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Római Parti Hírek
DUNAI ÉLETKÉPEK 2017. XXII. évf. 3. sz. • Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület

LILIOMKERT TERMELŐI PIAC

A NÁNÁSI UDVARBAN.

A Káptalantóti
Liliomkert
termelői piac
gondozásában

MINDEN SZOMBATON
8.00-14.00

MEGNYÍLIK

MEGNYITÓ: ÁPRILIS 8.

LILIOMKERT
PIAC.

Reggelizzen nálunk!
cukrászda és kávéház

Minden nap
8 órától nyitva vagyunk.

a Római parti
FREE

Közvetlenül
a termelőktől
töltheti fel
az éléskamráját.
• őstermelők az
ország minden
tájáról

a család minden
tagjának

gyerekbarát
cukrászda

glutén
laktóz, cukor

kávé
különlegességek

reggeli

torták

• kosár gyűjtemény
kiállítás
• kézműves
foglalkozás
• állatsimogató

üzleti találkozók

• utcazenészek

III. NÁNÁSI ÚT 47-49.

• játszótér

Mad Meat

A Bor

Az amerikai streetfood
jegyében
oldalas, hamburger,
tortilla, hátszín,
chillis bab

Bor, pezsgő, pálinka,
manufaktúrák kincsestára, személyre
szabva a vásárlóknak

Loidl
Virág Enterieur
Friss virágok, lakásdíszek
és otthondekorációk, és
a Greenleaf luxus spa
termékcsalád illatosítói
és gyertyái

Sí- és snowboard
oktatás a Római-parton
Havas Programok
szervezése

Kedves Olvasóm!
Olvasói levél: Bevallom egyre kevésbé
szeretek lemenni a Római-partra…
Rómaifürdő SE Hírek: Kolbásztöltős télűzés, Fővárosi Szabadidő Kupa – Teke
csapatverseny, Tavaszi síkaland Franciaországban
Gátról, emberségről, együttérzésről –
Gondolatok Spät Judit nyílt levele kapcsán

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

Suvid és konfit technológiával előkészített
húskülönlegességek,
amiket otthon már
csak sütni kell

G2S Síiskola

A tartalomból

kerékpár tároló

PÁC Húsbolt

Itt a gombócok
új értelmet nyernek,
egyedi töltelékekkel
és köntösben

|

mobil és laptop
töltés

Budapest, III. kerület, Nánási út 55., tel: 1/240-1188
Téli nyitva tartás: minden nap 8,00–20,00-ig

GomBRO’c

w w w. n a n a s i u d v a r. h u

free wifi

1031 Budapest, Nánási út 47-49.

Suli Hírek: Aquincum iskola, Dr. Béres
József Iskola, Csillaghegyi suli
Evezős versenyek víz nélkül – Téli napok
a Külker Evezős Klubban
Állatorvosi rovat: A gennyes méhgyulladás
Liliomkert a Római-parton – Termelői
piac nyílik a Nánási udvarban
Újabb közösségi olvasóhely nyílik
Békásmegyeren
Két éves a közösségi tervezés- egyre

|

több témába szólhatnak bele a lakosok
Felhívás „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj”
adományozására
Forgalomcsillapítás: elkészültek
a tervek
Szabadidő, szeretem! 2017. – Túrával
indul a sportprogram
Bike&Breakfast
Platán Könyvtár: Luther Márton élete
álló- és mozgóképeken – Reformáció
500

facebook/nanasiudvar

Fotópályázat: II. Óbudai Fotótárlat
1848-as honvédek a Gázgyári Óvodában
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület: Télűző mulatság farsang farkán Csillaghegyen
Lakossági fórumot tartottak az árvízvédelemről: a szakma a part menti védművet támogatja
Római-partért Egyesület: Gát-fórum
összefoglaló
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„Meglep, mert egy emberből kibuggyan az aljasság, mint a varangyból a méreg? De gondold csak
meg, miféle ez az ember? Milyen torz, milyen erőtlen, mennyire csak gyűlölet és irigység az ereje?
Töröld le a váladékot, mely arcodra fröccsent, ne
taposd el a varangyot, mert cipőd bepiszkolod
vérrel és gennyel.” (Márai Sándor)

Kedves Olvasóm,
annyira szerettem volna lelket feltöltő tavaszi napsugaras gondolatokkal megörvendeztetni, de hiába érkezett meg a kellemesen zsongító kikelet, a lelkemben olyan szürkeség, már-már feketeség lakik, hogy minden, ami másról szól,
hamisnak tetszene. Amikor az ember gonoszságba hajló önzésével találkozom, mindig megrémülök. Kapaszkodókat keresek – versekben, esszékben,
idézetekben, dalokban –, csak hogy elűzzem ezeket a nyomasztó gondolatokat. Nem történt világrengető dolog velem, csak ott voltam a március 6-i
békásmegyeri lakossági fórumon, és mást nem tettem – egy darabig – csak álltam az emberek között, és figyeltem. Figyeltem és elborzadtam. A Rómaipartról, a gátról szólt a fórum, ahová erősen felkorbácsolt indulatokkal érkeztek emberek: kiabáltak, bekiabáltak, szitkozódtak, olcsó poénokkal szórakoztatták a körülöttük állókat, ülőket. Vélemények, ellenvélemények, kérdések,
fenyegetések, cinikus megjegyzések töltötték be a termet a mikrofonnal erősítve vagy anélkül. A szemmel látható többségben lévő part menti gátat ellenzők szinte egyként utasítottal el mindent, ami a Duna közvetlen partjának
védelméről szólt. Ha valaki még is utalni mert arra, hogy ott is emberek élnek
és dolgoznak, még erősebb indulatokat váltott ki: „rohadjanak meg!”, „úgy
kell nekik, minek költöztek oda?”, „fulladjanak meg! „hazudik!” – ilyen, és
ehhez hasonló – szerintem – emberhez nem méltó, talán jópofaságnak szánt,
tömör vélemények is mérgezték a levegőt a teremben, de ezek csak szigorúan,
név nélkül, és, ami a legfájdalmasabb, legtöbbször könnyed derültséget kiváltva. Egyre csak villogott az agyamban egy kérdés: miért? Miért lesz ilyenné az
– a hétköznapokban egyébként tisztességes, kedves, gondolkodó – ember?
Aztán szóltam, hogy mi, akik ott próbálunk a Duna-parton valamit átmenteni
a római-parti hagyományokból a jövőnek (kajak-kenu, vízi sportok, csónakházi létezés), mi már csak nehezen bírjuk az egyre gyakrabban, vízi telepünkön pusztító árvizeket, és ne tartsanak minket gonosztevőnek azért, mert élni
szeretnénk egy lehetőséggel, amit a Duna-parton húzódó mobilgát kínál. Egy
mobil gát, ami akár fenn a Nánási-Királyok útján, akár lenn a Duna-parton
véd majd, tagadhatatlanul jelentős átalakulást jelent a környezetében. Egy
fontos különbség még is van: a parti változat minket is megvéd, és velünk
együtt azokat a családokat, vállalkozásokat, akik valamennyien a Rómaiparthoz tartozunk, akik mind azt szeretnénk, hogy legyen egy élhető, kulturált Duna-part mindannyiunk örömére.
Elmondtam, meghallgattak, és láttam olyan tekinteteket, amelyekből éreztem, hogy néhány emberhez eljutottak a szavak, a szavak mögött rejlő érzelmek, de az aljas megjegyzések azért ezúttal sem maradtak el, pedig nem bántottam senkit…
Nézze el nekem Kedves Olvasóm, hogy a lelkemet nyomasztó gondolataimat
önre zúdítottam, de – nagyon önző módon – szükségem van az emberekbe vetett
hitemre, és ha írhatok nekik, róluk, értük, enged a nyomás, és talán megkönynyebbülve szippanthatok bele a friss tavaszi levegőbe.
Fehér Ágnes
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Olvasói levél

*

Bevallom, egyre kevésbé szeretek lemenni a Római-partra…
Furcsa ezt leírnom, hisz amikor öt éve ideköltöztem, még az orvos által javasolt szülésmegindító
sétát is itt tettem meg. Első babakocsis utunk is ide vezetett természetesen, s még mindig áll az
a pad, ahová rendszeresen leültem megetetni a sűrűn éhes kisbabát. Sok a szép emlékem. Mostanában mégis automatikusan egyéb alternatívákon kezdem törni a fejem, mikor az azóta már
óvodás gyermek fölveti, hogy a partra szeretne menni. Gondolkodtam miért van ez, mi lehet az
az ok, amiért kerülöm ezt a programlehetőséget.
Természetesen egyik első gondolatom volt a tömeg. Biztosan az zavar, hogy az elmúlt években
a Római egyre növekvő népszerűsége miatt kora tavasztól késő őszig minden hétvégén folyik
a rossz értelemben vett „korzózás”: a parkoló autók minden környező utcát megtöltenek még
a gáton túli családi házas övezetben is, a parton pedig rendületlenül zajlik a XXI. századi „danse
macabre” az omladozó szállodacsontvázak árnyékában. A kerékpárútnak gúnyolt elhanyagolt,
néhol tátongó szakadékok mellett vezető, huplis-kavicsos-betontörmelékes úton a túlélésért
vívnak véres harcot egymással gyalogosok, futók, kutyák, babakocsik, kismotoros apróságok,
részegek és messzi földről érkező, csengőt recsegtető és idegesen fékezgető biciklisek. (Az a
vélelmem, hogy ha helyiek volnának, a viszonyok ismeretében vagy nem jönnének ide ilyenkor, vagy már a legelején leszállnának a járgányról és tolnák) Biztos vagyok benne, hogy péntektől vasárnapig a „sétányon” több ciccegést és káromkodást hallani, mint baráti beszélgetést. De nem ez a baj. Mióta a fiacskám kiröppent a babakocsi védelméből, részben a biztonsága, részben az idegeim érdekében nem megyünk le hétvégén a partra.
Lehet, hogy csak önmagával az úttal van gondom? Azzal, hogy 70%-ban nincs normális burkolat, és így egy másfél napnál tovább tartó esőzés után nem csak a babakocsi, de a nagyobb
kerekű gyermekbicikli kereke is beleragad a sárba? Van olyan szakasz, ahol nem lehet kikerülni
az úton kialakuló kacsaúsztatókat. Néhány éve beruháztam egy gumicsizmára, kifejezetten partra járás céljából. A fiam megtanult úgy átmenni biciklivel a tócsákon, hogy amikor a vízbe ér, a
nyereg magasságáig felcsapja a kinyújtott lábait, mintegy spárgában ülve meg a járgányt. Azt
hittem, ilyen csak rajzfilmekben van. Rollerrel egyszer próbáltunk menni, szegény csapágyas
lett a szúnyogmentes büfébódék előtti 10 centiméteres murvacsapdánál. Megtanultuk, nem
megyünk rollerrel többet. A kilátogató ismerősöknek lelkére kötöm, hogy felejtsék el a magas
sarkút, ez túrabakancsos terület. Így hát nem, nem az út minősége a gondom, alkalmazkodtunk
mindenhez: a sárhoz, a gödrökhöz, a bokatörő gyökerekhez, a töredezett és hiányzó burkolatszakaszokhoz. Fentiek alól kivételt képeznek persze a társasházak által einstandolt területek, ott
gyönyörű térköves járdák szolgálják a kényelmet. Sajnos érthetetlen okból itt az út a felére keskenyedik a szegély miatt, ami a cserjékkel és füvesítéssel parkosított közterületet védi az illetéktelen sétálóktól, „fűre lépni tilos” tábla helyett. Ez azonban egy másik történet, az út egyedül
itt járható rendesen szélsőséges időjárás esetén is.
„A politikai csatározások közepette ezek a haldokló ártéri fák lettek
a tervezett változtatások leendő mártírjainak kikiáltva.”
Apropó szélsőséges időjárás. Szeles időben sem megyünk le sétálni. Az elöregedett, beteg, haldokló, belül rothadó, kívülről szívecskékkel dekorált fák falevél módjára hullatják néha embervastagságú ágaikat, már ha épp nem csavarodnak ki tövestől. Az egyik sörkert közelében lévő lejáró
mellett van egy kisebb facsoport, egynek már csak a csonkja áll ott. Körülbelül 5 centiméter vastagságú kéreg körben, azon belül egy üreg tátong. A politikai csatározások közepette ezek a haldokló ártéri fák lettek a tervezett változtatások leendő mártírjainak kikiáltva. Szép dolognak tartom, hogy van, aki foglalkozik a fák érdekeivel, idejét és energiáját áldozza fel a védelmükben.
Mindenesetre laikusként úgy látom, hogy ezek a fák jó része önmagától is elpusztul néhány éven
belül, addig viszont veszélyt jelentenek a közelükben tartózkodókra. Lehet, hogy nem mindegyik
fa van ilyen állapotban. Lehet, hogy csak minden huszadik. Mindenesetre abban az évente körülbelül kétszer-háromszor, mostanában egyre többször jelentkező, nagyon szeles két-három napban is kihagyjuk a partot.
A szolgáltatások minősége? Nem igazán vesszük igénybe a szolgáltatásokat. Ha volnának színvonalas büfék, színvonalas mosdókkal, akkor talán másképp lenne. Természetesen megkönnyíti
a dolgunkat, hogy közel lakunk és tudunk vinni otthonról enni- és innivalót, az út közben esetlegesen fölmerülő folyó ügyeket pedig egy ötéves kisfiú esetében bármelyik bokorban el tudjuk
intézni. Merthogy illemhellyel korántsem rendelkezik minden vendéglátóegység, nyilvános nincs,
ami pedig fogyasztás ellenében akad, azok jó részébe nem szívesen vinnék be gyereket. A baj
az, hogy szemmel láthatóan a felnőttek számottevő része is egyéb alternatívákat választ…
Idáig érve az elmélkedésben rájöttem, hogy mi az a folyton jelen lévő tényező, ami már a hétvégék, az esős és a szeles napok, az olajszagú vendéglátóegységek és kérészéletű fagylaltozók
és koktélozók programból való kiiktatásával sem szűnik meg, és még egy napsütéses szerda
délutáni kavicsdobálás erejéig sem teszi vonzóvá a partot: a szemét az. Széles a repertoár:
találkoztunk már műanyag villával, félig elfogyasztott hekkel és szundikáló hajléktalannal a játszótér homokjában, papírtányérokkal, petárdával, óvszerrel, egy komplett ételszállítós menü
dobozaival, félig oszlott varjúval az egyik vendéglátóegység kiülős tákolmánya alatt... (kedvem
támadt venni egy kávét és a teraszról szemlélni a gyönyörű látványt) A számos széttört üveg
és ottfelejtett sörös doboz, a barna papírzsebkendők a karácsonyi pompába öltöztetett boldogtalan fák védelmében (bújócskázni inkább ne engedd a gyereket) és úgy általában a kavicsos
sáv mindennapi „kincsei” ezek mellett már igazán föl sem tűnnek. Egy nyári szombat reggelen
szemtanúja voltam, ahogy az egyik büfé dolgozója a helyiség teraszáról egy zacskó szeletelt
kenyeret hajít a víz felé. Annyit azért segített a kacsáknak, hogy egyik felén felhasította a zacskót, így repülés közben a kenyérszeletek egymás után szépen kipotyogtak belőle.
Ki ritkán néz feléje, annak szép kép e táj…
nekünk, itt lakóknak viszont realitás. Lüktető, élő, gyönyörű. De el kell ismernünk, hogy nem csak
vadregény, hanem sokszor maga a poros, hatalmi harcokkal fűszerezett, göröngyös vadnyugat.
Iv

