
kivel, aki a kerület életét akarta jobbítani.  

– Kár, hogy ezt nem sikerült modellezni a Római-parti
gát körül zajló vitában. Aki a parton akart gátat, az
kormánypárti, aki a Nánási-Kiráyok útján az ellenzéki.
Igaz, ez már jóval túlmutat a kerület határain.

Teljesen túlpolitizálódott ez a téma. Az elmúlt egy év
egyik nagy eredménye, hogy valamennyire sikerült az
ügyet depolitizálni, és le tudtunk ülni beszélgetni az
érintettekkel. Most azt látom, hogy kialakult egy közös
nevező a Barát-patak, Pünkösdfürdői gát és az Arany-
hegyi-patak vonatkozásában. A többi területen pedig
elkezdődött a közös a gondolkodás és tervezés. Mire
2020-ban lejár a Római-partra elrendelt változtatási
tilalom, elkészülhet a területre vonatkozó, az együtt-
gondolkodás eredményeit is tartalmazó Kerületi Szabá-
lyozási Terv, ami sokak megelégedésére rendezi a
népszerű Duna-partunk jövőjét.

– Legyen úgy. Köszönöm a megosztott gondolatokat.

Fehér Ágnes

Politizáló civilek, civilizálódó politikusok?
Civil szervezeti vezetők az óbudai kampányban

Az elmúlt években sok szó esett a civilekről. Tanulmányok, vélemények igyekeztek meghatározni
a civilség mibenlétét, feladatát. Megismerkedtünk az „álcivil” fogalmával, megtanultuk, hogy
a „nagypolitika” valóban képes volt beszippantani, szolgálatába állítani – sőt olykor egyenesen
létrehozni –, olyan civil szervezeteket, amelyek azokon a területeken működtek, ahol a párt-
politika, a gazdasági hatalom már nem tudott hitelesen megjelenni. Ez a folyamat már-már a
civilek megbélyegzéséhez vezetett, holott, ha helyi szintű közéletről beszélünk, magunk is tud-
juk, hogy a helyi civilek fontos alakítói a mindennapoknak. Jelen vannak, véleményt nyilvání-
tanak, szerveznek, gyűjtenek, kérnek, adnak, azon dolgoznak, hogy a környezetükben élőknek
jobb legyen. És kiket hívnak ehhez segítségül, kiket szólítanak meg? Azokat, akik ott élnek,
azokat, akikért létre jöttek.  A kör bezáródni látszik, de ott vannak a politikusok – továbbra
is helyi szinten gondolkodva –, ők hová kerüljenek? Nekem ők azok a civilek, akik pártpolitikai
mezben dolgoznak ugyanazért, mint addig. Civilségről, a kerületi civil létről, a közösségekben
rejlő erőről beszélgettünk Bús Balázs polgármesterrel, polgármester- jelölttel.

Tíz ember, aki beszél, több zajt csinál,
mint 10 ezer, aki csendben marad. 

(Bonaparte)
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