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A tar ta lom ból
Kedves Olvasó! 
Volt egy olyan fórum a gátról…
Rómaifürdő SE Hírek: Európai sporthét
egy napja a Római-parton; Őszbe öltözött
a vízi telep
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület hírei

Suli Hírek: Aquincum iskola, Bárczi Suli,
Dr. Béres József Általános Iskola, Csillag-
hegyi Általános Iskola
Külker Evezős Klub hírei
Állatorvosi rovat: Kutyák védőoltásai
Eternity Beauty Stúdió a Nánási Udvarban
Idén is kiírták a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázatot

Felelős gazdi-kampány
Civil díjat kapott a Göncöl Néptáncegyüttes
Leadható a veszélyes hulladék októberben
Jótékonysági est a Szent Margit Kórház
javára
Évadzáró bringásreggeli Óbudán
Árvízvédelem: okafogyottá vált a nép-
szavazás

Elkészült a Derűs Alkony Gondozóház fel-
újítása
III. Óbudai fotótárlat: Aqua. Óbuda vizei
Civil Piknik a Duna-parton
Kulturális ajánló: Platán Könyvtár, Könyv-
ajánló, Esernyős
A hullámtérben épül a Csillaghegyi-öblö-
zet árvízvédelmi műve

III. Nánási út 47-49.

RÓMAI PARTI PIAC
A NÁNÁSI UDVARBAN

MINDEN SZOMBATON 
8.00-13.00

Baráti légkör, jó hangulat, gyermek programok, 
alkalmanként PÓNI LOVAGLÁS, ÉLŐZENE!

Termelői 
élelmet 
és kézműves 
termékeket 
hozunk
szezonálisan 
bővülő kínálattal.

PÁC Húsbolt

SÖRMINTA

Suvid és konfit techno-
lógiával előkészített 
húskülönlegességek,
amiket otthon már csak
sütni kell

7-féle csapolt sör frissen
palackozva, elvitelre is.
Széles kínálat magyar 
kézműves és kisüzemi 
üveges sörökből

Geoway infrabicikli
Csokicsöves álló szolárium
Kozmetika; Smink
Fodrászat
Várunk mindenkit szeretettel!

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

SZÉPSÉGSZALON
a Nánási udvarban!
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G2S Síiskola
Sí- és snowboard oktatás
a Római-parton.
Nyári sporttáborok:
görkori, úszás, lovaglás,
kerékpár

Reggelizzen nálunk!
Minden nap 

8 órától nyitva vagyunk.cukrászda és kávéház

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

Római Parti  Hírek

GomBRO’c 
Itt a gombócok 
új értelmet nyernek, 
egyedi töltelékekkel 
és köntösben 
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Kedves Olvasó!
Hirtelen lett ősz. Ősz, amit én igazából
imádok, de most valahogy úgy tűnt,
mintha egyik napról a másikra fordult
volna őszbe a világ körülöttünk. Mintha
gyorsított felvételen néztem volna az
idő múlását. Érzékeimet a későn érkező,
októberbe erősen belenyúló vénasszo-
nyok nyara tévesztette meg.  A nyárutót
idéző napsütéses napok és hetek nem
hagytak elég időt a felkészülésre. A ter-
mészet bölcsességén azért nem tudott
kifogni ez az „őszi nyár”, az jól tudta a
rendet: elő a színekkel! – sárga, bordó,
rozsdabarna…előbb a fákon, a bokro-
kon, majd kiszínezte a fák alját is. Szép
lassan a hőmérő higanyszála is megta-
nulta rendet: csak lassan kúszni felfelé,
nem magasra, csak „öregesen”, nem si-
etni, csak megállni, körülnézni és nap-
nyugtával visszahúzódni jó mélyen. 
Szeretem ezt. Szeretem a lelassulást,
akarom, hogy lelassuljak, hogy szét-
nézzek magam körül, hogy szétnézzek
magamban. Rám is fér. Ősszel szület-
tem, talán ezért is kötődik az életemben
ehhez az évszakhoz a számvetés, a
rendszerezés ideje. Jó elmélyülni, „be-
kuckózni” egy pohár mézes-citromos
teával és a kedvenc verseimmel, vagy
csak úgy kibámulni az ablakon, rácso-
dálkozni a természetre.
Halottak napja közeleg: az emlékezés, az
emlékek kutatásának időszaka. Arcok,
képek, történetek a múltból. Könnyek,
félmosolyok, messze múltba révedező

tekintetek. Nekem erről szól a halottaim-
ról való megemlékezés. Tartozom egy
vallomással: nem szeretek a temetőbe
járni ezeken a napokon. Szeretem, ha
szülőfalumban lehetek, ha jönnek-men-
nek a rokonok, ha együtt lehetünk, ha
együtt emlékezhetünk, de nem szeretem
a kampányszerű temető-látogatást. Kicsit
olyan érzésem van, mint karácsony előtt
a bevásárlóközpontban. A temetőben a
csendre, a békére vágyom.  A gyertya fé-
nyére, a gondolataimra, a szeretteim
visszaemlékezésére van szükségem,
amikor az elhunyt hozzátartozóimra, ba-
rátaimra, ismerőseimre gondolok. 
Már azt is tudom, hogy az idén hogyan
tölthetem meg kegyelemmel az emléke-
zés napjait: születésnapomra megkaptam
a családom ágas-bogas fáját, tele nevek-
kel, helyekkel és évszámokkal. A múlt-
ban kutatunk majd, megemlékezünk a
hajdan volt ősökről azokkal, akik még
emlékeznek, akiknek vannak Bibliai be-
jegyzéseik, akik megsárgult fotókon
őrzik a múlt egy-egy darabját, akiknek
még eszébe jutnak történetek, amit már
nekik is „csak úgy” meséltek. Igaz me-
séket írunk, és közben emlékezünk.
Kedves Olvasóm, kívánok szép. őszi
napokat és estéket. Minőségi időt az
egyedüllétre, a családra, a barátokra.
Legyenek önnek is kuckós napjai, de
élvezze tiszta szívvel, ha a hideg pi-
rosra csípi az arcát. Hozzon megnyug-
vást, békességet az emlékezés, ha
halottaira emlékezik!

Fehér Ágnes

RÓMAI PARTI HÍREK – DUNAI ÉLETKÉPEK

Kiadja az R.S.E. Kft, Budapest, Petur u. 22.
Felelõs kiadó: Rátkai János üv.ig

Fõszerkesztõ: Fehér Ágnes
Szerkesztõségi titkár: Veilandné Jenei Györgyi
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Munkatárs: Orbán Béla
Nyomda: Oláh Nyomda  és Kiadó Kft. 

Hirdetésfelvétel: a szerkesztõség címén és telefonszámán

1031 Bp., Petur u. 22. Tel.:240-3048, 06 20 9436-521
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Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.
Megjelenik havonta 13.000 példányban. Eng. sz. B/ISK/204/1993

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk, 
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át 
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk, 
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép, 

végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad, 
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain, 
tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy 
hullott almát a kertben,vagy egy bölcsőt talán 

ajtó mellett, piros ernyő alatt, de késő már, gyerünk, 
ahogy a harangok konganak, mind ballagunk 
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán, 
ahányan végre itt együtt vagyunk, mind elmegyünk. 

Weöres Sándor: 
Bolero 

,ahol azok gyűltek össze, akik a Római-parti gátat
a Duna-parton képzelik el, akik arra voltak kíván-
csiak, hogy valósulhat ez meg. Egy olyan fórum,
ahol indulatok, bekiabálások nélkül lehetett be-
szélgetni, információt gyűjteni. A Fórumnak a Ró-
maifürdő SE Nánási úti vízi telepe adott helyet,
ahová a Római-partért Egyesülettel együtt hívták
meg azokat, akik nap, mint nap együtt élnek a
Dunával, akiknek fontos, hogy a döntéshozók, a
tervezők, a kivitelezők velük együtt gondolkodja-
nak. A Fórumon szó esett a partszakasz múltjáról,
az elmúlt árvizek utóhatásáról, és arról is, hogyan
befolyásolja az egyre gyakrabban partra látogató
Duna a parton dolgozó vízi sportegyesületek
életét. Wertán Zsoltaz Enviroduna Beruházás Elő-
készítő Kft ügyvezetőigazgatója és Szabó Gábor
a védművet tervező Tér-Team Kft ügyvezetője az
elkészült tervekről adott tájékoztatást, míg Nagy
Dénesa Főkert Nonprofit Zrt. zöldfelület-fejlesztési

igazgatója a part kialakuló arculatát mutatta be
látványterveken. Előadásuk után a hallgatóság
kérdéseire válaszoltak. Legtöbb kérdés a védmű
biztonságát érintette, amire Szabó Gábor adott
megnyugtató választ. A védelemre várókat ezen
túl leginkább a tervezett védmű építésének üte-
mezése, várható befejezésének időpontja érde-
kelte. Akkor még a beruházás kezdő időpontja,
ha homályosan is, de körvonalazódni látszott: ez
év vége, jövő tavasszal…, azóta valamelyest vál-
toztak a dolgok és mindenki kíváncsian várja a
folytatást. Minden esetre volt egy fórum szep-
tember 20-án a Rómaifürdő SE vízi telepén, ahol
szóhoz juthattak, elmondhatták meglátásaikat,
feltehették a kérdéseiket azok is, akiket minden
egyéb fórumon kifütyülnek, akiknek fontos, hogy
védelmet kapjon a Római-part, akik úgy gondol-
ják, hogy a csak így lehet jövője ennek a dunai
partszakasznak.