R.P.H. RÓMAIFÜRDÕ TELEP KÖRNYEZETVÉDÕ, SZABADIDÕ ÉS DIÁK VÍZISPORT EGYESÜLET
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Fővárosi Szabadidő
Kupa

Rómaifürdõ SE
HÍREK

A Budapesti Szabadidő sportszövetség a Fővárosi Kupa versenysorozatában február 18-án rendezte
meg a Teke csapatversenyt. A
Rómaifürdő SE gurítói lelkes „vizesekből” verbuválódtak össze. Ha a
versenyt nem is, de egy sportos,
vidám délutánt nyerhettek.

Kolbásztöltős télűzés
A Csillaghegyi Polgári kör Egyesület idén is vidám rendezvénnyel
igyekezett távozásra bírni ezt a hosszúra nyúlt telet. A rendezvény
részeként évről-évre meghirdetik a kolbásztöltő versenyt. A Rómaifürdő SE csapatát ezúttal is Takács István vezetette, és a betöltött kolbászokat annak rendje-módja szerint ki is sütötte.

Tavaszi síkaland
Franciaországban
Ragyogó napsütés, szikrázó
hótakaró,
szemkápráztató
hatalmas, havas hegycsúcsok: ezzel várta az egyesület
sícsapatát a francia Alpok
hegyei között megbúvó Briancon. Egy hetet töltöttek el az
utazók azzal, hogy meghódítsák a havas lejtőket. A magaslati, kristálytiszta levegő, a
mozgás, este a jó társaság
mind-mind a feltöltődést szolgálta, csak ahogy ez lenni szokott: nagyon rövidnek tűnt!

Gátról, emberségről, együttérzésről
Gondolatok Spät Judit nyílt levele kapcsán
Lehet, hogy illetlenség egy olyan levél nyomán gondolatokat megosztanom, aminek
nem én vagyok a címzettje, de amikor elolvastam Spät Judit, az Együtt elnökségi tagjának a főpolgármesterhez és Óbuda polgármesteréhez írt nyílt levelét, nem bírtam
magammal, no meg a levélben egy mondat
erejéig úgy éreztem megszólíttattam, amikor
a Duna-parton tevékenykedő sportegyesületekről tesz említést az írás. (Csak sorban,
erről majd később!)
Rögtön a levél első mondatában arról ír,
hogy megalázták a III. kerület lakóit, amiért
nem volt jelen Tarlós István főpolgármester,
Bús Balázs kerületi polgármester nem szólalt
meg. A megalázásról nekem az jutott eszembe, hogy igazán megalázó helyzetbe a tervezők, az előadók kerültek, akiket lehazugoztak,
szakértelmüket vonták kétségbe hangos
bekiabálásokkal. Megalázó helyzetbe kerültünk mi, akik az életünket tettük fel a Rómaipartra, hogy megalapozzuk a sportos hagyományokra épülő jövőjét, akikre senki sem
volt kíváncsi, pedig ott voltak többen is, de
látva a felbőszített, jó néhány dologban félre
tájékoztatott, hangos csoportot, inkább
csendben maradtak.
Nem tudom kinek hiányzott a főpolgármester- minden tiszteletem az övé-, de nekem
nem, ahogy Bús Balázs székfoglalóját sem
itt szerettem volna meghallgatni. Úgy mentem a Békásmegyeri Közösségi Házba, hogy
ott a tervezők beszélgetnek a lakosokkal, a
helyi civil szervezetek tagjaival, képviselőivel. Ezt néhány jelen lévő politikusnak nem
sikerült jól értelmezni, és összekeverte a
lakossági fórumot egy kampánynyitó gyűléssel. Kíváncsi lennék, önök, a politikai népszerűségi index bűvöletében ugyanígy
beszéltek volna annak a négy-öt vízi sporttal

foglalkozó római-parti egyesület tagjai előtt
is, akik a főváros számtalan pontjáról járnak
rendszeresen a partra és szembesülnek az
ottani kaotikus állapotokkal, akiknek igen is
fontos, hogy fejlődhessen végre a Rómaipart, a gátat szeretnék a Duna-parton látni és
élvezni a védelmét.
Valódi vita volt-e ez a lakossági fórum, ezt a
kérdést feszegeti a levél a következő sorokban. Őszinte leszek, nekem attól fáj a lelkem,
hogy ez egyáltalán vitatéma lehet. Nem arról
van szó, kinek az ablaka alatt menjen el az
autópálya, kinek a kertje végébe épüljön a
szemétégető, mert ezekkel valaki biztosan
rosszul jár. Itt arról van szó, hogy adott egy
olyan megoldás, ami mindenkinek jó. Védelem a Csillaghegyen, Rómaifürdőn élőknek,
lehetőség a Római-partnak a fejlődésre, aminek minden itt élő a nyertese. Nem tagadom, a gáttal a Római arca megváltozik,
ahogy a Nánási-Királyok útján végig húzódó
gát is hatalmas változásokat vonna maga
után, de valóban gondolkodás nélkül felhúznák a gátat a királyok útjára, az árvíz idejére
kitelepítve mindenkit, aki a gát Duna felőli
oldalán rekedt. Mi mindent hátrahagyva malmoznánk a víz visszavonulásáig azon töprengve, mit hagy meg nekünk a víz. Aztán
visszamegyünk, felszórjuk klórmésszel a
területünket, felújítunk, összekapargatjuk a
megmaradt vagyonkánkat, és minden megy
tovább. Jön az állam, a jóságos nagybácsi,
mindent felújít, rendbe hoz, hogy az emberek
biztonsággal, békében sétálgathassanak,
büfézhessenek??, kajakozzanak, kenuzzanak?? tovább. Tényleg el tudja így képzelni?
Csak remélem, hogy nem. Biztonságos lesze a mobilgát? – kérdezi. Ebben én magam
nem biztos, hogy vitába mernék szállni olyan
emberekkel, akik körüljárták a témát, nem-

A majdnem teljes csapat pihenő időben. Dani és Gergő, nagyon hiányoztak,
nem csak képről, a csapatból is! Mindketten apai örömök okán, igazoltan
maradtak távol. Jó egészséget a babáknak, a mamáknak és a papáknak!

zetközi tapasztalatokra építenek. Nem tudok
mást tenni, elhiszem a tervezőknek, hogy
képes a parti mobilgát is megvédeni az érintett területet az áradásoktól. Független szakértőket emleget. Mitől, kitől független? Azok
bízzák meg, akik semmi áron nem akarnak
gátat a partra? Talán azok a politikai erők
kérik fel, akik most olyan hősiesen küzdenek
az ésszerű megoldás ellen? Hmmm! A Puskás stadionra költött milliárdokra hivatkozni
legalább akkora demagógia, amelyekből
néhányat egymásra pakolva, sikerült egy
csúfos politikai párbajjá silányítani az olimpiai mozgalmat.
Amitől nagyon megrémültem, levelének ez a
mondata: „…kb. 30-40, a jelenlegi gát kiépülése előtt a hullámtérbe épült régi tulajdonosainak kárpótlása.”
Számomra ennek nagyon rossz íze van.
Emberekről, családokról beszél, generációkról, akik ott nőttek fel az elmúlt 50-60-70-80
évben. Szülői ház, családi gyökerek – ismerős
kifejezések? Az én életemben ez etalon. Bár
nem itt vannak a gyökereim, a Nagykunsághoz kötődöm ezer szállal. Azon kívül, hogy a
szüleim ott élnek, megvásároltuk a nagyszülői
házat, hogy a múlt a jövőnk lehessen. Mit
mondjak, nagyon durcás lennék, ha valaki
egy tollvonással úgy határozna, hogy engem
majd valahol, valahogy kárpótol, és kilakoltatna a szülői, avagy a nagyszülői házból. Persze
példát azért tudunk ilyenre is: Bözödújfalu, az
elárasztott erdélyi falu. Rossz emlékeket
ébreszt minden jó érzésű emberben a hajdani
romániai falurombolás, most mégis nyugodt
szívvel megtennék itt is kicsiben.
Ezután ír levelében a sportegyesületekről,
sportszervezetekről, hogy árvíz után kapjunk
segítséget a fertőtlenítéshez, a felújításhoz.
Kedves Judit! Szeretettel látjuk családjával
együtt április 22-én a vízi telepünk nyitó rendezvényén, ahol megmutathatjuk önnek,
hogy ezek az árvizek nem egyszerűen helyrehozható károkat okoznak, hogy a rengeteg fertőtlenítőszertől az összes tiszafánk kipusztult
a telepen, hogy eltűntek a gyöngyvirágok,

megmutatjuk a gyönyörű futórózsa helyét,
aztán talán tudunk majd arról beszélgetni,
hogy milyennek képzeljük el mi a Római-partot, és meg tudjuk kérni, hogy alkalomadtán a
mi érdekeinket is képviselje majd.
Tisztelettel:
Fehér Ágnes
A Rómaifürdő SE ügyvezetője,
a Duna és a Római-part rajongója
és tisztelője