Volt egy olyan fórum a gátról…„Itt hűvös ősz van. Lehullott már
Az első, hideg őszi dér,
Lemondani tanít a hulló,
Búcsúzó, sárgult falevél...” 
(Ady Endre)
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Rómaifürdõ SE
HÍREK

www.romaifurdo-se.hu

A Csillaghegyi 
Polgári Kör Egyesület
www.csipke.info

PROGRAMOK

10.28. szombat – 
ŐSZI SZEMÉTSZÜRET
9 órától Nagytakarítás közterületeken
8-13 óráig Növény- és virágvásár a közös-

ségi ház udvarán
Konténerek elhelyezését figyelje hirdető fe-
lületeinken!

11.15. szerda 18 óra 
CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ 
a Csillaghegyi Közösségi Házban 
(1039 Mátyás Király út 13-15.)
Kökény Ferenc történész: 
Szent László lovagkirály

Rendezvényeink ingyenesek, 
mindenkit várunk szeretettel!

Szomorúan felhős és fogvacogtató szombat reggelen gyü-
lekezetek a szervezők, a civil szervezeti aktivisták, hogy
fogadásra késszé varázsolják a pünkösdfürdői Duna-par-
tot. A felhők aztán szép lassan kiúsztak a horizontról és a
kellemesen melengető, szeptemberi napsugarakkal együtt
megérkeznek az első látogatók. Ahogy a hőmérő higany-
szála kúszott felfelé, úgy gyülekeztek egyre többen. Elő-
ször inkább a szárazföldi sportágakkal próbálkoztak az

érkezők, amihez az alapot egy igazi Fitt Mókás bemelegí-
tés adta meg. Bátorításként a küzdősportosok tartottak
bemutatót, náluk egy-két egyszerűbb fogást is elsajátít-
hattak az elszántabbak. Az erős emberek is kipróbálhatták
magukat a fekve nyomó sátorban, míg a vízhez közelítve
az ergométeres erőpróbára került sor. Délután aztán be-
indult a vízi üzem: a vízre szállást szolgáló stégnél egy-
mást váltották a hajónemek: túrakajakok, túrakenuk
minden féle méretben, evezős hajók, de beparkolt a sár-
kányhajó is, hogy utasokat vegyen fel. Azért a verseny-
hajók sem maradtak ki a seregszemléből: a parton az
érdeklődők megcsodálhatták kecses rajzolatukat, majd el-
gondolkodtak azon, hogy miként lehet ezekben a hajókban
megmaradni anélkül, hogy a vízzel közelebbi kapcsolatba
kerüljenek: a sportegyesületi versenyzők megmutatták.
Amíg a vízre szállásra sorra kerültek kicsik és nagyok, fi-
atalok és idősebbek, a parton színes programok szórakoz-
tatták a várakozókat: a Római Légió ideiglenes táborában
különböző erőpróbákon vehettek részt, de alkalom nyílt az
íjászkodásra is, többen a kerékpáros ügyességi pályán bi-
zonyítottak, míg a legkisebbek körében a dunai kavics és
kövek, valamint a kenulapátok festése, dekorálása volt
nagyon népszerű. Azok, akik a sok mozgás után egy kis
pihenőre vágytak, érdekes fotókat, filmeket nézhettek
meg az Európát átszelő Nemzetközi Duna-túra résztvevő-

inek köszönhetően. Az egész napos mozgás programsor
lezárásaként, azok, akik még bírták, a Duna-parti táncház-
ban ropták. Igazi fináléja volt ez a napnak, amikor azok
gyűltek össze a Duna-parton, akiknek fontos, hogy valamit
tegyenek az egészségükért, legyen az akár szervező, akár
érdeklődő. 
Az Európai Bizottság 2015-ben megálmodta az Európai
Sporthetet, hogy legyen egy hét, aminek minden napja
Európa szerte a mozgásról szól. 31 ország csatlakozott
azóta a mozgalomhoz, ahogy Magyarország is sok-sok
helyszínnel, és most már a Rómaifürdő SE is azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy a vízi sportokat népszerűsítse a
mozogni vágyók körében.

Jó idővel búcsúzott az idei vizes szezon
Az Európai Sporthét egy napja a Római-parton

Kajak-kenu edzések a Rómaifürdő SE vízi telepén
H–Sz–P 16,00 órától (gyerekeknek 18 éves korig)
Felnőttoktatás külön időpont egyeztetéssel. 
Edző: Bögös Ádám   Tel: 06 70 415 13 14

A Rómaifürdő SE vidám vizes szezonzáró
sportos programkínálattal hívta a Duna-partra
a vizek szerelmeseit és azokat, akik közelebb-
ről kívánták megismerni a „vízen járás” kézi
hajtású formájának bármely módját. Szeptem-
ber 30-án – csatlakozva az Európai Sporthét
mozgalomhoz - Pünkösdfürdőn igazi vízi se-
regszemlét tartottak a helyi sportegyesületek,
civil szervezetek. 

Kicsit mindig szomorú, amikor valami véget ér. Így
vannak ezzel a Rómaifürdő SE vízi túrázói, kajako-
sai is, hiszen az ősz, a vízi telepet elborító megsár-
gult levelek mind azt jelzik, hogy elmúlt az idei vízi
túra szezon, a nyári élmények, a begyűjtött folyam-
kilométerek az emlékek közé kerülnek. Ilyenkor jó
egy kicsit összejönni, beszélgetni, felidézni a leg-
jobb történeteket, jókat derülni egy-egy közösen
megélt pillanaton. De még a nosztalgiázás is job-

ban esik a terített asztal mellett, a bográcsban el-
készült a babgulyás, hozzá a finomabbnál fino-
mabb süteményeket az egyesület hölgy tagjai, a
kajakos gyerekek szülei hozták. Ezen a napon jut
idő a hajókat felkészíteni a téli hónapokra, a javí-
tani valókat összegyűjteni, a felszereléseket rend-
szerezni. 

Őszbe öltözött a vízi telep

Téli álomra készül a hajószállító utánfutó is

Kicsit már fázósan, de még az udvaron 
tudták körbe ülni az asztalt 

a vízi túra szezontól búcsúzók
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Dr. Béres József Általános Iskola
Erdélyben jártak hetedik és hatodikos ta-
nulóink a Határtalanul pályázat keretében
7 nap, 23 helyszín, 2050 km, 48 résztvevő. Az idei negye-
dik Erdély túránk szeptember utolsó hetében került meg-
szervezésre Varga Judith kolléganőnk jóvoltából. Az elmúlt
5 évben tíz alkalommal szervezett Erdélybe emlékezetes
egyhetes kirándulásokat nem csak tanulóink, hanem a
családok részére is. Ezek közül négyszer hetedik ill. hato-
dik évfolyamos tanulóink a Határtalan pályázat keretében
ismerhették meg Erdély legszebb részeit.
Déván megismerkedhettünk nemcsak a balladából ismert
hírhedt várral, hanem a Böjte Csaba által vezetett Szt. Fe-
renc Alapítvánnyal is, amelynek legfőbb célkitűzése az el-
hagyott, árva gyerekek felnevelése. Megható és
tanulságos volt személyesen találkozni az ott lakó gyere-
kekkel és beszélni az ő nehéz, de most már nem kilátás-
talan sorsukról.
Vajdahunyadvár csodálatos vára, Segesvár hangulatos

óvárosa, a székelyföldi emberek kedvessége, a tájak és a
természet lenyűgöző szépsége mindenkit magával raga-
dott. Székelyvarságon a hozzánk képest parányi, 42 fős ál-
talános iskolában is látogatást tettünk, ahol szembesültünk
azzal, hogy mennyire nehéz az ottani gyerekek élete, és kor-
látozottak lehetőségeik abban a távoli csodás, hegyekkel
és völgyekkel körbezárt világban. Jó volt látni, hogy percek
alatt összebarátkoztak tanulóink az ottani diákokkal, a közös
játék pedig még inkább összekovácsolta a gyerekeket.
Abban bízhatunk, hogy a 23 program olyan örökre szóló él-
ményt jelentett tanulóinknak, hogy más alkalommal is vissza-

térnek majd Erdélybe, hiszen azt a csodás világot sohasem
lehet megunni, mindig tartogat különleges élményt.
Köszönet Varga Judithnak a kiváló szervezésért, a prog-
ramok lebonyolításáért!

***
Szüreti mulatság a Kiserdőben
Idén is nagy sikerrel zajlott a Kiserdőben a szüreti mulat-
ság. Sok játékos feladat, ének, tánc, szőlőpréselés, kéz-
műves foglalkozás színesítette a remek hangulatú péntek
délutánt. A program sikerességében nagy segítséget je-
lentett a szülők aktív közreműködése. Reméljük mindenki
jól érezte magát!

Bárczi Általános Iskola
Bárczi Piknik
Sajnos az iskola udvara a nyáron nem lett készen, így
az idei hagyományos családi napunk, a Bográcsfeszti-
vál megrendezése kérdésessé vált. Végül a tantestület
arra szavazott, hogy szervezzünk helyette egy pikniket.
A hagyományosan minden év szeptemberében ismétlődő
Bográcsfesztivál helyett az idén az őszi családi napot
Bárczi Piknik elnevezéssel tartottuk az iskolánkban szep-
tember 23-án, szombaton.
A tervek szerint az osztályok, ill. a szülők tetszőlegesen
választhattak: kirándulnak valahol vagy egy színes prog-
ramokkal tarkított közös pikniken vesznek részt az iskolá-
ban. Mi terveztünk, az időjárás azonban közbeszólt…
A bátrabbak a reggeli napsütésen felbátorodva elindultak
a kiszemelt kirándulóhelyre, abban bízva, hogy még az eső
előtt visszaérnek az iskolába. Azokat a gyerekeket és szü-
lőket pedig, akik végül nem kockáztattak, változatos prog-
ramokkal várták a pedagógusok. Volt itt zenés-táncos
bemelegítés, játékos családi sorverseny, ínyencségek fő-
zése és elfogyasztása, ping-pong. A kémia előadóban ko-
moly sakk-bajnokság zajlott, de aki inkább társas játékozott
volna, azt is megtehette. A mindig népszerű arcfestésnél
most is hosszú sorok álltak. A játékos forgatagban szere-

pelt még póker, rókavadászat, activity. Mindenki találhatott
neki tetsző elfoglaltságot. Közben az osztályok saját ter-
meikben is szabadon eltölthették a délelőttöt, ahol az osz-
tályfőnökök vezetésével folyt a játék, evés, ivás. 
A tartalmas délelőtt után már csak a rendrakás követke-
zett, és mindenki indulhatott haza. A csepergő esőben
lassan a kiránduló osztályok is megérkeztek az iskolába.
Akár elment valaki, akár maradt, mindenki új élményeket
vihetett haza magával erről a napról. 

***
Meséről mesére a Bárcziban
Az idei tanében is a hagyományainkhoz híven a Ma-
gyar Népmese Napját rendhagyó módon ünnepeltük
meg a Bárczi Géza Általános Iskolában.  
Szeptember 30. Ez a nap nevezetes: Benedek Elek szüle-
tésnapja. A „Nagy mesélő”óriási mesekincset hagyott
ránk. A múlt és a jelen bölcsessége, tanító ereje ötvöződik
ezekben a gyöngyszemekben, reményekkel és csodákkal
fűszerezve. Olvasni öröm, de ha mesélik, az egy különleges
közösségi élmény. 
Szeptember 29-én, pénteken az első és a második tanóra
elején a felső tagozatos tanulók az alsósoknak és az ötödi-
keseknek egy-egy szép népmesét olvastak fel a gyerekek
nagy örömére. Sokan szeretnek ebben az iskolában olvasni

és gyakran látogatják az iskolai könyvtárat is. Így szeretettel
fogadták, hallgatták a szép történeteket. A humán munka-
közösség és a könyvtár ez alkalomból rajzversenyt is hir-
detett. A kisebbek a hallott mesékről készíthetnek
illusztrációt, a felsősök pedig kedvenc meséjükről rajzolgat-
nak. Idén is zsűrizzük az alkotásokat és kiállítást rendezünk
a legjobbakból.  A helyezettek oklevelet kapnak.

SULI HÍREK

CSILLAGHEGYI Általános Iskola
Szokás szerint az évnyitó után hamarosan elkezdõdött az
Esztergomi Ásványmúzeum Vándorkiállításának ásvány-
bemutatója, amelynek keretében, életkori sajátosságok-
nak megfelelõen, öt napon keresztül színes, változatos
foglalkozáson vehettek részt a gyerekek.
Közben délutáni foglalkozáson részt vevõ alsó tagozatos
gyerekeknek aszfaltrajzversenyt hirdettünk. A téma a
Vizes VB volt. Szebbnél szebb alkotások születtek.
Szeptember 19-22 között, a mazsola héten naponta vál-
tozatos feladatokat kaptak az ötödik osztályosok. Volt szí-
nes repülõ hajtogatás és repítés verseny feladatlap
kitöltés kincskeresés az elsõsökkel együtt, és más játékos
feladatok. Pénteken pedig mindhárom osztály tanulói le-
tették a „mazsola esküt”, megkapták a kitûzõjüket, ezzel
teljes jogú felsõ tagozatosok lettek. Ez a program hagyo-
mányosan a diákönkormányzat szervezésében történik.
Idén a 6. évfolyam vállalta a megvalósítást.
Elkezdõdött a sport évének programsorozata. Az osztályok
már szerezik a hét végi, vagy délutáni programjukat.

Két délután az Autómentes Naphoz kapcsolódva kerékpá-
ros ügyességi versenyt szerveztek az alsó tagozatos gye-
rekeknek a tanítók. Kellemes napsütéses idõben, jó
hangulatban sok gyerek vett részt a programon. 
Ugyanez jellemezte a hagyományos Mihály-napi vásárt.
Rengeteg kisebb-nagyobb tárgy, megunt játék cserélt

gazdát, amelyeket a gyerekek örömmel vittek haza. Sok
szülõ is érdeklõdött az esemény iránt.
Iskolánk az önkormányzat által kiírt „Kulturális intézmé-
nyek és emlékhelyek látogatásának támogatása” címû
pályázaton eredményesen vett részt, 73 000,- Ft-ot nyert
múzeumlátogatásra. Így két hetedik osztályunk egy tar-
talmas napot tölthetett a Balaton partján. A Bencés Apát-
sági Múzeum kiállításán Tihanyban egy szerzetes kísérte
a gyerekeket, ismertette velük az Apátság történetét. Ba-
latonfüreden a reformkor jegyében megnézték a Jókai vil-
lát és a Városi Múzeum kiállítását.

Kurilla Györgyi intézményvezetõ
***

Felújított vár az iskola udvarán
Az iskola udvarán álló gyerekek által nagyon kedvelt játszó-
vár, elkorhadt, gyakran volt lezárva balesetveszély miatt.
Szülõi összefogás eredményeként, alapítványi támoga-
tással nyár végén sor került a vár teljes felújítására. A
gyerekek megérkezve az iskolába boldogan vették bir-
tokba, és azóta is örömmel használják.
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AQUINCUM Általános Iskola
A jégtorony és a tömegközlekedés titkai
Az elmúlt napok mozgalmasan teltek az Aquincum Angol-
Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2.a osztályában,
két alkalommal is az iskolán kívül tanultak. Először a sarkvi-
dék élővilágáról, utána pedig a tömegközlekedésről. A rend-
hagyó tanórákról Szíjártó Bettina tanító néni írt összefoglalót.
Szeptember 29-dikén pénteken a városligeti Vajdahunyad
várába látogattunk el, ahol A jégtorony titka címmel ren-
deznek kiállítást és kincskereső játékot. A látványos kiál-
lításba lépve egy képzeletbeli sarkvidéki tájra érkeztünk,
ahol a gyerekek bátorságukat és ügyességüket próbára
téve kincskereső kaland részesei lehettek. A fagyos tája-
kon átívelő utazás során kellett felkutatniuk a hajdani jé-
góriások elveszettnek hitt, varázserejű kincsét, melyet
megkaparintott egy fondorlatos Kincsvadász. A kapzsi tol-
vaj sarkvidéki Jégtornyába zárkózva, hét lakat alatt őrzi

értékes zsákmányát. Az expedíció bátor tagjai azonban
eljuthattak a Kincsvadász búvóhelyére, és visszaszerez-
hették az elbitorolt kincset. A képzeletbeli tájakon baran-
golva a kincskeresők váratlan akadályokba ütköztek,
miközben a torony leleményes ura lépten-nyomon ügyes
trükkökkel zavarta össze az elméjüket és az érzékeiket. A
feladványok megfejtéséhez bátor szívre, éles szemre, biz-
tos fülre és jó szimatra volt szükség. 
Október 4-én szerdán délután újra HÉV-re szálltunk, de
most az ellenkező irányba indultunk, Szentendre felé. A
Városi Tömegközlekedési Múzeumban már nagyon vártak
bennünket. Az öreg kocsiszínbe lépve egy szempillantás
alatt visszarepültünk a múltba. Buszok, trolik, villamosok,
hév szerelvények, melyeken talán még a gyerekek déd-
nagyszülei is utazhattak. Rejtvény erre a napra is jutott
bőven. A gyerekek egy-egy feladatsorral a kezükben ke-
resték a megfejtéseket a furfangos kérdésekre. A helyes
válaszok jutalma pedig egy hatalmas közös játék a remíz-
ben. A teremőr nénik megengedtek mindent, amit a valós
utazás során nem szabad: szaladgálás, csengetés, ajtó-
nyitás, járművekre mászás. Levezetésképp hazafelé jól te-
letömtük a zsebeinket gesztenyével.

Kertész leszek…
Van úgy, hogy az ember valamely cselekedetének nem
azonnal, hanem jóval később lesz kézzel fogható követ-
kezménye. Ilyen az is, amikor ősszel virághagymát ülte-
tünk, amelynek csak a következő tavasszal láthatjuk
színes, szemet gyönyörködtető eredményét.
Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola teljes alsó tagozatos diáksága egy szeptemberi dél-
előttön izgatottan várta azt a percet, amikor a kijelölt he-
lyen, társaikkal együttműködve, 1-1 krókuszhagymát
elültethetnek iskolánk különböző részein, a főbejárat előtti
kert nagy fája alatt, a bejárat közelében, és a hátsó udvaron. 
Sorra vonultak ki lelkesen egymás után az osztályok el-
sőstől negyedikesig, hogy a szabadban, a kellemes nap-
sütésben kivegyék a részüket a környezetszépítő, kerti
munkából. Párosával tették a dolgukat tanulóink. A szor-
gos kis kezek gyorsan, és ügyesen leástak a földbe, bele-
tették a kis hagymákat, majd betemették azokat. Így a
délelőtt folyamán közel 250 krókuszcsemete került be a
földbe, ahol majd gyökeret eresztenek, és áttelelnek.
Reméljük, hogy a hagymák életben maradnak, és tavasszal
első virágként dugják majd ki fejüket a langyos földből,
megszépítve iskolánkat és udvarunkat!