Lapzárta után
Gátat a Duna-partra!
Római-parti sportegyesületek vezetői
arról döntöttek, hogy levélben fordulnak
Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármesteréhez és Tarlós István főpolgármesterhez, hogy megépülhessen a
Római-part fejlődését, jövőjét biztosító
árvízi védmű a Duna-parton.
Arra kérik a döntéshozókat, a Fővárosi
Közgyűlés tagjait, hogy a gát nyomvonalának meghatározásakor vegyék figyelembe a Duna-parton, a Dunán, a Rómaiparton, a Római-partért dolgozók, az ott
sportolók, szabadidejüket töltő egyesületi
tagok, támogatók igényét, ami egy
szebb, rendezettebb és élhetőbb rómaiparti Duna-part.
Rátkai János elnök
Rómaifürdő Telep Környezetvédő,
Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület
Horváth Péter elnök
Multi Kajak-Kenu SE
Mihály Tibor elnök
Külker Evezős Klub Óbuda
Gyepes Lajos elnök
Római SE
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SULI HÍREK
Csillaghegyi Általános Iskola
A téli szünet utáni elsõ program a várva-várt legokiállítás volt. Nagyon sok gondosan elkészített
legoépítmény készült. A gyerekek büszkén álltak
alkotásaik mellett. Nehéz volta a zsûri helyzete. A
legötletesebbnek a megmintázott saját tantermet
találták, ahol még digitális tábla is helyet kapott, a
gyerekek „arca” pedig az osztálytársak arca volt.
Januárban és februárban két iskolanyitogató foglalkozást tartottunk Csillagtanoda címmel. Ezeken
a gyerekek és a szülõk megismerhették az iskolát
és a tanítókat. Öröm volt számunkra, hogy ismét
sokan érdeklõdnek az iskola iránt.
A Magyar Kultúra Napján az alsó tagozatos gyerekek szép olva-

sási versenyen vehettek részt, a felsõ tagozaton pedig rajzpályázatot hirdettünk a magyar kultúra címmel. Sok szépen olvasó gyerek mérte össze tudását és szép alkotások születtek.

A hagyományos farsangi bál február elején mindenkit lázba
hozott. Sok ötletes egyéni és csoportos jelmez készült. A felsõ
tagozaton nagy sikert aratott a pedagógusok jelmezes bemutatkozása. A gyerekek szavazata alapján a 8. évfolyamosok
közül megválasztották a farsang hercegét, hercegnõjét és
bohócát.
Meghívásunkra ellátogatott hozzánk az egykori Fizibusz, ma
Zöld Járat. Érdekes és látványos kisérletekkel színesített
elõadást láttak a felsõ tagozatos gyerekek.
Március elején óriási érdeklõdés mellett tartotta meg „Kajakkal Európa körül” címû elõadását Végvári Tamás a természet
éve program keretében a diákönkormányzat szervezésében.
A gyerekeknek nagy élmény volt színes elõadása.
Mint sok éve minden évben, idén is iskolánk vállalta a Csillaglesen kerületi könyvtárhasználati versenyszervezést a 3-4.
évfolyamon tanulók részére. Sok volt a versenyzõ, jók lettek
az eredmények, a gyerekek boldogan vették át a jutalmakat.
Kurilla Györgyi

Dr. BÉRES JÓZSEF
Általános Iskola
A Muzsikás együttes
rendhagyó énekórája
Iskolánkban immár harmadik
alkalommal tartott nagysikerű
énekórát a Muzsikás együttes,
akik határainkon innen, és azon
túl is a magyar népzenének
egyik legszakavatottabb képviselője. A tornateremben mintegy
320 tanulónk élvezhette a közös
éneklést, csujogatást, sőt megismerhettük a hagyományos népi hangszereket
is: gordont, kontrát, hegedűt, nagybőgőt, tamburát és a hosszúfurulyát is. Tanulóink nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be az éneklésbe, hiszen számukra nem ismeretlen a magyar népzene: néptáncórákon számtalanszor hallhatták már, de élőben egy ilyen remek zenekar tolmácsolásában,
mint a Muzsikás, azért az mégis csak más!
Köszönjük, a MOL támogatását a program megvalósuláshoz nyújtott anyagi segítségét!

AQUINCUM Általános Iskola
Pancake Day
Palacsinta és Mozart kommandósai egy napon?!
Ritkán esnek egybe ennyire az események, mint
ahogy az idei február utolsó napján. Érzékeket
kényeztetőre sikeredett ez
a kedd. Iskolánk hagyományainak megfelelően a mai
napon tartottuk a Palacsinta Napot (Pancake Day).
A Palacsinta Nap vagy
húshagyókedd a húsvét
előtti nagyböjt előestéje.
Ezen a napon a régebbi
időkben minden keresztény kötelező bűnbánatot
tartott mielőtt gyónást és
feloldozást nyert, innen
ered a „Gyóntató Kedd”
(Shorve Tuesday) elnevezés. Ez az utolsó lehetőség mindenféle ételek
fogyasztására, a bőséges
étkezés ugyanis nagyböjtben tilos. Tehát a házban
megmaradt tojásokból,
vajból, zsírból palacsintát
készítettek, ezért ezt a
napot Palacsinta Napnak
nevezték.
4

Szülõk Bálja
2017.02.10-én került sor a 6. alkalommal megrendezett Szülõk báljára, amely minden várakozásunkat felülmúlóan jól sikerült. A
keringõ nyitótáncát végül 7 szülõ és egy volt tanítványunk adta
elõ, ezt követõen tantestületünk tagjaiból verbuválódott csapat,
botos táncot adott elõ nagy sikerrel. A vacsora és a tombola után
került sor Pataky Attila és Gömöry Zsolt fergeteges koncertjére. Az
EDDA számokra együtt énekelt és tombolt a közönség, kiváló hangulatot teremtve. A sok ismerõs és kedvelt szám, no meg az
elõadók kedvessége, közvetlensége mindenkit magával ragadott,

bízzunk benne, hogy nem utoljára…
A remek hangulat fokozódott még a tantestület görög táncával,
amelybe végül a szülõk is csatlakozhattak. Így indult az éjszakába
nyúló táncmulatság, amely minden résztvevõ számára emlékezetes marad.
Nagy meglepetés volt számunkra, hogy Tamás Ilona az Észak-Budapesti Tankerület vezetõje a bál folyamán 1.000.000 forinttal támogatta a rekortán pálya építési költségeit, így a bál bevételével
együtt, sikerült elõteremteni az anyagi fedezetet erre. A Kiserdõben
pingpongasztal vásárlására szeretnénk fordítani a bevételt.

Ahogy minden osztályban, az 1.a-ban is az angol óra a palacsintákról szólt. Rebekah Walkes tanárnő játékokkal, mondókával, és mókás feladatokkal készült, amelyek segítségével
a gyerekek megtanultak „angolul”
palacsintát sütni. Ha már megtanulták, egyék is meg, amit főztek! Vagyis
sütöttek.
Egy kisebb hegynyi finomságot varázsoltunk elő az óra végére, amit legtöbben porcukorral és citrommal is
megkóstoltak. Talán mondanom sem
kell, hogy a palacsintáknak nyoma se
maradt kicsöngetésre.
Tovább kényeztetve magunkat a
második órán sok más osztállyal
együtt részt vettünk az Óbudai Danubia Zenekar Mozart kommandó című
előadásán, amelynek végére minden
gyerkőc igazi kommandóssá válthatott. Köszönet a művészeknek az igazán szórakoztató, gyerekeket megmozgató koncertért!
Soha rosszabb húshagyó keddet!
Szíjártó Bettina tanító

Danubia Zenekar tagjai ezúttal valódi kommandósként csempészték be Mozart legszebb melódiáit iskolásaink fülébe,
különleges menetgyakorlatok, közös játékok, és persze kommandós „harci bemutató” kíséretében.

***
Busójárás a 6.b-ben
Ebben a tanévben Magyarországról tanulunk földrajz órákon.
Most éppen a hungarikumokról készítettünk prezentációt
angolul.
Osztálytársunk, Borka a mohácsi busójárásról tartott előadást. Ami különlegessé tette a bemutatóját, az az volt, hogy
az apukája egy eredeti busó jelmezbe öltözve lépett be a
terembe, és a kereplővel nagyon ránk ijesztett… De a pogácsa, amivel körbekínált minket feledtette ijedségünket.
K.D., J.P., R.N. – Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola tanulói

***
Mozart kommandó
az Aquincum iskolában
A klasszikus zenészeket általában
deres halántékú, pocakos, kicsit megfáradt, békés öreg urakként képzelik
maguk elé az emberek. Pedig mi sem
áll távolabb a valóságtól! Az Óbudai
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NÍVÓ Abc

NÍVÓ Abc

IRODÁK TAKARÍTÁSA
Megbízható cég irodák, irodaházak, raktárak, műhelyek –
esti, napközbeni, napi, heti vagy havi takarítását és őszi,
tavaszi nagytakarítását vállalja referenciákkal.

VIKÉP Bt.

NE AZ ÖN GONDJA LEGYEN A TISZTASÁG!

vikepbt@gmail.com

Tel.: 20/499 7141, 70/679 9412

Kováts László Zoltán

GABRIEL MEDICAL STUDIO
1039. Bp. Pozsonyi utca 32.

Ú J R A T Ö LT V E
Cím: 1031 Bp., III. Amfiteátrum utca 25
H-P: 6.00–22.00 Szo: 6.30–22.00 V: 7.00–22.00

T E R M É S Z E T GY Ó GY Á S Z AT
Csonka Gabriella H-P 9-18 óra
BEJELENTKEZÉS: +36305604507

Üzletünk megújult tágas belsővel
és széles árukínálattal
várja kedves vásárlóit!