Sallainé Tóth Mária - Öko munkaközösség vezetője

Idén 18. alkalommal került megrendezésre szeptem-
ber 30-án az ausztriai Wörthersee tavi egypárevezős
regatta. A versenyzők Veldenből indultak, és a 16 km-
es táv leevezése után Klagenfurtba érkeztek. A Külker
Evezős Klub nyolc versenyzője állt rajthoz a megmé-
rettetésen.
A legnagyobb teljesítményt a klubban Gadányi Zoltána
nyújtotta, aki nemcsak felnőtt korosztályában, de a 42
fős, teljes női mezőnyben a legjobb időeredményt húzta.
Így az aranyérem mellett a „Wörthersee Rózsája” díját,
egy rózsaformájú kupát is elnyert.
Benda Orsolya szintén előkelő helyezést ért el, aki az ifjú-
sági korosztályában másodikként ért célba, és idejével az
5. legjobb eredményt érte el a női mezőnyben. Baracsa

Éva, veterán versenyző, masters kategóriában szin-
tén korosztályos második helyezést ért el.
A Külkerben a fiúk közül Pajor Krisztián bizonyult a
legeredményesebbnek a versenyen. A legfiatalabbak
kategóriájában indult a 16 éves Krisztián, melyet fö-
lényesen meg is nyert, sőt ideje alapján a 8. helye-
zést érte el a teljes, 140 fős férfi mezőnyben. 
Az ifi mezőnyben Cseh Vilmos a 4. (összesített: 27.), míg
Talpos Norbert a 10. (összesített: 72.) helyen ért célba.
Masters kategóriában, korosztályaikban Szabados Mik-
lós az 5., míg Fehér András a 8. helyezést érte el. 

Október 7-8-án került megrendezésre a szolnoki
Tisza kupa. Első nap 1000, míg második nap 500
méteres távon indultak az evezősök, nemzetközi
mezőnyben. 
A viszontagságos időjárási körülmények ellenére

szép eredmények születtek a
Külker Evezős Klubban. 12
utánpótlás versenyző állt rajt-

hoz a nemzetközi mezőnyben, a versenyre ugyanis Szer-
biából és Horvátországból is érkeztek. Az eredmények
alább olvashatók.

Kiffer Dorina

Óbudai Külker Evezős Klub

Eredmények:
1. nap (1000m)
2. hely: FF 1x: Sehr Miklós Balázs
3. hely: NS 4x: Győrösi Rebeka, Quattro-
mini Roxána, Korsch Nikolett, Mile Sarolta
FT4x: Fekete Zalán, Tóth Benedek Máté,
Sárdi Mátyás, Veress Botond
FT2x: Fekete Zalán, Sárdi Mátyás
Fiú mini 11-13 1x: Szabó Tamás
4. hely: Leány mini 11-13 1x: Mile Sarolta 
5. hely: Fiú mini 11-13 1x: Ablonczy
Csanád
2. nap (500m)
1. hely: FT4x: Fekete Zalán, Tóth Benedek

Máté, Sárdi Mátyás, Veress Botond
2. hely: Ranglista Leány mini 11-13 1x:
Mile Sarolta
FF 1x: Sehr Miklós Balázs
3. hely: Fiú mini 11-13 2x: Szabó Tamás,
Ablonczy Csanád
4. hely: Ranglista Fiú mini 11-13 1x:
Szabó Tamás
5. hely: Ranglista Fiú mini 11-13 1x:
Ablonczy Csanád
NT 1x: Győrösi Rebeka – döntő 5. hely
6. hely: FF 1x: Szalontai Zsolt
10. hely: FS 1x: Tuboly Zalán
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A vakcinázásokkal és azok fontosságával
sokan, sokat foglalkoznak, érdemes frissí-
teni az ezzel kapcsolatos információkat.
A kölyökállatokat – legyen szó akár kutyá-
ról vagy macskáról – szükséges oltani, hi-
szen csak így alakíthatunk ki megfelelő
védettséget a fertőző betegségekkel
szemben. Fertőző betegségnek nevezzük
azokat a bántalmakat, amelyeket alacso-
nyabb rendű kórokozók (vírusok, baktériu-
mok) magasabb rendű szervezetekben
okoznak. A már beteg állat a kórokozót
rendszerint valamely testváladékával
(nyál, vizelet, bélsár) üríti, és azzal fertőzi
a környezetében élő többi állatot. Jelenleg
Magyarországon csak a veszettség elleni
oltással kapcsolatban van jogszabály és
egységes álláspont. A ragályos betegsé-
gek elleni vakcinázás száma és gyakori-
sága rendelőnként, állatorvosonként eltérő
lehet, hiszen minden szakember a saját ta-
pasztalata alapján állíthatja össze az oltási
programot.
Kutyák esetében a következő fertőző be-
tegségek ellen szükséges védekezni: szo-
pornyica, parvovírusos bélgyulladás,

fertőző májgyulladás, leptospirozis, ken-
nelköhögés, veszettség. A szopornyica
egy olyan vírus okozta kór, amely elsősor-
ban a légutak és egyéb nyálkahártyák hu-
rutjában, valamint idegrendszeri és
ritkábban bőrkiütéses tünetekben nyilvá-
nul meg. Ezek közé tartozik az orrfolyás,
kötőhártya-, torok- és mandula-gyulladás,
hányás, hasmenés, görcsök, mozgásza-
var, végső esetben bénulás. 
A parvovírusos bélgyulladást a kutya
parvovírusa okozza. Főleg a fiatal egyedek
lázas tünetekkel, erőteljes hányással,
véres hasmenéssel, kölyköknél eseten-
ként szívizomgyulladással járó betegsége,
amely nagy arányban vezet az állat elpusz-
tulásához. 
A fertőző májgyulladást a kutya-adeno-
vírus idézi elő. A betegség többnyire csak
fiatal, oltatlan állatokban jelentkezik. Láz,
bágyadtság, felső légúti hurutos gyulla-
dás, hányás jellemzi a kórképet. A betegek
szájnyálkahártyáján vérzések jelennek
meg, később sárgaság is kialakul. 
A leptospirosis egy baktériumok okozta
kór, amely az emberre is veszélyt jelent.

Kutyában a fertőzés az esetek többségé-
ben tünetmentes marad. A klinikai tüne-
tekkel járó, heveny forma többnyire az 1-2
évnél fiatalabb egyedekben fordul elő, láz-
zal jár, étvágytalanságot és sárgaságot
okoz. Felnőtt állatokban a betegség idült
formája jelenik meg, étvágytalansággal,
hányással, esetleg hasmenéssel. Az ilyen
tünetekben megbetegedő ebek nagy része
1-2 héten belül elhullik. 
A kennelköhögés elsősorban csoporto-
san tartott kutyák felső légúti bántalma,
amelyet a parainfluenza-, adeno-, szopor-
nyica, herpes-, reovírusai és számos bak-
térium okoz. Gyorsan terjedő lázas
általános tünetek, levertség, bágyadtság,
mélyről jövő, száraz, ugatásszerű köhögés,
öklendezés, habos váladék hányása a jel-
lemző. A folyamat a betegek egy részében
tüdőgyulladásba torkollik. Kölyökkorban a
megfelelő oltási programmal e kór ellen
hatékony védettséget tudunk kialakítani
kedvencünkben, de mindenképpen érde-
mes megjegyezni, hogy felnőtt kutyáknál
évente egyszer emlékeztető oltást is szük-
séges beadatni.
A veszettség egy világszerte ismert, zoo-
notikus vírus által okozott betegség. Mivel
az ember is fertőződhet, és szinte száz szá-

zalékban halálos kimenetelű a kór, minden
országban aktív védekezés zajlik egy eset-
leges járvány kitörése ellen. Minden állatfaj
esetén eltérő tünetekkel és lefolyással zaj-
lik, ezért az állatorvosok fontos feladata
nemcsak a megelőzés, védekezés, immu-
nizálás, de a betegség felismerése is. Ma-
gyarországon évente kötelező a veszettség
elleni oltás beadása a kutyáknak, illetve kö-
lyökkorban három hónapos korban az első
monovalens vakcina beadatása. Ezzel a tu-
lajdonosoknak is fontos szerepe van a be-
tegség terjedése elleni védekezésben. 
Fontos tudnivaló, hogy a veszettség nyál-
lal terjed, amennyiben kutyaharapás tör-
ténik mindenképpen forduljunk orvoshoz,
illetve győződjünk meg róla, hogy az eb ér-
vényes veszettség elleni védőoltással ren-
delkezik. Hála a Magyarországon fennálló
szigorú jogi szabályozásnak és a háttérben
zajló vadonélő ragadozók csalétekkel tör-
ténő immunizálásának, jelenleg csak spo-
radikus, erdei veszettség fordul elő ritkán
az északi országhatár mentén. 

Közegészségügyi szempontól is fontos
tehát, hogy a társállatainkat évente beol-
tassuk!

Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

Kutyák védőoltásai

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!

Ajándékok, dísztárgyak papír, kő és más
természetes anyagokból

Dekoráció esküvőkre és ünnepi
alkalmakra

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686               agidekor.weebly.com

Hirdessen a 
Római Parti Hírekben! 

Részletek a 
www.romaifurdo-se.hu 

weboldalon. 
Tel.: 06 1 240 3048



7R . 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

NYITVA: 
HÉTFŐ – SZOMBAT 9–18!

Az otthon varázsa

CSEMPE – FÜRDŐSZOBA

200.000 Ft felett 5%,
600.000 Ft felett 10%,
1.000.000 Ft felett 15%
KEDVEZMÉNY!!!

VÁSÁROLJON NÁLUNK 
TÖBBET OLCSÓBBAN!

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

Az Eternity Beauty Studio 2017. június 1-
jén nyitott meg a Római-parton 
a Nánási udvarban. Honnan a szalon-
alapítás ötlete?
Mivel sminkesként is tevékenykedem és
a szépségápolás minden formája közel
áll hozzám, ezért régóta szerettem volna
egy olyan helyet létrehozni, ahol a klasszi-
kus és legmodernebb szépségipari szolgál-
tatásokat egy helyen, a lehető legmagasabb
színvonalon, exkluzív környezetben érhe-
tők el vendégeink számára.
Ha valamit kiemelhet, akkor mitől
egyedi, különleges a szalon?
A III. kerületben kizárólag nálunk található meg
az osztrák gyártmányú, 24 infralámpával
felszerelt GEOWAY INFRABICIKLI
csúcsmodellje, melyet vendégeink egy
arra kialakított külön helyiségben, sze-
parált körülmények között vehetnek
igénybe. A GEOWAY INFRABICIKLIRE
vendégeink könnyedén, a honlapunkon
elérhető online időpontfoglalási rend-
szeren keresztül foglalhatnak időpontot.

Pár szóban be tudná mu-
tatni a kerékpárt az

olvasóknak? 
A GEOWAY INFRA-
BICIKLI a 21. század
leghatékonyabb fit-
ness eszköze. Hasz-
nálatával
alkalmanként csu-

pán 30 perces teke-
réssel 800-1000 kcal is

elégethető, melynek kö-
szönhetően négy hét alatt

akár 6 és 10 kilogramm közötti
testsúlycsökkenés is elérhető heti

2-4 kezelés mel-
lett. A GEOWAY
INFRABICIKLIT
körülvevő infra-
alagútnak köszön-
hetően a többi
infrabiciklihez ké-
pest az egész tes-
tet éri az

infravörös sugárzás, így még hatékonyabb zsíré-
getés, gyorsabb fogyás érhető el, a bőr pedig lát-
ványosan feszesebb és puhább lesz.
Milyen további szolgáltatások találhatók a
Studioban?
Studionkban megtalálható egy Sunless V58 Uni-
que csúcskategóriás álló szolárium, mely az 58 db
csokicsőnek és az ellipszis alakú kialakításának kö-
szönhetően 38%-kal jobban barnít, mint elődei.
Az infrabicikli és a szolárium mellett szalonunk-
ban elérhetők továbbá a modern kozmetikai
kezelések, melyeket Kusztos Edina kozmetiku-
sunk csak és kizárólag natúr- és bio kozmetiku-
mokkal végez. 
Fodrászunk, Szécsi Tímea a klasszikus fodrász
tevékenységek mellett tartós hajegyenesítéssel
és a hajat kényeztető, regeneráló pakolásokkal
is várja a megújulásra vágyó vendégeket.

Eternity Beauty Studio 
a Nánási udvarban

Interjú Virág-Szinkulics Dórával, 
a szalon tulajdonosával

www.eternitybeautystudio.com
Telefon: 06-30-687-5025

Lassan eljön az év azon szaka mikor az ijesztegetés

veszi át a főszerepet!

Ebből az alkalomból ismét szeretnénk meghívni

benneteket egy félelmetesen jó bulira!

Időpont: 2017 október 28. szombat (14.00-21.00)
Helyszín: NÍVÓ Abc (1031 Bp., Amfiteátrum u. 25.)

Idén egy az eddigieknél sokkal tartalmasabb
rendezvényt tartunk, köszönhetően a szervezésben

aktívan segédkezőknek!
Gyertek és öltözzetek be vagy használjatok

sminket, a lényeg hogy legyetek nagyon rémisztőek!

Ha már Halloween akkor a tökfaragás sem maradhat el!
A kifaragott tököket sötétedés után az Abc előtt

berendezett meglepetés díszletben fogjuk elhelyezni.

A jelmezben vagy sminkben érkezők, valamint

a tökfaragásban résztvevők, finomságokat

és oklevelet kapnak!
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Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve,
nyílt pályázat keretében meghirdeti a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási hallgatók számára a
2017/2018 tanév második és a 2018/2019
tanév első félévére vonatkozóan (BURSA-
2018A), 
illetve a felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára. (BURSA-
2018B)

A pályázati benyújtásának határideje: 
2017. november 7.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj
pályázati feltételei (2 tanulmányi fé-
lévre pályázható):

• lakóhely a pályázatot meghirdető tele-
pülési önkormányzat területén;
• hátrányos szociális helyzet;
• felsőoktatási hallgatói jogviszony igazol-
ható megléte (a pályázati kiírásban részle-
tezett feltételeknek megfelelően).

A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot minden évben újra fel
kell tölteni! A személyes és pályázati ada-
tok ellenőrzését és feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva

a települési önkormányzatnál kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zatokhoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2017. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott
formában), Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálati Irodáján kell
benyújtani. 

Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.

Nyitva tartás:
Hétfő 8 – 18 óráig
Kedd 8 – 18 óráig
Szerda 8 – 18 óráig
Csütörtök 8 – 18 óráig
Péntek 8 – 12 óráig

További információ a www.emet.gov.hu
(Bursa Hungarica) honlapon illetve 
az önkormányzat Oktatási és Kulturális
Osztályán: 
437-8614 (Szathuryné Ruszthi Nóra).

A további részletekről, a letölthető teljes
pályázati kiírásban lehet tájékozódni.
https://obuda.hu/oktatas/tamogatasok-pa-
lyazatok/bursa-hungarica/

Idén is kiírták 
a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatot

November 7-ig lehet pályázni az idei tanév második, és a következő
első félévére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra,
melyet az önkormányzat a szaktárcával közösen hirdetett meg.

Fotó: Derzsi Elekes Andor

Jelenetős számú panasz érkezett a közel-
múltban kerületi lakosoktól a Közterület-
felügyelethez. A bejelentések elsősorban
a kutyák nem kellően biztonságos sétálta-
tására és az ürülék eltakarításának hiá-

nyára hívták fel a figyelmet.
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete
a lehető leggyorsabban kíván reagálni a la-
kosok panaszaira, ezért az Állatmentés
Óbuda civil csoport és a Polgárőrség bevo-

násával külön akciócsoportot hoztak létre a
környéken sétáltatott állatok ellenőrzésére
és a felelős ebtartás szabályainak minél
szélesebb körben való megismertetésére.
A járőrszolgálat ezentúl rendszeresen el-
lenőrzi a kötelező bőr alá ültetett chip, és
az előírt oltások meglétét, továbbá tájékoz-
tat a pórázhasználat szabályairól és fel-
hívja a figyelmet a megfelelő számú
ürülékgyűjtő tasakról való gondoskodásra.
A napokban lezajlott járőrözés során a ke-

rület több pontján közel 50 kutyát ellen-
őriztek a felügyelet munkatársai. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy míg az
ebekben lévő chipek néhány kivételtől el-
tekintve megtalálhatóak, addig a rajtuk
lévő adatok gyakran elavultak, vagy hiá-
nyosak. Az akció keretében egyelőre nem
a bírságolás, hanem a figyelemfelhívás a
cél. Azokat a felelős gazdikat, akiknél min-
dent rendben találnak, kisebb ajándékkal
is jutalmazzák.

Felelős gazdi-kampányt indított 
a Közterület-felügyelet

Az figyelemfelhívó akció célja, hogy a felügyelet minden érintett
szereplőt bevonva, velük együttműködve megteremtse a „kutyá-
sok” és „nem kutyások” békés együttélésének feltételeit Óbudán.

Kutyák és gazdik a pünkösdfürdői Duna-parton
Ennek a vidám hölgykoszorúnak a tagjait – kedvenceikkel együtt – minden reggel a

Duna-parton talál.  Nagyokat sétálnak, ha esik, ha fúj: 
mozgás, kutyasétáltatás, jó társaság. Kell ennél több, hogy jól induljon a nap?

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A hulladékbegyűjtés időpontja és helyszínei:

október 28. szombat, 8-14 óra között

• Jós utca – Kelta utca sarok
• Csobánka téri rendelő mögött
• Bivalyos utca – Királyok útja sarok
• Római tér

A begyűjtés során az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le:
Háztartási vegyszerek (savak, lúgok), irodatechnikai hulladék, hajtógázas palack, fáradt
olaj, kenőolajok, oldószer, festék, fagyálló, gumiabroncs, növényvédő szer, fénycső,
izzó, gyógyszer, elem, akkumulátor, étolaj, veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg,
csomagoló anyag
Elektromos és elektronikai hulladékként adható le minden olyan eszköz, gép, készülék,
ami elektromos árammal, akkumulátorral vagy elemmel működik.

Leadható a veszélyes hulladék 
októberben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az őszi takarítási kampány ke-
retében ingyenes elektromos és elektronikai (E+E), valamint egyéb
veszélyeshulladék-begyűjtést szervez október 28-án.

Szeptember utolsó hétvégéjén rendez-
ték meg Óbuda-Békásmegyeren az
Óbudai Pikniket és a X. Civil és Nem-
zetiségi Napot. Az ünnepség kereté-
ben Bús Balázs polgármester és Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő együtt adták át
a  megújult Mészkő parkot.
A park ünnepélyes átadását követően
az első hivatalos eseményre is sor ke-
rült az új közösségi téren. Bús Balázs
polgármester Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata nevében adta át a Ba-
lázs Lajos Óbudai Civil Díjat a Göncöl
Néptáncegyüttes vezetőjének. Az el-
ismerést a néptáncegyüttes a magyar
népi kultúra ápolása és a helyi közös-
ségépítés érdekében végzett tevé-
kenységéért vehette át.
A polgármester gratulált a díjhoz és
beszédében kiemelte: Az évek vagy
évtizedek óta itt működő sportegyesü-
letek, szociális, közösségfejlesztő, kul-
turális szolgáltatásokat nyújtó, illetve
hagyományőrző szervezetek, közvet-
lenül vagy áttételes módon, de a mi
saját gyermekeink, családtagjaink
mindennapjait teszik szebbé, élhe-
tőbbé, s ezért mindannyian köszönet-
tel tartozunk nekik.