A név kötelez
w w w. f a c e b o o k . c o m / n i v o a b c a q u i n c u m

NYITVA TARTÁS: Hétfőn ZÁRVA,
keddtől-péntekig 9.00-tól 18.00-ig
szombaton 9.00-tól 15.00-ig
vasárnap 9.00-tól 13.00-ig
Facebook: Ró-mai virág ajándék

Ró-mai virág
Bp Kalászi utca 23.
TEL.: 06204536380

Evezős versenyek víz nélkül
Téli napok
a Külker Evezős Klubban
Habár a tél nem az evezés szezonja, mégis
élményekben, eseményekben, eredményekben gazdag időszakot zárt az Óbudai
Külker Evezős Klub.
Január közepén – a mindennapos téli edzéseket megszakítva – a haladó, és az utánpótlás csapat felváltva töltött egyegy hetet sífutó táborban Skalkán, a körmöcbányai-hegységben. Az egyesület számos tagja még a Biela Stopa
(„Fehér nyom”) nemzetközi sífutóverseny 30 km-es távját is
sikeresen teljesítette.
Február elején megrendezésre került a Sport XXI.
evezős ergométer verseny III. kerületi döntője,
melynek selejtezőjét a Külker egyesület bonyolította az Aquincum, Dr. Béres József, Fodros, Medgyessy Ferenc, Pais Dezső Általános Iskolákban,
valamint a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban. A III. kerületi döntő a
Fodros Általános iskolában zajlott, ahol hét különböző korosztályban 500 méteres távon küzdhettek
egymással a diákok. Február végén a Külker versenyzői a győri Ergométeres Országos Bajnokságon
álltak rajthoz serdülő, ifjúsági, U23, egyetemi, felnőtt és veterán korosztályban. U23-ban az egyesület két válogatott versenyzője, Gadányi Zoltána és
Bálint Beatrix szorosan egymás után érkezett be
második, illetve harmadik helyen. Zoltánának mind-

Benda Orsolya (középen)
össze négy másodperc hiányzott a dobogó legmagasabb
fokához. Ifjúsági számban a klub új reménysége, Benda
Orsolya nagy küzdelemben vívta ki magának az első helyet,
megszerezvén ezzel az országos bajnoki címet. Az egyete-

Bácskai Dominika (balra)

misták között pedig szintén nagy harcban – négy másodpercre az elsőtől – szerzett ezüstérmet Bácskai Dominika, az
Óbudai Egyetem hallgatója.
Kiffer Dorina

Gadányi Zoltána, Lőrincz Attila (edző), Bálint Beatrix
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

A gennyes méhgyulladás (pyometra)
A gennyes méhgyulladás
kialakulásának oka
Ez a súlyos, akár életveszélyes állapot
olyan, fõleg idõsebb szuka kutyáknál
fordul elõ, amelyek nincsenek ivartalanítva. A rendszeres ivarzás során
mindig felépül a méh belhártyája, ez
a felépülés és a nyálkahártya elvéko-

nyodás félévente zajlik. Ha nincs termékenyülés, nincsenek kölykök, nem
ürül ki a felszaporodott nyálkahártya,
így elöregszik, apró ciszták alakulnak
ki benne. A méh immunrendszere is
legyengül a szövetek elöregedésével,
és sokkal fogékonyabbá válik a
fertõzésekre. A befertõzõdött méhnyálkahártya termeli a nagymennyiségû gennyet, amelynek
jelenléte nagy veszéllyel jár.

Tünetek
A gyulladásos folyamatokra általában jellemzõ tünetek fordulnak elõ.
Nyitott méhnyak során a tüzeléshez
hasonló, de annál kissé világosabb,
bûzös váladék távozik a pérán
keresztül, ami csatakossá, szennyezetté teszi az állat hátsó felét. Ez
kórjelzõ értékû tünet, de azért problémás is, mert a gazdik könnyen
összetéveszthetik a tüzeléssel. A zárt
nyakú méhgyulladásnál a külsõ
szemlélõ számára nem látszik
semmi. Mindkét esetben inkább az
egyéb tünetek lehetnek gyanúsak,

mint az étvágytalanság, bágyadtság,
nagy mennyiségû vízfogyasztás,
rendszeres hányás. Sok genny felszaporodása esetén vemhesség
méretû is lehet az állat hasteriméje.

Gyógyítása
Legmegfelelõbb és szakmailag legindokoltabb az ivartalanítás, amely
alatt a petefészket, a méhet a genynyel, sõt a méhnyakkal együtt el kell
távolítani. A gyulladt méhû, és már
toxikus állapotban levõ állat mûtétje
kockázattal jár, amelynek során sokkal nehezebb és bonyolultabb
mûtétmenet várható, mint egy
egyszerûbb ivartalanításnál. Az operáció után oda kell figyelni az utókezelésre, hosszabb infúziós és gyógyszeres kezelés szükséges.
A méhgyulladás egyéb, csak gyógyszeres, mûtét nélküli kezelése nem
javasolható, mert bár a méh öblítése,
gyógyszerek
behelyezése
idõnként ugyan sikerrel járhat, de
veszélyeztetik a kutya életét. A méh
falának átszakadása, az azon kialakult bakteriális fertõzés a hashártya
gyulladását okozhatja. Még a
tenyészszukáknál sem javasolt a
gyulladás ilyen formában történõ

kezelése a felnõtt egyed érdekében.
A várható szaporulat ugyan elmarad, de az állatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket átgondolva, inkább
az anyaállat érdekét vesszük figyelembe, mint a szaporulattól várható
gazdasági haszonszerzést. A tenyészállat értékvesztéseként létrejövõ
kár csekélyebb, mint maga az anyakutya elvesztése.

Megelõzés
A nõi ivarszervi problémák elkerülése az egészségvédelem fontos feladata. Nem is beszélve a téma állatvédelmi jelentõségérõl! Az ivartalanítással meg lehet elõzni a gennyes
méhgyulladást és az emlõdaganat
kialakulását is.
Tévhit, hogy az egyszer már szült
kutyáknál nem alakulhatnak ki ezek a
betegségek. Ha az állat rendszeres
szülése befejezõdik, a veszély éppen
ugyanolyan mértékû, mint a nem
szülõ szukák esetében.
Nem kell szülnie a szukakutyának,
mielõtt ivartalanítják! Semmiféle
orvosi és etológiai megfontolás
nem támasztja alá ezt a szerencsétlen, de sajnos széles körben elterjedt tévhitet.

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

Ajándékok, dísztárgyak papír, kő és más
természetes anyagokból

Segítségét elõre is köszönjük!
Az Alapítvány kuratóriuma

Hirdessen a

Római Parti Hírekben!

Dekoráció esküvőkre és ünnepi
alkalmakra

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686

agidekor.weebly.com

Részletek a
www.romaifurdo-se.hu
weboldalon.

Tel.: 06 1 240 3048
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Liliomkert a Római-parton
Termelői piac nyílik a Nánási udvarban
A káptalantóti Liliomkert Piac neve fogalommá lett a termelői piac mozgalomban.
Úgy is, mint a „mozgalom” elindítója, úgy
is, mint a jogi „miért nem lehet” hivatalokkal, íróasztal szagú szabályozókkal szemben kiálló kezdeményezések jelképe.
Aki már járt a Balaton-felvidéken, és eljutott az idén 10 éves káptalantóti piacra, és
csak egyszer részesévé vált az ottani hangulatnak, hagyta, hogy magával ragadja
nem csak az árukínálat, de az eladók természetessége, mindig visszavágyik oda.
Igazi agora, ahol számtalan ínyencséggel
találkozhat az arra járó, rácsodálkozhat a
kézműves termékek összehasonlíthatatlan
íz- és látványvilágára. Sajtok, húsáruk,
zöldségek, gyümölcsök, kézzel festett,
varrt, újjá varázsolt régiségek, értékek a

múltból, hagyományőrző technikával
készült újdonságok. Színes kavalkád, ahol
egyetlen közös pont az ember, aki a portékák mögött áll arccal, névvel, az árujába
rejtett szeretet-energiával. A test kényeztetése mellett a lélek is jól lakatható egy ilyen
helyen, sok-sok emberi odafordulással,
kedvességgel.
Ezt a hangulatot, ezt az életérzést kínálja
majd a remélhetőleg a római-parti Liliomkert Piac is, ami a Nánási udvarban nyitja meg a kapuit április 8-án. A gondolat,
a szellemiség adott, a tartalomról majd az
eladók és a vásárlók együtt gondoskodnak. A gombamód szaporodó termelői
piacok, az ott megfordulók nagy száma
arról tanúskodnak, hogy él az emberekben
az igény az effajta közösségi élményekre.
Forrás: origo.hu

A megnyitó alkalmából REGGELIVEL várunk,
hozd a bögrédet és frissítő gyógyteával töltjük meg,
házi kenyérből készült frissen sült ropogóst kínálva.

w w w. n a n a s i u d v a r. h u
NYITVA:
HÉTFŐ – SZOMBAT 9–18!
zsa

rá
Az otthon va

CSEMPE – FÜRDŐSZOBA
VÁSÁROLJON NÁLUNK
TÖBBET OLCSÓBBAN!
200.000 Ft felett 5%,
600.000 Ft felett 10%,
1.000.000 Ft felett 15%

KEDVEZMÉNY!!!
200.000 Ft FELETT
DÍJMENTES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
PEST MEGYÉN BELÜL!

III. kerület,
Bécsi út 232.
IX. kerület,
Soroksári út 106-108.

Telefon:
387-79-20, 216-81-17

www.bepa.hu
bepa@bepa.hu
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Újabb közösségi olvasóhely nyílik idén
Békásmegyeren
A békásmegyeri Ezüsthegy utca egyik, régóta
üresen álló sarokháza hamarosan teljesen
átalakul: az épület a jövőben az Óbudai Platán
Könyvtár fióktelepeként működik majd könyvtárként és közösségi térként egyaránt.
A békásmegyeri Ezüsthegy utca érdekes terület: az utca
egyik oldalán lévő egykori sváb falu kertvárosias, földszintes
kertes házai néznek farkasszemet a szemben lévő, hetvenes
években épült lakóteleppel. Pontosabban szólva csak néznének, az ugyanis még ilyenkor, télvíz idején is jól látszik: a környéken annyi a fa és a zöldterület, hogy az év jó részében a
lakótelep jóformán elbújik a zöldben.
Az Ezüsthegy utca 16-os számú, ma még kopottas, sárgás
színű háza több mint egy évtizede üresen áll; egykor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtára működött benne,
amit egy átszervezés keretében a kétezres évek elején szüntettek meg, állománya a Csobánka téri kulturális központba
költözött. Az épület hajdani szépsége viszont ma is világosan
kivehető: a míves ablakpárkányok- és keretek, a homlokzat
apró díszei még őrzik a dicső múltat. Jó hír, hogy az épület
aranykora hamarosan újból visszatér, amivel a ház külsőbelső megújulása is együtt jár majd. Az egykori könyvtárból
ugyanis megint olvasóhely lesz: most az óbudai Platán
könyvtár fióktelepe költözik ide, mivel jelenlegi telephelyét
kinőtte. Az Ezüsthegyi utcai könyvtár újranyitása egyébként
Bús Balázs polgármester egyik szívügye volt, így most, hogy
a kerület tartós használatra megkapta a fővárostól az ingatlant, már semmi akadálya a könyvtár újranyitásának.
Az 1940-es években épült sarokházat az idők során kétszer is
bővítették, így vált L-alakúvá és érte el jelenlegi méretét. A
mostani újjáépítés további bővítéssel is együtt jár majd: a ház
padlásterében raktárhelyiségeket alakítanak ki, a földszinti
rész pedig teljes megújuláson esik át, amelynek során a helyiségeket úgy alakítják át, hogy alkalmasak legyenek egy
huszonegyedik századi könyvtár minden feladatának betöltésére. Ezek közé tartozik a teljes akadálymentesítés is, aminek

érdekében a ház jelenlegi sarokbejáratát megszüntetik, helyére ablak kerül, így a jövőben az olvasók a
kert felől, esőtől védett helyen léphetnek majd be.
A beruházás során fontos szempont az épület karakterének megőrzése, amely a helyi előírásoknak is
eleget tesz majd. A ház utcafronti ablakai a jövőben
mindenütt egységesek lesznek, az Ezüsthegyi utcai
homlokzat nyílászáróinak formáját követik majd, ám
korszerű, hőszigetelt kivitelben. Az udvari részen
ezzel szemben lehetőség nyílik arra, hogy ugyanolyan anyagú, de nagyobb felületű ablakokat építsenek be, az olvasótérbe így sokkal több természetes
fény fog bejutni, mint eddig. Ehhez járul hozzá majd
az is, hogy az udvari tető síkjába speciális bevilágító
fénycsatornákat építenek be, segítve ezzel az olvasótér megvilágítását. A szerkezetek az épület megjelenését nem befolyásolják majd hátrányosan,
mivel az Ezüsthegyi utcai főhomlokzatról nem, csak
hátulról lesznek láthatóak.
A munkák során a homlokzatokat is egységesítik: a
Rózsadomb utcai homlokzat az épület másik frontjával megegyező vakolatdíszeket kap majd, így az összkép a jelenleginél jóval rendezettebb lesz. A régi és új homlokzatdíszeket
(például az ablakok feletti domborműveket és szalagdíszeket) az
okkersárga homlokzattól eltérően tojásszínűre festik majd, ami
kissé kiemeli majd azokat, harmonikussá téve az épület megjelenését.
Ahhoz, hogy egy régi épület igazán szép és egységes megjelenésű tudjon maradni, a vakolat mellett nem szabad elhanyagolni a faanyagokat sem. A felújítás során az ablakok és
az épületen megjelenő valamennyi faanyag (például az előtető faszerkezete) egységes tölgyfa anyagú- és színű lesz. Az
épület kisebb szerkezeti megerősítésen is átesik: a hátsó
épületrész fölötti padlástérbe tervezett raktár biztonságos
kialakításához megerősítik a födémet.
A belső részben akadálymentesített mellékhelyiség és
pelenkázó egyaránt lesz, így minden mai igénynek megfelel
majd. A nagy olvasótermen kívül lesz még internet- és rendezvényterem is, amit elhúzható térelválasztó határol majd el