Civil díjat kapott a Göncöl Néptáncegyüttes
A képviselő-testület döntése alapján Bús Balázs
polgármester adta át a Balázs Lajos Óbudai Civil
Díjat az alapítvány vezetőjének Csiki Gergely nép-
táncpedagógusnak.

2017. november 08.

A Szent Margit Kórház 2017-ben
ünnepli fennállásának 120. évfor-
dulóját, melyhez kapcsolódóan
jótékonysági estet szervez.
A jubileumi ünnepség rangjához
méltó helyszínen a Pesti Vigadó
Dísztermében, egy komolyzenei
koncert megtartására kerül sor,
ahol neves előadóművészek lép-
nek színpadra, többek között
Malek Andrea, Tóth Vera,
Feke Pál, Karácsony János és
az Óbudai Danubia Zenekar.
A jótékonysági est bevételét az
Intézményben működő Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Osztály
újszülött részlegének, valamint a
Fejlődésneurológiai Osztály fej-
lesztésére fordítják.

PROGRAM:
Mozart | Varázsfuvola – nyitány
H. Wieniawski | Legende op. 17.
H. Wieniawski | Scherzo Taran-

telle op. 16.

Ott Rezső | Best of egyveleg

Közreműködik:
Gertler Teó – hegedű
Malek Andrea – ének
Tóth Vera – ének
Karácsony János – ének
Feke Pál – ének

Till Attila – műsorvezető
Liptai Claudia – műsorvezető

Vezényel: Hámori Máté

rs

a 120 éves 
Szent Margit Kórház 
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A fesztiválnak a két legnépszerűbb szabadidős
sportot, a futást és a természetjárást sikerült
egy programban ötvöznie. A sportolni vágyók
a Budai-hegyek Panoráma futókörén választ-
hattak a terepfutás, a túrázás és a nordic wal-
king között.

A túrázókat 7,7 valamint 20 km, a terepfutó-
kat 7,7 vagy 16 km megtétele közül választ-
hattak. A nordic walking távot a résztvevők a
gyalogtúra családi távján tehették meg az
Óbudai Nordic Walking Klub csapatának ve-
zetésével. Jelentős érdeklődés fogadta a ren-
dezvényt, 550 fő regisztrált a terepfutó vagy
túra távok valamelyikére.
Az októberi napsütés mellett frissítőpontok
könnyítettek a sportolók dolgát. A célban min-
denki egy meleg leves mellett foglalhatott he-
lyet a Csúcshegyi Menedékház kertjében.

A 2017. évi Szabadidő, Szeretem! rendez-
vénysorozat a mozgásra való buzdítás mellett
jótékonysági célokat is szolgált. A programo-
kon szervezett gyűjtéssel a Családok Átme-
neti Otthonát támogatták a résztvevők.

Családi és versenysport 
a természetben

Több, mint félezer ember részvételével,
az Óbudai Terepfutó és Túrafesztivállal
ért véget az idei Szabadidő, Szeretem!
rendezvénysorozat.
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Visszavonta a római-parti védmű part menti nyomvonalát
támogató április határozatát rendkívüli ülésén a Fővárosi
Közgyűlés. A testület erről 18 igen szavazattal, 7 nem el-
lenében döntött. Korábban két magánszemély adott be a
mostani döntés meghozását célzó népszavazási kezdemé-
nyezést, melynek a Kúria a múlt héten zöld utat adott.
Mint ismert, a múlt hónapban Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata közvélemény kutatást végeztetett, amely
1004 véletlenszerűen kiválasztott Óbuda-Békásmegyer
területén élő 18 éven felüli felnőttkorú személy megkér-
dezésével történt. Az eredmény szerint a III. kerület lakos-
ságának, 59%-a a parton, míg ebből 43% új nyomvonalon
építtetné meg a gátat, megőrizve annak természetközeli
állapotát.
Bús Balázs Óbuda polgármestere és Tarlós István főpol-
gármester egyetértettek abban, hogy a hullámtérben élő
emberek és vagyontárgyak megvédése nem lehet vita
tárgya. Az új nyomvonal kijelöléséről a Fővárosi Közgyű-
lés csak később dönt, azonban jó esély mutatkozik arra,
hogy a civil szervezetek által is fontosnak tartott közvet-
len part menti sáv érintetlen maradjon, és a városveze-

tés által elsődlegesnek tartott védelmi szempontok is
teljesüljenek.
A III. kerület polgármestere egy lapinterjúban a népsza-
vazási kezdeményezéssel kapcsolatban úgy fogalmazott:
egy helyi népszavazásra akkor is 20 millió forint közpénzt
kell költeni, ha az érvénytelen. Nem tartom szerencsés-
nek, hogy 55 ezer ember életét és vagyonbiztonságát

érintő árvízvédelemről népszavazás döntsön. A kérdés
nem politikai – bár sokan így tekintik – sokkal inkább ka-
tasztrófavédelmi és árvízvédelmi szakmai ügy. Nem örü-
lök annak, hogy a kis pártok az országgyűlési választás
kampányának játékává akarják silányítani az óbudai em-
berek életét védő gát kérdését. 

Árvízvédelem: 
okafogyottá vált 
a népszavazás

A telekhatárokon húzódjon a római-parti
védmű új nyomvonala! Ezt szeretné az óbuda-
iak többsége.
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Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény gondozóháza
1992-ben nyitotta meg kapuit a szociálisan és egészség-
ügyi szempontból rászoruló időskorúak részére, 56 fő szá-
mára biztosítva átmeneti elhelyezést és szakértő
gon doskodást. A bentlakásos formában működő intéz-
mény épülete a 70-es években épült, a 90-es években
felújított épület nyílászárói elhasználódtak, balesetveszé-
lyesek, energetikai szempontból is sürgető a cseréjük. A
felújítás során kicserélték a nyílászárókat, akadálymen-
tesítették a főbejáratot, valamint megújult a terasztető.
Az intézmény 55 millió forintból újult meg, a költségek
egy részét a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pá-
lyázaton elnyert összeg fedezte.
A korszerűsítés jelentősen csökkenti az intézmény fűtési
költségeit, az akadálymentesítéssel egyszerűbbé és biz-
tonságosabbá válik a mozgásukban korlátozott gondozot-
tak közlekedése. A felújításra és újonnan kialakításra
kerülő szabadtéri közösségi terek növelik a gondozóház
kényelmét, megfelelő védelmet biztosítva a napfény és
eső ellen.
Bús Balázs polgármester egy holland filozófus gondolata-
ival kezdte köszöntőjét, aki azt mondta: Az idős emberek-
től lehet megtanulni azt, hogy hogyan öregedjünk meg

úgy, hogy közben fiatalok tudjunk maradni. A polgármes-
ter emlékeztetett: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete a szeptemberi ülésén fogadta el
a Fischer Ágoston Szociális Programot, ami számos fej-
lesztést tartalmaz a szakterületen, mind a szolgáltatások,
mind pedig az intézmények tekintetében.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő a III. kerület szociális elkötelezettségét hangsú-
lyozta: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata többször el-

nyerte már az Idősbarát Önkormányzat elismerést és ezt
nem véletlenül kapta meg a kerület. Ebben a kerületben
olyan törődéssel fordulnak az idősek felé, ami országszerte
példamutató lehet. Varga Mihály reményét fejezte ki, hogy
a Derűs alkony Gondozóház minta lesz más fővárosi intéz-
mények számára, hiszen az átlagéletkor növekedésével
egyre nagyobb szükség lesz hasonló gondozóházakra,
amelyek komfortos ellátást tudnak nyújtani a társadalom
rászoruló szépkorú polgárai számára.

Elkészült a Derűs alkony
gondozóház felújítása

A felújítás során kicserélték a nyílászáró-
kat, akadálymentesítették a főbejáratot,
valamint megújult a terasztető.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
2018-ban harmadik alkalommal hirdeti
meg fotópályázatát, melynek témája ez-
úttal a víz. A fotókat május 6. után vár-
ják, kiállítás megnyitója jövő év június
19-én lesz.
Az előző két évben több száz résztvevővel,
ezernyi beküldött képpel és az Esernyős Ga-
lériában rendezett sikeres kiállításokkal kez-
dődött program folytatódik. A tavalyihoz
hasonló feltételekkel hirdeti meg Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata az új fotópályá-
zatát, melynek címe: Aqua. Óbuda vizei.
A Víz az Élet. Nélküle semmi nincs, általa
minden lehet. Millió előfordulásában része
az életünknek, egy csepp, egy pohár, vagy
patak, folyó, tó, nagyobb eső után maradt
tócsa és még ki tudja micsoda. Megisszuk,
fürdünk benne, hajózunk rajta, vagy csak
nézzük és fényképezzük… Látjuk reggel,
délben, este és éjszaka, látjuk jég alatt és
gőz formájában, alig csobogva, vagy éppen
vadul pusztítva. A víz sokáig szelíd barát, de
képes ellenség is lenni. Sokféle arca van, s
azt fordítja felénk legtöbbször, amit szeret-
nénk, amire kíváncsiak vagyunk. A víz átlát-
szó, megmutatja mélyét, a víz tükör és csak
a felszínt látod benne, a víz eltakar vagy ki-
emel, egy cseppjében benne van minden,
ha akarom, a víz öröktől fogva lévő, a víz tü-
nékeny… csupa kettősség, csupa ellentét.
Az első emberi települések mindig valami-

lyen víz partján álltak. Eleink is tudták,
hogy a víz, a tiszta víz, az élővíz Kincs.
Kincs, amit őrizni kell. A víz a mi közös fe-
lelősségünk, hogy az utánunk jövő gene-
rációknak is legyen belőle elég.
Óbuda vizei. A legnagyobbtól a legkiseb-
big. Ősszel, télen, tavasszal vagy a káni-
kulában most majd az Önök fényképein.
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 weboldalon.
A képek feltöltése a fenti weboldalon
lesz lehetőség 2018. május 6. után.
Versenyen kívül – az eddigiekhez hasonlóan
– ismét meghívást kapott öt fotóművész,
hogy képeikkel szerepeljenek a kiállításon.
A szakmai zsűri tagjai: Szebeni András fo-
tóművész, Fejér Gábor képszerkesztő, fotó-
riporter és Kincses Károly fotómuzeológus,
akik a beküldött alkotásokat anonim módon
értékelik, és választják ki a díjazottakat, va-
lamint a kiállításra kerülő mintegy 80 alko-
tást. A pályázat kiírója által felkért szakmai
zsűri az első három helyezett fotót díjazza. A
kiosztásra kerülő díjak összértéke nettó
350.000 Ft, a következő megoszlásban: első
díj 200.000 Ft; második díj 100.000 Ft; har-
madik díj 50.000 Ft.
További információk és részletek 
www.obudaitarlatok.hu