Két éves a közösségi tervezés
– egyre több témába szólhatnak bele a lakosok
2015-ben új időszámítás kezdődött Óbuda-Békásmegyeren.
Ebben az évben döntött úgy az önkormányzat, hogy egyedülálló partnerséget alakít ki a kerület lakóival, vagyis a parkok
és terek újratervezését az első lépéstől a tervek elkészültéig
a lakókkal, használókkal közösen hajtja végre.
Ennek a közösségi tervezésnek nevezett, Nyugat-Európában
bevett gyakorlatnak a lényege, hogy városfejlesztési szakemberek kijelölik a fejlesztendő közterületeket, meghatározzák, hogy
mit – például közparkot, sportparkot vagy játszóteret – érdemes
létrehozni az adott területen, majd az önkormányzat felveszi a
kapcsolatot a környékbeli lakosokkal, civil szervezetekkel és
más érintettekkel. Az igényeket
először kérdőívekkel mérik fel,
majd mindenki előtt nyitott találkozók, workshopok keretében
vitatják meg a problémákat, s
egyeztetik az elképzeléseket. A
résztvevők a felmerült javaslatokat
összefoglalva igyekeznek olyan
kompromisszumos megoldást
találni, amelyet valamennyien el
tudnak fogadni, majd a projektben
közreműködő tervezők elkészítik a
tervvázlatokat, és mielőtt a végleges tervek megszületnének, ezeket a terepen is bemutatják a
lakóknak. Ez a gyakorlatban azt
8

jelenti, hogy átlagosan 4-5 (de esetenként akár 10) alkalommal
találkoznak a tervezés iránt érdeklődő helyiek és a szervezők, és
a tematikus, egymásra épülő találkozók során formálódik az
adott köztér új arca.
Az első közösségi tervezések 2015 áprilisban indultak el az
Óbuda–Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. koordinálásával, többek között a békásmegyeri Táncsics Mihály park,
a Szépvölgyi úti park, illetve a Holdudvar park rehabilitációjával. Azóta több másik közterület is sorra került, és az idei
évben is folytatódik a munka. Az elmúlt két évben összesen
16 területen kezdődött el a tervezés, amelyek mindegyikénél

a gyermekkönyvtári résztől, de a két helyiség igény szerint
egybenyitható lesz majd, szabad teret adva ezzel például
különféle ünnepségeknek.
Az épület igazi különlegessége lesz, hogy a már említett
udvari homlokzat nyílászárói földig érő, nyitható ablakok lesznek, amelyeket jó időben pavilonszerűen kinyitva egészen
egyedi és kellemes élmény lesz az olvasás. Mivel az épület
új főbejárata az udvaron keresztül, a Rózsadomb utca felől
nyílik majd, ehhez kapcsolódóan a jelenleg gondozatlan kertet is rendbe hozzák majd. A tervek szerint itt a meglévő
növényzet megújításán és fiatalításán túl padokkal ellátott
közösségi tér, fűszerkert és két csúszda is helyet kap majd.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 150 millió forintot különített el a célra, és ha minden a tervek szerint alakul majd, a
kívül-belül megújult, teljesen berendezett könyvtárat már
ősszel birtokba vehetik az olvasók.
Szöveg: Heti Válasz / Pest-Budai Látkép / Bukovszki Péter
elkészültek a koncepciótervek. Az idei évben sok helyen már
a kivitelezés is megindul: áprilisra megszületik a hegyvidéki
családok által kezdeményezett Ilonka utcai játszótér, tavasz
végén elindulhatnak a munkálatok az aranyhegyi Mészkő
parkban, az év második felében pedig - az elképzelések szerint – sor kerül a Szépvölgyi úti park és a Vörösvári úti Szent
Margit Rendelőintézet környezetének megújulására is.
A közösségi tervezés sikerét látva az önkormányzat újabb
témákban keresi partnerséget a kerületi lakókkal. Tavaly óta
már a forgalomtechnikai tervezésekbe is bevonja a helyieket,
hamarosan pedig a kerületi építési szabályzat előkészítésében
is részt lehet venni. Természetesen minden ilyen esetben az
önkormányzat biztosítja a szakmai hátteret is, vagyis garantált,
hogy a fejlesztések a lakossági igényeket tükrözve, ugyanakkor
professzionális hozzáértéssel kerülnek megtervezésre.
Az aktuális tervezésekről további tájékoztatás a
kozosentervezunk.obuda.hu oldalon.
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FELHÍVÁS

Közérdekű hirdetmény

„Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” adományozására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010-ben helyi elismerést alapított civil szervezetek részére, mely a Képviselõ-testület döntése alapján

„Balázs Lajos Óbudai Civil Díj”
néven kerül átadásra 2013-tól.

Megtekinthető szabályozási terv
és lakossági fórum
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti az érintetteket,
hogy 2017. március 10. és 2017. április 9. között a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Harrer Pál u. 2.), és ügyfélfogadási
időben a Hivatal épületében a Főépítészi és Várostervezési Irodán
(Hídfő u. 18.) a Budapest III. kerület Papírgyár utca – HÉV pálya –
Ürömi út – Pusztakúti út – Róza köz – Valéria utca – Körös utca –
61667 hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt terület kerületi építési szabályzatának tervezete megtekinthető.
2017. március 29-én 16-1730 között a Csillaghegyi Közösségi Házban
(1039 Bp., Mátyás király út 11-15.) a Budapest III. kerület Papírgyár
utca – HÉV pálya – Ürömi út – Pusztakúti út – Róza köz – Valéria utca
– Körös utca – 61667 hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt terület kerületi építési szabályzatának tervezetével kapcsolatban Massányi
Katalin főépítész lakossági fórumot tart.
Budapest, 2017. március 1.
Bús Balázs
polgármester

Ki kaphatja a Díjat?
Az, a Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén
bejegyzett civil szervezet, amely a kerület polgárai érdekében kifejtett tevékenységét
kimagasló színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevõk általános elégedettsége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
– minden, III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ lakos vagy
– III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
– az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét, székhelyének címét, a szervezet
jegyzésére jogosult személy nevét;
– részletes indokolást;
– a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve székhelyének címét
A Díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A Díjazott szervezetrõl a
Képviselõ-testület dönt a Civil és Nemzetiségi Bizottság javaslatának figyelembevételével.
A „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” ez év szeptemberében, az Óbudai Piknik – Civil és Nemzetiségi Nap keretében – kerül átadásra.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2017. április 28-ig (péntek) várjuk a következõ címre:
Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Civil és Nemzetiségi Iroda
1033 Budapest, Fõ tér 4.
A Díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt Csikósné Mányi Júlia
nyújt a 437-8645-ös telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Forgalomcsillapítás: elkészültek a tervek
Eddig négy területen – Csillaghegyen, Rómaifürdőn, Táborhegyen és
Testvérhegyen születtek meg az engedélyes tervek.
A megnövekedett forgalmi terhelés eredményeként a kerület több pontján gondot okoz
a parkolás, a nagy gépjárműforgalom okozta
torlódások, és az egyes területeken tapasztalható gyorshajtás. Napjainkban számos
eszköz létezik a közlekedési problémák megoldására, melyek közül az egyik legrugalmasabb opció a forgalomtechnika módosítása.
Budapest területén alapvetően a Budapest
Közút Zrt. feladata a forgalomtechnikai problémák kezelése, ám Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata úgy döntött, hogy a gyorsabb megvalósítás érdekében többletfeladatot vállal, és – kerületrészekre bontva – elkészíti a forgalomcsillapítási koncepciókat.
2016-ban összesen kilenc kerületrészre kezdte meg a forgalomcsillapítási koncepciók
kidolgozását: Csillaghegy, Ürömhegy, Rómaifürdő, Remetehegy, Táborhegy, Testvérhegy,
Aranyhegy, Mocsárosdűlő, valamint a Pók
utcai lakótelep kerültek kiválasztásra. A tervezési folyamat a következőképpen néz ki:
A kerületi sajtóban közzétett felhívásra az
érintett lakók online űrlap segítségével, kerületrészekre bontva megoldási javaslatokat
adhatnak azokra a forgalomtechnikai problémákra vonatkozóan, melyek megnehezítik a
mindennapi közlekedést. Ezt követően a tervezők forgalmi méréseket végeznek, felmérik

a területek adottságait, a problémásabb
részek megvitatására pedig találkozókat szerveznek. A folyamat folytatásaként a lakossági észrevételeket felhasználva elkészülnek az
egyes tervváltozatok, majd elkezdődhet a tervek engedélyeztetési folyamata is. Ennek
során az önkormányzat megbízásából benyújtott tervet a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás megadására jogosult Budapest Közút
Zrt. megvizsgálja, és vagy kiadja rá az engedélyt, vagy módosításokat javasol. Ha végül
megszületnek az engedélyes tervek, és a
szükséges anyagi források is rendelkezésre
állnak, megkezdődhet a kivitelezés.
Eddig négy területen – Csillaghegyen,
Rómaifürdőn, Táborhegyen és Testvérhegyen születtek meg az engedélyes tervek.
Ezek megtekinthetőek a
www.obvf.hu/forgalomcsillapitas weboldalon. Aranyhegy, Ürömhegy és Remetehegy tervei jelenleg engedélyezés alatt állnak, Mocsárosdűlő és a Pók utcai lakótelep
tervei jelenleg is készülnek.
Ami a kivitelezést illeti, a kerületi költségvetés alapján Csillaghegyen már az idei évben
megvalósul a tervekben szereplő állapot.
Emellett újabb tervezés is indul, ezúttal a
Mátyás király út – Szentendrei út – Rákóczi
út által határolt területre.
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Szabadidő, szeretem! 2017
– Túrával indul a sportprogram
Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának támogatásával, hatodik alkalommal, idén is
megrendezi a Szabadidő, szeretem! elnevezésű ingyenes sportrendezvény-sorozatát.