III. Óbudai Fotótárlat: Aqua. Óbuda vizei

Az átadáson részt vett Menczer Erzsébet, Budapest 10-es számú Választókerület elnöke, 
valamint Kelemen Viktória alpolgármester is
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A Római SE és a Rómaifürdő SE hagyo-
mányosan szeptember 30-án a pünkösd-
fürdői Duna-partra hívta a kerületi civil és
nemzetiségi szervezeteket, hogy az Óbudai
Piknik rendezvény keretében mutassák
meg magukat és tevékenységüket. Az
egész napos színes program kínálatban
minden korosztály képviselői találtak érde-
kes felfedezni valót. A civil téren játékokkal
és játékos feladatokkal várták a látogató-
kat, ahogy a kézműves foglalkozások, arc-
festés is a program része volt, de a
társasjátékok iránt érdeklődők sem unat-

koztak. A civil szervezetek mellett a kerü-
leti nemzetiségi csoportok is bemutatkoz-
tak, ki főzéssel, ki népviselettel, míg a
legtöbben hangulatos táncbemutatókkal
csalták a közönséget a színpad-szőnyeg
köré. Az Aquincumban állomásozó Tizedik
Gemina Légió Hagyományőrzői az ókori
római katonai élet felelevenítése mellett
ízelítőt adtak a római polgárok mindennap-
jaiból öltözködésük, illetve a korabeli
gasztronómia bemutatásával. A sportos
civilek is felsorakoztak a Duna-parton ezen
a szombaton, igyekeztek különféle erőpró-

bákra rábírni az arra járókat.
Mindig nagy érdeklődés kíséri a Dunán rin-
gatózó látogatható hajókat, nem volt ez
másképp az idén sem. Látnivaló akadt
bőven a Duna-parton is: a Tűzszerészek, a
tűzoltók, a rendőrök, a Közterület felügye-
lők és az  Óbudai Polgárőrök is bemutat-
koztak. A főzőverseny elmaradhatatlan
része az Óbudai Pikniknek: 18 csapat –
civil, katonai, polgárőr, családi, baráti,
munkahelyi – forgatta a fakanalat a saját
bográcsában, és hozta igen nehéz hely-
zetbe az erre az alkalomra összeállt társa-

dalmi zsűrit. A színpad-sző-
nyegen a nemzetiségi tánc-
bemutatók között helyet
kaptak a svábdalok, de a
country táncok is. A prog-
ramot a civil díjjal frissen
kitüntetett Göncöl Nép-
táncegyüttes táncháza
zárta.

X. Civil és Nemzetiségi Nap – Civil piknik a Duna-parton

A társadalmi zsűri: Debreczeni Katalin – Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület,
Nyeste Tivadar és Borsos Antal Csillaghegyről

Az Eb Ovo Egyesület kutyás bemutatót szervezett

Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred tűzszerészei 
munkájukat interaktív kiállításon mutatták be

Az Óbudai Polgárőrök biztosították a rendezvényt helyszínt, a többiek a
főzőversenyen bizonyítottak

Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred „Óbuda” nevű aknamentesítő
hajója és a Katasztrófavédelem tűzoltóhajója népszerű a látogatók között

Az Aquincumban állomásozó Tizedik Gemina Légió Hagyományőrzői



14 R . P. H .  R Ó M A I F Ü R D Ő T E L E P K Ö R N Y E Z E T V É D Ő ,  S Z A B A D I D Ő É S D I Á K V Í Z I S P O R T E G Y E S Ü L E T

Móricz Zsigmond: Asszonyokkal nem lehet
vitázni – Lappangó írások
Az ismeretlen Móricz. Novellák, karcolatok, publicisztikák,
jelenetek, vallomások és nyilatkozatok: megannyi Móricz-
arc, megannyi téma: sok-sok tucat hevenyészett, kiadatlan
és kötetbe nem rendezett írás. Az időszak a századforduló
monarchiájától a világháborún és a Tanácsköztársaságon
keresztül a Bethlen-korszak végéig tart, térben a millenni-
umi Budapesttől Debrecenen át a tündérország Erdélyig, és
vissza, az Alföld és Tisza vidékétől a fővárosi lokálokig,
színpadokig. A filmről, színházról és irodalomról tett vallo-
másai, kritikáinak és közéleti tárcáinak egy része egészen a
háborús időkig tartó időszakról vallanak, így kiváló képet

adnak a Horthy-rendszer utolsó éveiről is. Móriczot gyakran
érte a vidékiesség, az elavult tematikusság, az idejétmúlt
konfliktusok felelevenítésének vádja: mintha nem is a 20.
században élt volna. Az utóbbi időben fellelt írások tökéle-
tesen rácáfolnak erre, minden írónk közt ő mondja a legle-
sújtóbb kritikát a magyar társadalomról, ő mutatja fel
legvérzőbb sebeinket, mégpedig azokon a társadalmi réte-
geken, melyeket eddig az egészség, az érintetlen épség illú-
zióival vettünk körül.

***
Gáll Viktória Emese: Ringató-mesék – Borsi
a kertben – CD melléklettel
Vica és kis tacskója, Borsi alig várja, hogy a hosszú tél után

végre kiszabaduljon a kertbe. Lelkesen vetik bele magukat
a tavaszi kerti munkákba, ültetnek és vetnek, csakhogy egy
titokzatos erdei látogató rendszeresen megdézsmálja a ve-
teményest, és föltúrja az ágyásokat, hiába őrjáratozik a kis
kutya...
Vica, a zenész gazdi ezúttal a növényekről mesél Borsnak,
de közben akad nyomoznivaló, megmentik a szomszéd
nénit, és a tűzoltóknak is lesz dolguk - mert az élet sosem
unalmas Borsival! A mesékhez ezúttal is népdalok társul-
nak, a közös éneklést pedig kotta és CD segíti, amelyen a
már jól ismert, kiváló zenészek muzsikálnak.

Forrás: bookline.huK
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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)

https://platankonyvtar.hu
platan@kszki .obuda.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
Könyv-társasozó 2. 
2017. október 14. 11.00–13.00
Rejtélyes időutazás Sün Tóbiással ókortól a
középkorig (könyvnyomta-
tás feltalálásáig).
Írás- és könyvtörté-
neti játszóház
óvodásoknak
és kisiskolások-
nak. Kreatív,
ügyességi, lo-
gikai felad-
ványokkal és
játékokkal vár-
juk az idő-
utazókat.

Bogarasságok
2017. október 17. 17.00–18.00
Tarthatunk-e ro-
varokat háziked-
vencnek? Vajon
mekkorák lehet-
tek több száz
millió évvel ez-
előtt? Hogy léle-
geznek és van-e agyuk? Juhász Márta az
Elveszett Állatok Alapítványtól ezúttal a ro-
varvilág különlegességeiről, furcsaságairól
fog beszélni.

Biblia és reformáció
2017. október 26. 18.00–19.00
Dr. Pecsuk
Ottó, egyetemi
adjunktus, 
a Magyar Bib-
liatársulat fő-
titkára
vallástörténeti
előadása a bibliaolvasás és –fordítás refor-
mációban betöltött szerepéről.

Origami –
2017. novem-
ber 6. 16.00–
18.00
A papír nem hajt-
hatatlan. A Magyar

Origami Kör foglalkozása a Nemzetközi Ori-
gami napon az Óbudai Platán Könyvtárban.

Diavetítés – 2017. november 11.
11.00-13.00
Mókás és
tanulságos
mesékkel
várjuk a kí-
váncsi gye-
rekeket:
Boribon, a
játékmackó; Doktor Maszat; Mazsola és a Hó-
ember című diafilmeket vetítjük.

ÁlcáZoo – 2017. november 14.
17.00–18.00
Miért fontos
az állatvilág-
ban a rejtőz-
ködő
képesség? Kik
a legnagyobb
álcázóművészek? Az Elveszett Állatok Alapít-
vány munkatársai lerántják a leplet a megté-
vesztő élőlényekről! Az elmaradhatatlan
kisállatsimogatóval és színezőkkel várjuk az
állatbarátokat.

A programok ingyenesek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Esernyős
Óbudai 
Kulturális,
Turisztikai és
Információs Pont Budapest, 1033, Fő tér 2.

HELYSZÍN és INFÓ: Az Esernyős kulturális térként és
kávézóként működik 3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól.
Koncertek, kiállítások és filmek mellett igazi kávékülönle-
gességek várnak mindenkit Óbuda különleges hangulatú Fő
terén, ahol egész nyáron az Esernyős működteti a főváros
legkisebb kávézóját, a Gázlámpa Kioszkot is.