Az óbudai sportrendezvény-sorozat évről
évre új sportágak bemutatásával teszi változatossá az óbudai programkínálatot, ezzel
emelve a rendezvények színvonalát, sokszínűségét. Az ingyenes rendezvényeinken
évről évre több ezer látogatót és sportolót
sikerül megmozgatni. A 2016. évi részvételi
számok is azt mutatják, hogy a lakosság
érdeklődése töretlen, a tavalyi évben 6114 fő
vett részt a programokon, így az elmúlt négy
évben több tízezer ember figyelmét sikerült
felhívni az egészségmegőrzés és a mozgás
fontosságára – hangzott el a 2017. március
3-án rendezett sajtótájékoztatón.
Csiki Attila az Óbudai Sport és Szabadidő
Nonprofit Kft. cégvezetője kiemelte, hogy a
kerületben egész évben lehetőséget biztosítanak a szabadidő eltöltésére, a sportolásra.
Jelenleg is üzemelnek még a kerületi korcsolyapályák, majd 3 hét múlva indul a 2017-es
évi rendezvénysorozat, elsőként az Óbudai
Teljesítménytúrával, ami március 25-én
kerül megrendezésre a Budai-hegyekben. Ezt
követően a már ismert rendezvényekkel folytatódik az év, az Óbudai Futófesztivállal
(április 22-23), ami idén már 2 napos rendezvénnyé nőtte ki magát, majd a viszonylag
új Óbudai Családi Sportnap a Dunán
(május 20) elnevezésű sporteseménnyel
folytatódik. Június 10-én kerül megrendezésre a Tour de Óbuda, ami idén már igen
csak túl nyúlik a kerület határain, egész a
Dunakanyarig lehet bejárni vidéket kerékpárral a rendezvény ideje alatt. Ősszel két program várja a lakosságot, az Óbudai Sportágbörze (szeptember 14) valamint az Óbudai
terepfutó és túra fesztivál (október 7).
A sportprogramok alatt kiemelt figyelmet
fordítanak a jótékonyságra, így ebben az
évben a résztvevők felajánlásaikkal az óbudai Családok Átmeneti Otthonát támogathatják. A rendezvények minden állomásán
lehetőség lesz az adományozásra, ahol az
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adományozók részére tombolaajándékokkal
kedveskednek majd.
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere az előzményeket összefoglalva
elmondta, 10 évvel ezelőtt átfogó szűrőprogrammal indult a kerületiek egészségéről való
gondoskodási programunk, majd ez párosult
az Óbudai Olimpia sportrendezvénnyel. Az itt
élők szeretik a rendezvényeinket és ahogy
megteremtjük a sportolás feltételeit – például a fitneszparkokkal – úgy növekszik a résztvevők kedve a csatlakozáshoz – tette hozzá.
A sport is a közösségépítés egyik formája,
amit további ingyenes lehetőségek biztosítá-

sával is igyekszünk felhasználni arra, hogy
az itt élők valódi közösségeket alkossanak. A
tavaly elindított Közösségi torna idén több
helyszínen és időpontban ad alkalmat minden korosztálynak, hogy segítségével egy
egészségesebb életmódra térhessenek át. A
polgármester kiemelte, hogy évről évre
igyekszenek a programot színesíteni, illetve
több helyi sport- és civil szervezetet is
bevonni a részvételbe. Bízik benne, hogy a
lakosság részvételi aránya elérheti azt a szintet, hogy az egészségügyi költségekben
kimutatható lesz a csökkenés.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a
kerület országgyűlési képviselője, aki rendszeres résztvevője az Óbudai futófesztiválnak, a
rendezvénysorozat kapcsán rámutatott: a
kerület adottságai kiválóak, párosulva a jó szervezéssel tökéletes terepet és alkalmat biztosítanak a tömegsportok megrendezésére, illetve
a gyermekek versenyszerű sportolásához is.
A magyar utánpótlássportért dolgozik, céljai
ezzel a rendezvénysorozattal megegyeznek.
– szögezte le Sárfalvi Péter nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár. „Azon tevékenykedünk, hogy olyan utánpótlás stratégiát dolgozzunk ki, ami segíti az élsportot és
megteremti a lehetőségét a szabadidő sport-

nak.” A hangsúlyt arra fektetik, hogy minél
több gyerekkel szerettessék meg a sportot,
s ez a rendezvénysorozat kiváló erre is.
Dr. Bartha Csaba, MOB főtitkár megemlítette, MOB tisztségviselőként illetve kerületi
lakosként fontosnak tartja a rendszeres sportolást, a szabadidő eltöltését. Megemlítette,
hogy a gyerekeknél fontos, hogy a szülőkön
keresztül pozitív példát mutassunk. Ezek a
rendezvények minden óbudai lakosnak lehetőséget biztosítanak arra, hogy megszeressék a sportot, minél többen vegyenek részt.
Az élsport és az utánpótlás sport mellett fontos, hogy a szabadidő sportot népszerűsíteni
kell mind a Magyar Olimpiai Bizottság, mind
az EMMI államtitkárságának.
Rédl András olimpiai bronzérmes, világ- és
Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó egy
Coubertin báró idézettel kezdte beszédét: „A
sport minden nő és férfi öröksége, hiánya
semmivel sem pótolható.” Kiemelte, hogy
ebben a mondatban nagyon sok minden
benne van, célja ezt közvetíteni mindenki
felé, kitartás, alázat, munka mindaz ami a
sportolók erénye, s mindaz ami az egészséges életmód megőrzéséhez vezet.
A Szabadidő, szeretem! 2017 részletes programja a www.obudasport.hu/rendezvenyek
internetes oldalon tekinthető meg.
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Ingyenes bringásreggelik
Óbudán
Következő időpont:
2017. március 31.

Helyszínek:
Esernyős,
This is Melbourne too,
I love Kex

ÓVODÁS LESZ A GYERMEKÜNK
tájékoztató fórum szülőknek

2017. március 27-én, hétfőn 17:00
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont
1033 Bp., Fő tér 2.

Program:
17:00 Megnyitó
Perjési Zsuzsanna mb. intézményvezető

17:05 A kerület óvodai hálózata, hasznos tudnivalók az óvodakezdésről
Halasiné Petrovai Erika óvodai referens

17:20 Mosolygós óvodakezdés
Bencze Noémi óvodapedagógus

17:35 Együtt leszünk ovisok, a szülők „beszoktatása” az óvodába
Földes Hilda tanácsadó szakpszichológus

17:50 Egészséges óvodások
Perjési Zsuzsanna mb. intézményvezető védőnő

18:05 Kérdések – kötetlen beszélgetés

Bike & Breakfast

Szervező: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztálya
és Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata
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Luther Márton élete álló- és mozgóképeken
– Reformáció 500
1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, ezzel kezdetét vette a reformáció. Az 500 éves évforduló alkalmából a Platán Könyvtár több programmal is készül.
Az Óbudai Platán Könyvtár Reformáció 500 programsorozatának nyitórendezvénye a Luther Márton élete c. rajzfilmsorozat képanyagából készült kiállítás. A rajzfilmsorozat első 5
epizódja ugyan már filmbemutatókon látható volt, a film grafikai anyagából készült kiállítást Magyarországon most először, Óbudán lehet majd megtekinteni. A kiállítótérben álló
terminálon folyamatosan látható lesz mozgókép a filmsorozat trailereiből. A teljes rajzfilm eddig elkészült részeinek
megtekintésére (5 epizód) a tárlat ideje alatt meghirdetett
időpontokban lesz lehetőség. A teljes sorozat (10 rész) az
idén készül el.
Az animációs sorozatrendezője Richly Zsolt, Balázs Béladíjas rajzfilmrendező, grafikus, érdemes és kiváló művész,
akinek több népszerű esti mese-sorozatot köszönhetünk,
úgymint Kockásfülű nyúl vagy épp a Kíváncsi Fáncsi, –
ennek ellenére az alkotó közel ötvenéves életművének meghatározóbb részét az egyedi rövidfilmjei teszik ki. Richly a
Luther életéről szóló rajzfilm látványvilágának megtervezésekor a XV-XVI. században használt fametszetekhez nyúlt inspirációért, amit a képregények világával, és eredeti dokumentumokkal ötvözött.
Az animációs sorozat írója Lackfi János költő, aki Richard
Friedenthal Luther élete és kora c. könyvének felhasználásával olyan szövegkönyvet alkotott, ami bár megőrizte az régies jelleget, a jenkor emberének mégis könnyen érthető, élvezetes szöveg ad, ráadásul nem csak a kort, de a személyisé-

geket is jellemzi. Az alkotók a filmet nem
gyerekeknek, hanem fiataloknak (általános
iskola felső tagozatától az iskolásoknak) és
felnőtteknek szánják.

Luther és a későbbi
reformátorok, illetve a reformáció
hatása nemcsak a
teológiában, hanem
a tudományok területén is tetten érhető. A korszak kiemelkedően fontos
vívmánya a nyomdászat, a nyomtatott
könyv elterjedése.

Drámai igényű rajzfilm soha, sehol nem készült még a világon Luther Márton életéről – az Óbudai Platán
Könyvtárban 2017. április 30-ig megtekinthető grafikai kiállítás pedig hűen visszaadja ezt.

Fotópályázat: II. Óbudai Fotótárlat
A pályázat és a kiállítás célja a fotóművészet eszközeivel képet adni a történelmi tradíciókkal bíró
Óbuda/Aquincum épített örökségéről, múltjáról,
hagyományairól, természeti és táji jellegzetességeiről, az itt élő, ide járó emberek hétköznapjairól, ünnepeiről, az emblematikus helyet jellemző sajátosságokról.
Aquincum, egy római város és megerősített katonai tábor volt a mai Óbuda területén. Az időszámításunk utáni 89 körül alapították a Duna jobb partján, s hét évvel később már Alsó-Pannónia központja lett, egészen a 4. század végéig. Elmondhatjuk, hogy a mai egyesített főváros története itt
és ekkor kezdődött, s folytatódik napjainkig. Ez adhat különös jelentőséget választott témánknak.
Képre kerülhetnek konkrét épületek, tárgyak, régészeti maradványok, a
régi és az új találkozása, de legalább annyira örülnénk a csaknem kétezer
éves örökség bármilyen, akár elvont képi ábrázolásának is. A provincia, a
provincián élés, a múlt és a jelen kettőssége, az elmúlás és a megmaradás fogalmai által határolt körben mindenféle kreatív megközelítésre nyitottak vagyunk, legyen az dokumentarista, riportszerű, vagy a valóság
elemeit csak alapanyagként használó alkotás. Készülhet egyedi kép, képpár, triptichon vagy akár sorozat is.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
2017-ben második alkalommal
hirdeti meg

FOTÓPÁLYÁZATÁT,
melynek címe:

Óbuda/Aquincum,
a kétezer éves város

Aquincum az egyik fontos kapocs, mely bennünket, magyarokat az egyetemes európai kultúrához köt. Meggyőződésünk, hogy a múlt köveire
építjük jelenünket, s hisszük, hogy ennek megmutatása igazi kihívást
jelent az alkotók számára.
A pályázat idén is nyitott, nyilvános, azon foglalkozástól, életkortól és
lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok
egyénileg nevezhetnek a www.obudaitarlatok.hu honlapon, ahol minden további információ is megtalálható.
12
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1848-as honvédek a Gázgyári Óvodában

TAKARÍTÁS!

Az 1848/49-es szabadságharc hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóaljának katonái 2017.
március 16-án ellátogattak Óbudára, a Gázgyári Óvodába. Az ovisok már nagyon várták őket,
papírcsákókat készítettek és felvették a honvédek tiszteletére. Berlinger Gábor hő. hadnagy
előadást tartott a szabadságharcról, természetesen az „ovisok nyelvén”, bemutatta az egyenruhákat, a fegyvereket, felszerelést a honvédeken. A honvédek megmutatták, hogyan töltötték a puskát, hogyan lőttek vele, persze csak töltet nélkül. Az előadás után az ovisokkal együtt
kivonultak az udvarra, ahol megtanították a gyerekeket menetelni, így körbe-körbe vonultak
dobszóra, amit nagyon komolyan próbálták a kicsik elvégezni. Zárásként a gyerekek kézbe
vehették a kardot, amely egy 170 éves, eredeti 1837 mintájú gyalogostiszti kard és az elöltöltős Augustin puskákat. Természetesen a fotózás sem maradhatott el a katonákkal.

Vállaljuk irodák, irodaházak, lépcsőházak nagy és napi takarítását.

HÍVJON BIZALOMMAL!
Szántó Orsolya: 06-30-331-17-65 e-mail: sz.orsy@citromail.hu

Hirdessen a Római Parti Hírekben!
Tel.: 06 1 240 3048

1%-ot a Rómaifürdõ SE-nek
A Rómaifürdõ SE már 25 éve szolgálja a környéken élõket változatlan céllal:
szervezett keretekkel biztosítani a szabadidõ sportos eltöltéséhez,
mind több gyerekkel és felnõttel megismertetni a vízisportok szépségét,
átmenteni valamit a Római-parti hagyományokból.

Támogassa Ön is személyi jövedelemadójának 1 %-ával!

1%

Rómaifürdõ SE

Adószám: 18040551-1-41

1%

Elõre is köszönjük a segítséget!

Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület
www.csipke.info

Télűző mulatság
farsang farkán
Csillaghegyen

PROGRAMOK
Március 28-án, kedden 18 óra
FORGALOMCSILLAPÍTÁSI
TERVEK BEMUTATÁSA
Lakossági fórum
a Csillaghegy Polgári Kör Egyesület Zsámboki műhelyében
1039 Lehel u. 14. (a templom
jobboldali épületszárnyában)
A TERVEKET BEMUTATJA: AZ
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.
MEGBÍZOTT TERVEZŐJE
Április 5-én 18 óra
Zsámboki önképzőkör
a Zsámboki műhelyben
(Lehel u. 14., a templomépület
jobb szárnyában)
Kovács Lajos, a békásmegyeri
Óborkör elnöke tart előadást
„Radiesztézia alkalmazása a
kísérleti régészetben” címmel.
Április 19-én 18 óra
Csillaghegyi találkozó a
Csillaghegyi közösségi házban
(1039 Mátyás király út 13-15)
Dr. Kubassek János
geográfus, a Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatója:
Magyar emlékek Kelet-Ázsiában, Tajvan szigetén.

Idén is kolbászból volt a kerítés
Gyerekzsivalytól, a kora tavaszi napsütésnek örvendező,
jókedvű felnőttektől volt hangos a Csillaghegyi Közösségi
Ház udvara ezen a februári szombaton. A Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület hagyományosan a farsang utolsó
napjaira időzítette télűző mulatságát. Farsangi felvonulás,
kiszebáb égetés, zene, tánc, vidámság adták a színes
programkínálat alapját. A nap főszereplői ezúttal is az
ízletes, karéjba-karikába tekeredő kolbászcsodák voltak,
míg mellékszereplőként nagy sikereket arattak a forralt
bor különlegességek épp úgy, ahogy a fánkok, rétesek,
hájas sütik.

Baráti társaságok, civil szervezetek, munkahelyi csapatok
versengtek egymással: egész nap tekeredtek, sültek a finomabbnál finomabb kolbászok.

Nem volt könnyű dolga a zsűrinek: jók
közül kellett kiválasztani a legjobbat. Erre
vállalkozott Klötz Géza a Szabadtűzi
Lovagrend lovagja, az Eszterházy Barokk
Ételfőző Fesztivál alapítója Varga Mihály
országgyűlési képviselő, nemzetgazdasági
miniszter és Opoczky István Venesz-díjas
mesterszakács.

A hőmérséklet még inkább télbe hajlott, de a
napsütés már a közelgő tavaszt idézte. Sokan
vágyták már a tavaszt, gyorsan megtelt a
Csillaghegyi Közösségi Ház udvara.
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A szakma a part menti védművet támogatja
Lakossági fórumot tartottak az árvízvédelemről
A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat március 6-án
lakossági fórumot tartott a Békásmegyeri Közösségi Házban. A megjelent vízügyi és geológiai
szakemberek, mérnökök mellett több száz főnyi érdeklődő gyűlt össze, hogy meghallgassák a
szakma álláspontját és elmondják saját véleményüket. A szakmai szerint fakivágásokra bármely
nyomvonal esetén ugyanúgy szükség van, de több szempontból is a part menti védmű a jobb megoldás. Az összehasonlító tanulmány nyilvános, a Fővárosi Közgyűlés a tavasz folyamán dönt.

A bevezetőben dr. Szeneczey Balázs városfejlesztésért
felelős főpolgármester-helyettes köszöntötte a közönséget,
valamint a megjelent Bús Balázs III. kerületi polgármestert és
a jelen lévő szakértőket is. A városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes hitet tett a környék 55 ezer fős lakossága
személyi és vagyonbiztoságának megóvása mellett az árvizekkel szemben. Egy olyan reális műszaki megoldás fontosságát
hangsúlyozta, amely úgy képes a lehető legnagyobb védelmet
biztosítani az itt élőknek, hogy közben a part funkciója, hangulata és a környezet is a lehető legnagyobb mértékben megőrizhető legyen olyannak, amilyennek mindenki szereti.

Húsz éves konszenzus
a part menti védekezés mellett
A főpolgármester-helyettes felidézte, hogy az elmúlt húsz
évben, politikai színezettől függetlenül, a változó összetételű
budapesti közgyűlések és III. kerületi képviselő-testületek
mindegyike egy part menti védmű megépítését tartotta
legoptimálisabbnak. Ugyanezt erősítették meg a Magyar
Tudományos Akadémia, a Budapesti Műszaki Egyetem és a
Vízügyi Főigazgatóság korábban rögzített szakvéleményei is.
Erre a széles körű konszenzusra és az azóta napvilágot látott
új szakvéleményekre tekintettel, a jelenlegi városvezetés is a
part menti védekezést tartja a legjobb megoldásnak, de a
döntést a Fővárosi Közgyűlés fogja a tavasz folyamán, szakértői vélemények alapján meghozni.

költséges közműáthelyezésekkel és -duplikációkkal járna. A
fentiek mellett, egy a Nánási út–Királyok útján létesülő
védmű semmilyen árvízvédelmet nem nyújtana a tőle keletre
fekvő 70 hektárnyi part menti terület számára.

FCSM:
a jelenlegi töltés nem véd meg semmitől
Palkó György, a part menti nyomvonal tervezését irányító
Fővárosi Csatornázási Művek vezérigazgatója az elmúlt évtizedek egyre veszélyesebb árvizeiről és az éghajlati viszonyok
változása miatt szükségszerűen megemelt mértékadó árvízszintről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a MÁSZ megemelése miatt
egész Budapest árvízvédelmének rendszerszintű felülvizsgálata
szükséges. De mind közül a legsürgetőbb a Csillaghegyi-öblözet
védelemének rendezése, mert ez a szakasz most gyakorlatilag
védtelen. Ugyanis a Nánási úti jelenlegi töltés nem valódi
védmű, árvízi szempontból szinte semmit nem ér, képtelen ellátni egy védmű feladatait. Évről évre egyre nagyobb emberi és
műszaki erőfeszítéssel, a töltés agyagmegtámasztásával lehet
csak ellentartani a víz nyomásának, ami így a továbbiakban nyilvánvalóan már fenntarthatatlan. A jelenlegi töltés azért sem
alkalmas a védekezésre, mert nincs alatta olyan vízzáró alépítmény, ami a talaj kavicsos rétegeiben áttörni igyekvő vizet megállítaná, így annak is megvan a kockázata, hogy a víz alulról tör
át és talál utat magának a mentett oldal felé.

Mobilfal a Római-parton?
Lehetséges az összehasonlítás:
elkészültek az alternatív nyomvonaltervek
Mivel azonban eddig még soha nem készültek konkrét műszaki tervek a parti nyomvonal alternatívájaként felmerült Nánási
út–Királyok útja nyomvonalra, ezért a városvezetés az összehasonlíthatóság érdekében felkérte a Budapesti Műszaki
Egyetemet, hogy végezze el a szükséges megalapozó vizsgálatokat és készítse el ennek az alternatív nyomvonalnak a terveit is. A tervek nemrég készültek el, így szakmailag összehasonlíthatóvá váltak a lehetséges elvi nyomvonalak.

Védmű a Nánási út–Királyok útja mentén?
A lakossági fórumon dr. Nagy László, a BME Geotechnika és
Mérnökgeológia Tanszékének vezetője bemutatta a Nánási
út–Királyok útja elvi nyomvonalról készített számításokat és
elemzéseket. Számos elővizsgálatot, geotechnikai mérést,
talajvizsgálatot követően a mérnökök arra jutottak, hogy a
jelenlegi alacsony töltés nem magasítható, viszont a helyén
épülő magas és széles új földgát a teljes Nánási út–Királyok
útja szélességét elvenné, gyakorlatilag végleg megszűnne itt a
közlekedés, ezért ezt a megoldást el kellett vetni. Alternatíva
lehetne ugyanitt egy 30 cm széles, 1,3–2,6 méter magas fix
vasbeton fal, ez azonban monumentalitásánál fogva komoly
ellenállásba ütközne, hiszen elzárná a belső és a parti területeket egymástól. Hasonlóan a földgáthoz, a betonfalat is számtalan helyen kellene átvágni és kulisszákkal megszakítani.

A fakivágások elkerülhetetlenek
Műszakilag a legoptimálisabb a Nánási úton is egy árvízvédelmi mobilfal létesítése lehetne. De bármelyik műszaki
megoldás valósulna meg a Nánási út–Királyok útján – földgát, vasbetonfal, mobilfal –, ez mindenképpen kb. 700 fát
érintene a védmű elhelyezése, illetve a szükséges felvonulási
és védelmi távolságok miatt. Mélyen a talajba nyúló vízzáró
falra és ún. mélyszivárgó rendszerre is szükség lenne, ami
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Palkó György beszámolója szerint, az FCSM feladata a szóba
jöhető elvi nyomvonalak közül a part menti mobil árvízvédelmi
fal megtervezése. Azért mobilfal, mert 20 évvel ezelőtt a szakma
és a helyiek egybehangzóan és határozottan elutasították a
„Dunaszaurusznak” csúfolt part menti nagy földgát ötletét, amit
a pünkösdfürdői magas földgát folytatásaként építettek volna
tovább a Római-parton dél felé. Marad tehát a mobil védmű
mint racionális megoldás. Ez egy mindössze kb. 50 cm magas
fix vasbeton térdfalból, erre illesztendő 2,80 méter magas mobil
fémoszlopokból és a közéjük helyezendő fém betétgerendákból
áll. Az egész alatt egy 8–12 méter mélyen a kavicsos altalajba
beágyazott, majdnem az agyagrétegig lesüllyesztett vasbeton
vízzáró fal épülne, amely alacsony vízállás esetén lehetővé teszi
a talajvíz szabad áramlását a fal alatt. Magas vízállás esetén
pedig a Duna talajvizet visszaduzzasztó hatását ún. mélyszivárgó rendszerrel és az abból történő szivattyús átemeléssel kezelnék. Az 1100 db, egyenként kb. 96 kg súlyú, 2,80 méter magas
fém oszlopot és a keresztgerendákat az árvízi előrejelzést követő
4-5 napon belül, részben kézi erővel be lehet rakni a helyükre,
majd az árvíz után lebontani és elszállítani, az év többi részében
szabadon hagyva a folyópartot.

Mobil árvízvédelmi fal a Nánási út–Királyok útján
(látványterv)
korábban felmerült és sokat támadott 1500-1600-as számmal
szemben, elégséges lenne 600-900 db fa eltávolítása is
(hasonlóan a Nánási–Királyok útján érintett kb. 700 fához).

Nyomvonal-összehasonlítás:
műszakilag alig van különbség
Az utolsó előadó ismét dr. Nagy László professzor volt a BME
részéről, aki összefoglalta a két lehetséges elvi nyomvonal
(Nánási út–Királyok útján vagy a part mentén) előnyeit és hátrányait. A professzor elmondta, hogy mindkét nyomvonal
hasonló, 2,60–2,80 magas mobilfalat, mélyen a talajba nyúló
vízzáró falat és szivárgó rendszert igényel, a fenntartási költségek is hasonlóak, a talajvíz kérdése mindkettő esetén hasonló
módszerekkel kezelhető. A nyomvonalak között nincs különbség a vízszintre gyakorolt hatásukban sem, egyik sem okoz a
másiknál magasabb vagy alacsonyabb vízszintet. Az érintett
fák száma is mindkét nyomvonal esetében közel azonos. A
hasonlóságok mellett a part menti nyomvonal mellett szól,
hogy segítségével kb. 20%-kal nagyobb terület tehető árvízvédetté, sokkal kevesebb árvízi kár keletkezik, elkerülhető, hogy
a beépített területekről az árvíz jelentős szennyeződést vigyen
magával, lényegesen kevesebb közműkiváltás szükséges,
ennél fogva a bekerülési költségei is 6-7 milliárd forinttal alacsonyabbak a Nánási út–Királyok útja nyomvonalhoz képest.