Esernyős nyitva tartás: 
H-SZO: 9:00-22:00, VA: 10:00-15:00

Gázlámpa Kioszk 
nyitva tartás: K-VA 12:00-20:00

1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825, +36 30 883 1953
www.esernyos.hu | www.esernyosgaleria.hu
www.facebook.com/esernyos | www.facebook.com/szindbad 
www.facebook.com/gazlampa 

Borok és édességek
Havonta várja vendégeit a Wine Time sorozata az óbudai Fő

téren az Esernyősben. A boros kalandokat kínáló prog-
ram különlegessége, hogy a zamatos hazai borok kósto-
lását ízletes kísérőfalatok mellett improvizatív dallamok
is kísérik, amelyek a borok karakteréhez illeszkedve pezs-
dítik fel az érzékeket. A zenei aláfestésről az International
Love Affair lemezlovasai gondoskodnak. Az izgalmas bor-
sorokat Káli Ildikó sommelier és borszakíró állítja össze,
aki az egyik legnevesebb hazai szakértőként európai, fő-
ként francia borszemináriumok konzultánsa, úgyhogy lenyűgöző
szakmai tudással avat be mindenkit, aki szeretné elkezdeni borokkal
való ismerkedést. 

Novemberben az édességek és a szépség szerelmesei
sem maradnak élmény nélkül az Esernyősben. Külön-
leges élmény lesz az Ehető kiállítás hétvégéjén
Istiván Rita, a Sonja Adler desszertek megálmodója és
Szász Károly iparművész együttműködése. Az antik
porcelánokból összeállított szoborelemek likőrbe áz-
tatott, markáns ízvilágú édességekkel „felöltöztetve”
változnak egyedi műtárgyakká. A látogatók a gaszt-

roesztétika, vagyis az „érzéki művészet” világába léphetnek be, hi-
szen a közönség nemcsak megcsodálhatja, de akár meg is kóstolhatja
a műalkotásokat a megnyitón.

Képes szótárak – 2017. október 28. 11.00–12.00
Nagy Diána, DLA grafikusművész kiállítása és a Scolar Kiadó által megjelen-
tetett könyveinek bemutatója. A szerzővel beszélget Kelemen Réka. A beszél-
getés után a gyerekek papírbábot készíthetnek! A kiállítás megtekinthető
október 28-tól november 25-ig nyitvatartási időben a Gyerekkönyvtárban.

Utazó Olvasó – 2017. november 2-tól 28-ig
Fotókiállítás az olvasás pillanatairól Juhász István képeivel
Az Utazó Olvasó Facebook-közösséget Takács Eleonóra és Juhász Ist-
ván hozta létre 2012-ben. Azóta számtalan képet készítettek tömeg-
közlekedési eszközökön olvasó emberekről, akik így zárják ki a
külvilágot utazás közben.
Az olvasást népszerűsítő közösségi oldal fotóanyagából válogató kiál-
lítás megtekinthető 2017. november 2-tól 28-ig a könyvtár nyitvatar-
tási idejében.

KIÁLLÍTÁS
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A Szeneczey Balázs városfejlesztési főpol-
gármester-helyettes által jegyzett előter-
jesztés emlékeztet rá, hogy a III.
kerületnek az Aranyhegyi-patak, a Szen-
tendrei út és a Barát-patak által határolt
része a főváros árvízvédelmi szempontból
legkitettebb területe, a Csillaghegyi-öblö-
zet területén – beleértve a Római-partot is
– közvetlenül hozzávetőleg 55 ezer ember
árvíz elleni biztonságának megteremtése
kiemelt fővárosi feladat. 

Az elfogadott előterjesztésben kitérnek rá,
hogy a közgyűlés áprilisban úgy döntött: a
III. kerületi képviselő-testület, valamint a
Fővárosi Közgyűlés korábbi határozatai, to-
vábbá a Magyar Tudományos Akadémia
ad hoc tanácsának szakvéleménye, az Or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos
Tanácsa munkabizottságának szakmai ál-
lásfoglalása figyelembe vételével, a Buda-

pesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem összehasonlító szakértői értéke-
lése alapján a Csillaghegyi-öblözet árvízvé-
delmi létesítménye a Duna-part menti
nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az
Aranyhegyi-patak mentén valósuljon meg.
Ezzel a döntéssel szemben – olvasható az
előterjesztésben – Lányi András és munka-
csoportja „ellenjavaslatot” készített azzal a
szándékkal, hogy a védmű a Nánási út –
Királyok útja nyomvonalon épüljön, a Fővá-
rosi Közgyűlés e javaslatot szeptemberben
elutasította. Egyúttal arról döntött a testü-
let szeptemberi ülésén, hogy – Bús Balázs
III. kerületi polgármester javaslatának be-
fogadásával – meg kell vizsgálni a Duna-
parton, de az ingatlanok telekhatárán,
illetve a kerítések vonalában húzódó nyom-
vonal megvalósíthatóságát. 
Az előterjesztésben emlékeztetnek arra,
hogy az áprilisi közgyűlési határozat visz-

szavonására népszavazási kezdeményezés
indult, amelyről jogerős döntést hozott a
Kúria, a népszavazás pedig „akár fél évvel
is elodázhatja a továbblépést”. 

A napirend vitájában Bús Balázs III. kerü-
leti polgármester méltatlanságnak ne-
vezte, hogy „kis pártok egy árvízvédelmi
létesítmény, emberek életének kérdését
kampánytémává próbálják silányítani”.
Úgy fogalmazott: ebben sem teljesen
őszinték, az egyik kezdeményező, Pataki
Márton 2007-ben még MSZP-s, majd
2009-ben MSZDP-s képviselőként támo-
gatta a part menti változatot, „most pedig
az Együtt politikusként inkább úgy gon-
dolja, választási kampánytémává teszi a
kérdést, különösen nem érdekli őt az óbu-
daiak sorsa”. Hangsúlyozta, hogy az álta-
luk végeztetett közvélemény-kutatás
szerint az óbudaiak 59%-a azt mondja, a
Duna-parton kell védekezni – azaz a 70
hektáros hullámtérben élőket is meg kell
védeni – úgy, hogy a természetközeli álla-
pot is megmaradjon. A legutóbbi közgyű-
lési döntés is erről szól, és a mostani is –
tette hozzá. 

Tarlós István főpolgármester a vitában azt
mondta: a korábbi fővárosi MSZP-SZDSZ-
koalíció 2009-ben egy olyan nyári gátat
szavazott meg, amelynek különösebb ér-
telme nem lett volna, és szintén fakivágá-
sokkal járt volna. „Végig van egy
élképesztő hazug csúsztatás a nyári gáttal
kapcsolatban Gy. Németh Erzsébet és Hor-
váth Csaba részéről, akik akkor gátlástala-
nul leszavazták két változatát is a Nánási
úti fejlesztésnek, elutasították azt” – hívta
fel a figyelmet. A főpolgármester az ellen-
zéki kis pártok viselkedését furcsának ne-
vezte, úgy fogalmazott, „elszólták
magukat, valamiféle összefogásról álmo-
doznak, az aláírásgyűjtésüknek nem a gát
műszaki-gazdasági paraméterei lenne a té-
mája”. „Nettó képmutatásnak” nevezte,
amit Gy. Németh és Horváth csinál, és fel-
tette a kérdést, 2009-ben hány szakvéle-
ményt készítettek, mennyi vita volt,
mennyiben kezdeményeztek népszava-
zást. „Eszük ágában sem volt, ahogy a 4-
es metrónál sem” – jelentette ki. 

2017. október 18.

(forrás: budapest.hu)

f Csónakház árvíz után. Tényleg ilyen Római-partot akarunk?

...vagy inkább ilyet? (Forrás: Főkert Zrt.)

A hullámtérben épül 
a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi

műve 

A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi létesítménye a parti ingatla-
nok védelme érdekében nem a Nánási út – Királyok útja nyom-
vonalon, hanem a hullámtérben, továbbá a Barát-patak és az
Aranyhegyi-patak mentén valósuljon meg úgy, hogy a pontos
nyomvonal kijelöléséről később döntenek, a part menti telekha-
tárokon vagy beljebb húzódó nyomvonal szakmai vizsgálatának
figyelembe vételével – határozott mai rendkívüli ülésén a Fővá-
rosi Közgyűlés 18 igen, 7 nem szavazattal. A testület egyúttal ha-
tályon kívül helyezte áprilisi döntését, miszerint az árvízvédelmi
létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon épüljön. 

Víz alatt a Római-part 2013-ban
Forrás: obuda.hu
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Az 1838-as budapesti árvíz kárai!
Korabeli adatok tanúsága szerint az áradás összesen:

Pesti oldalon:
2281 házat pusztított el
827-et súlyosan megrongált és
1146 maradt meg épségben.

A budai oldalon a kár jóval kisebb mértékű volt, ugyanis a házak 
túlnyomó része magaslatra épült, így a víz nem érte el azokat.
Budán összesen:

204 ház omlott össze,
262 rongálódott meg súlyosan, valamint
2023 maradt épen.
50-60 ezer ember vált hajléktalanná, többségükben pesti lakosok
22 ezren pedig mindenüket elveszítették.

A Királyok-Nánási nyomvonalon lévő földkupac
igen gyenge műszaki állapotban van!

Itt látható egy videó, ahogy a 70 hektár terület víz alá került:
https://www.youtube.com/watch?v=9_ZDiYd5Y7U

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

Mellékeljük a Csillaghegyi öblözet 
elöntési térképét!

55 ezer ember egzisztenciájával és életével
játszik az ellenzéki politikai elit 
egy jelentős része!

NE HAGYJUK!

www.facebook.com/Romaipartert