Szakértői vélemény:
a part menti nyomvonal a jobb megoldás
A Műszaki Egyetem szakértőinek elemzése szerint az árvízvédelem elvileg mindkét nyomvonalon megvalósítható, de a
Nánási út–Királyok útja nyomvonalon a természetbe történő
nagyobb beavatkozásra lenne szükség. A közel 60 szempontot
figyelembe vevő szakmai összehasonlító szakvélemény szerint semmi ésszerű indoka nincs tehát annak, hogy a part
menti 70 hektáros terület a védekezésből kizárásra kerüljön. A
BME szakértői a part menti nyomvonal megvalósítását látják
indokoltnak és reálisnak, így ezt fogják javasolni a fővárosi
közgyűlésnek is. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az adott
nyomvonalon belül olyan megvalósítási módra kell törekedni,
ami magasabb táj- és környezetvédelmi, élhetőségi értékkel
bír. Dr. Nagy László professzor hasonlata szerint javaslatuk egy
olyan műszaki „váz”, amelyet még „fel kell öltöztetni”, vagyis
a védmű kiépítése mellett a part tényleges arculatát, hangulatát tájépítészeti és környezetrendezési megoldásokkal kell és
lehetséges majd az igényeknek megfelelően kialakítani.

Kíméletes megoldás:
mobilfal a kerítésekhez közel
Az FCSM megbízásából a part menti védmű részletes terveit
készítő TÉR-TEAM Kft. mérnöke, Szabó Gábor elmondta,
hogy a tervezés során igyekeznek a mobilfalat olyan közel vinni
a part menti telkek határvonalához amennyire csak lehet, hogy
minél kevesebb fa kivágására legyen szükség. A mobilfal mentett oldalán azonban mindenképpen 6-8 méter széles felvonulási terület szükséges, és a közművek, valamint a mélyszivárgó
rendszer is itt kerül elhelyezésre a talajban, a víz felőli oldalon
pedig 4-6 méter kell a kialakítandó rézsű számára. A tervezés
során a legkíméletesebb megoldásra törekszenek, ezért is próbálják minél beljebb vinni a védművet a telekhatárok felé. Így a

Mobilfal működés közben a nemzetközi gyakorlatban
(eredeti fénykép)
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LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK
A fórum második felében a szakértői eredmények bemutatása után lakossági kérdések és
ezekre adott válaszok következtek. A part
menti védmű kritikusai közül többen is elismerték, hogy a szakértők alapos elemző munkát végeztek, még ha annak végkövetkeztetésével nem is értenek egyet.
Miért akarnak minket beletolni a folyóba?
Az ellenzők véleménynyilvánítása mellett, a part menti
védmű érdekében is elhangzott több érzelmes felszólalás
magánszemélyek, egyesületi vezetők részéről. Elmondták,
hogy többük családja már a negyvenes évek óta a parton
lakik, itt él, dolgozik, és az árvíz minden alkalommal szélsőséges kihívások elé állítja őket, amit már alig bírnak erővel.
Nemcsak anyagilag, de egészségileg is károsodtak a sziszifuszi árvízi védekezésben. Úgy érzik, hogy őket sem volna
szabad a közösségnek sorsukra hagyni, „beletolni a folyóba”,
nekik is jár a biztonság, ugyanúgy mint bárki másnak. Azt is
elmondták, hogy a tévhiedelemmel ellentétben, a parti
védmű nem a sokat kritizált lakóparkoknak segítene, hiszen
a lakóparkok eleve magasabbra emelték az épületeiket, tehát
védmű nélkül is védve vannak. Hanem a part menti mobilfal
pont azoknak a kisembereknek lenne segítség, akik teljesen
jogszerűen élnek, dolgoznak ott már évtizedek óta.

Elárasztani a Római-partot a semmiért?
A fórumon vendégként megjelent, magyar származású nebraskai professzor felvetette, hogy mindenhol a világon arra
törekednek, hogy kiszélesítsék az árvizek levonulási terét,
mert ettől alacsonyabb lesz az árvízszint, könnyebb a védekezés. Erre tekintettel szerinte nem biztos, hogy a part menti
megoldás a jobb. Dr. Nagy László általánosságban egyetértett amerikai kollégájával, de felhívta a figyelmet, hogy ez az
általános elv nem értelmezhető a konkrét budapesti helyzetre. A BME professzora szerint ugyanis megalapozatlanok és
tévesek azok a hiedelmek, miszerint a Római-part elárasztásával a Duna árvízszintje 70 centivel csökkenne. Ezzel szemben a valóság az, hogy már 10-15 éve a VITUKI szakemberei
lemodellezték, hogy a 70 hektárnyi Római-part a Duna vízhozamához képest annyira csekély terület, hogy még teljes
elárasztás esetén is csak 1-2 milliméter hatása lenne a folyó
árvízszintjére, vagyis gyakorlatilag semmi.

Német és osztrák tapasztalatok alapján
épülne a budapesti árvízvédelmi mobilfal
Lakossági kérdésként felmerült, hogy egy ekkora folyón,
ilyen hosszban, hasonló talajon vannak-e működő nemzetközi példák mobil árvízvédelmi falra? A szakértők kiemelték,
hogy Németországban és Ausztriában több helyen is biztonságosan működik hasonló árvízvédelmi fal. Budapestnél a
Duna összevethető a nemzetközi példákkal. A technológia
az utóbbi években is sokat fejlődött, a mobilfalat pedig részletes német tervezési segédlet alapján annak gyártója
méretezi megfelelő precizitással, méghozzá úgy, hogy az
nemcsak a zöldárral, hanem a jeges árral szemben is ellenálló lesz.

Aláírásukkal vállalják a felelősséget
a tervezők
A személyes felelősségvállalás kapcsán, egy lakossági felvetésre válaszolva, dr. Nagy László professzor elmondta,
hogy a mobilfal megépülése után ő maga is minden további
nélkül oda merne költözni a területre, hiszen ez egy nyugodtan vállalható, biztonságos megoldás lesz. A tervezést végző
TÉR-TEAM Kft.-t képviselő Szabó Gábor azt emelte ki, hogy
az engedélyezési és kiviteli terveket a tervezőknek aláírásukkal kell ellátniuk, és ezzel a jogszabályok által előírt felelősséget vállalják, a terveket természetesen ö maga is személyesen alá fogja írni.

A part menti árvízvédelmi mobilfal tervezési szempontjai

6,6 milliárd forinttal lenne olcsóbb
a part menti mobilfal
A finanszírozás kérdése kapcsán elhangzott, hogy a számítások szerint a Nánási út–Királyok útja nyomvonal bekerülési
költsége bruttó 25,5 milliárd forint, a part menti mobil védmű
pedig bruttó 18,9 milliárd forint lenne. Ebből 10 milliárd forint
EU-támogatásból rendelkezésre áll, a különbözetet a Fővárosi Önkormányzat saját forrásából biztosítja.

A Demszky-korszakban is
a part menti védekezés volt a favorit
A lakossági fórumon megjelent Gy. Német Erzsébet, fővárosi
közgyűlési képviselő is, aki elmondta, hogy a 6-7 milliárd
forint, amivel a parti védmű olcsóbb lenne, szerinte „nem
tétel”, ez nem kéne, hogy a döntésben szerepet játsszon.
Nehezményezte továbbá, hogy mint közgyűlési képviselő ő
maga sem tud elég részletet a tervekről, de az a személyes
benyomása, hogy valamilyen védmű biztosan kell, de nem a
partra. Szeneczey főpolgármester-helyettes válaszában
jelezte, hogy szerinte 6-7 milliárd forint egyáltalán nem elenyésző összeg, továbbá a parti védmű nem kéne, hogy
újdonság legyen, hiszen már a Demszky-féle közgyűlés is
emellett tette le a voksát és a védmű finanszírozását
Demszkyék is a part menti nyomvonalra kérték az Európai
Uniótól.

Közös cél: minél kevesebb fát kelljen kivágni
A felszólalók közül többen jelezték, hogy bár a part menti látványtervek tetszetősek, aggódnak, hogy esetleg nem ezek a
tervek fognak megvalósulni. A főpolgármester-helyettes igyekezett megnyugtatni őket, hogy a végső engedélyes tervek
birtokában az fog megvalósulni, amit a látványtervek tartalmaznak. Meg fognak tenni mindent, hogy minél kevesebb fát
kelljen kivágni, egyenként fogják megvizsgálni mindegyiket és
ha csak mód van rá, megőrzik őket. Szeneczey szerint arra is
gondolni kell, hogy a projekt keretében a part menti mobilfal
kiépítésével egyidejűleg megvalósulhat a partvonalvédelem
és a part rekultivációja is, a sétányjelleg megőrzésével.

A mederkotrás nem opció
Lakossági ötletként felmerült, hogy védműépítés helyett a
Duna medrének kotrásával kellene a folyót mélyíteni és
ezzel a vízszintet csökkenteni. Palkó György, FCSM vezérigazgató tisztázta, hogy ez lehetetlen, nem véletlenül van
érvényben régóta kotrási tilalom Budapesten. Ugyanis a
folyómeder alján rengeteg közművezeték és közműalagút
halad, ezekre végzetes lehetne egy esetleges kotrás, ezért
ez szóba sem jön. De ettől függetlenül sem lenne a kotrás a
vízszintre érdemi hatással, ugyanis vannak olyan szűkületek

a folyómederben, amelyek meghatározóak a vízszintre
nézve, ehhez képest pedig a mederkotrásnak elhanyagolható jelentősége lenne.

Kisajátított telekrészeken védművet építeni
bizonytalan megoldás
Volt aki felvetette, hogy a part menti telkek egy részének
kisajátítása lenne a jó megoldás, mert akkor ennyivel beljebb lehetne megépíteni a védművet, a part menti fák érintetlenül hagyásával. Dr. Szeneczey Balázs a műszaki részletektől függetlenül arra hívta fel a figyelmet, hogy a kisajátítás csak elméletben egyszerű, valójában azonban nagyon
költséges, de ami még ennél is fontosabb, bizonytalan és
hosszadalmas folyamat. Márpedig ha azt akarjuk, hogy az
árvízvédelem megoldódjon, akkor azt az adott telekviszonyok figyelembevételével mielőbb el kellene kezdeni, különben késő lesz.

A Rómaiból nem lesz lakóövezet
Arra a felevetésre, hogy a part menti védelem kiépítésével
a part menti építkezések lehetővé tétele lenne a mögöttes
cél, válaszul a főpolgármester-helyettes felidézte, hogy
még a Demszky-féle közgyűlés idején, 1998-ban történt
meg a Római „beépítésre szánt üdülőövezetté” minősítése. Ehhez képest a jelenlegi vezetés épp az ellenkezőjét
tette: mind kerületi, mind fővárosi szinten, változtatási
tilalmat rendeltek el a Római-parton, és „eszük ágában
sincs” a partot lakóövezetté átminősíteni vagy ott lakóterületet létrehozni.

Fejlesszük és őrizzük meg a Rómait olyannak,
amilyennek megszerettük
Zárásként a főpolgármester-helyettes megerősítette, hogy a
jelenlegi városvezetéstől a Római-partot senkinek nem kell
megvédenie, hiszen számukra ez a terület ugyanúgy fontos,
ugyanúgy szeretik a Rómait, mint mindenki. Ezért az élet- és
vagyonbiztonság megteremtése mellett mindenképpen arra
fognak törekedni, hogy egy játszóterekkel, gyalogos sétánynyal, elválasztott kerékpárúttal ellátott, kellemes közterület
alakuljon ki, és maradjon meg a part jelenlegi funkciója: fejlesszük és őrizzük meg olyannak a Rómait, amilyennek mindannyian megszerettük!

Mindent publikussá tesznek
A főpolgármester-helyettes megígérte, hogy a Fővárosi
Önkormányzat nyílt ülésen fogja tárgyalni a Csillaghegyiöblözet árvízvédelmének ügyét és természetesen az összehasonlító szakértői értékelést is publikálni fogják a
www.budapest.hu honlapon.
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