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A tar ta lom ból
Kedves Olvasó!

Rómaifürdő SE Hírek – Vogalonga 2018-
ban is!

Suli Hírek: Aquincum iskola, Bárczi Álta-
lános Iskola, Béres József Általános Is-

kola, Csillaghegyi Iskola, Fodros Iskola

Állatorvosi rovat: Gyomorcsavarodás

Művészek a Miklós-házért

25 évvel ezelőtt jelent meg az első
Római Parti Hírek – Emlékgyár

Március 4-éig lehet korcsolyázni

Fórum a lakótelepi kerékpártárolásról

Egy óvoda és egy bölcsőde újulhat meg
pályázati pénzből

Választás 2018 – Fontos tudnivalók a
szavazás helyéről, idejéről és módjáról

Korszerű, digitális röntgenkészülék 
a Tüdőgondozóban

Esernyős – Kulturális, Turisztikai és Infor-
mációs Pont – Wine Time

Csillaghegyi polgári Kör Egyesület

Kulturális ajánló: Platán Könyvtár, Könyv-
ajánló

Megkérdeztük...Tarlós István főpolgár-
mester

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.
Havas Programok 
szervezése

Római Parti  Hírek

GomBRO’c 
Itt a gombócok 
új értelmet nyernek, 
egyedi töltelékekkel 
és köntösben 

III. Nánási út 47-49.

RÓMAI PARTI PIAC
A NÁNÁSI UDVARBAN

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

nyitva szombat 8.00–13.00

Nyírfacukorral/eritriollal/
fügecukorral készült

www.cziniel .hu

Kóstolja meg az egészségtudatosság jegyében készült termékeinket is.

Mandulalisztel készült Laktózmentes tejjel
készült
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Kedves Olvasó,
régóta foglalkoztat a gondolat, hogy megosztom önnel minden napi háborgásaim

egyikét: nem vagyok internet függő, de szívesen kalandozom a világhálón híreket,

érdekességeket olvasva. A népszerű közösségi oldalon is jegyeznek, de ott is in-

kább a „kukkoló” kategóriába tartozom. Használom az okostelefont, az internet

böngészőt, sok hasznos információhoz jutok általuk, de a „trendi” nyelvhaszná-

latot nem vagyok képes megszokni. Sokan emlékeznek még MZ/X-re, a 30. szá-

zadbeli rokonra a Mézga Géza sorozatból, akinek volt egy gondolat átvivő kézi

készüléke: „elfelejtem olykor-olykor, nem tudhat újmagyarul ez az atom-ókor, sze-
rencsére, hogy beszélhetek a vén szülékkel, a gondolat átvivő kézi készülékkel.”
Sokszor érzem magam én is „vén szülének”, amikor a fiatalokat hallom – jobb

esetben egymással – beszélgetni, de elég csak betévednem egy mobiltelefon üz-

letbe, és egy egyszerűnek tűnő kérdést feltenni, hogy teljesen elveszettnek érezzem

magam. Tudom, hogy a nyelvünknek elég erős az immunrendszere, előbb-utóbb

kiveti magából a mérgeket, a fertőzéseket, de azért féltem a rengeteg idegenszótól,

az ékezetnélküliségtől, a rövidítésektől. Ami leginkább elszomorít, az a stílus,

vagy inkább stílustalanság, ami végig kíséri az internetes életteret A „csetelés”

nyelvi leleményei néha még szórakoztatóak is: +nézem, 1x láttam, stb., de az már

bántó, ahogy néha egymásnak esnek emberek véleménykülönbség okán, különö-

sen, ha valaki névvel – esetleg még arccal is – közzéteszi a véleményét és erre

névtelenül, sokszor agresszív stílusban érkezik a reagálás. Másik kedvenc témám

a jelzők használata a híranyagok címében. Megnéztem a mai felhozatalt a telefo-

nom hírkínálatában, ezeket találtam: kegyetlen, óriási, tragikus, iszonyú, brutális,
hihetetlen, elképzelhetetlen. Tudom, hogy nehéz megélni a hír-piacon, óriási a

„klikk-verseny”, de valamikor azt tanultam, hogy az újságírónak a jelzőkkel na-

gyon csínján kell bánnia, mert félre vezető lehet. Lehet, hogy most ez a cél? Régi

iskola, régi módi embere vagyok, vállalom. Igyekszem haladni a korral, de a meg-

tévesztés, mások megalázása soha nem lehet az életem része sem írásban, sem

szóban. Tisztelem az értékeket, a hagyományokat, és ezek részeként a magyar

nyelvet is. Nem csak tisztelem, szeretem is: a játékosságát, a kifejezés gazdagsá-

gát, a színességét, a dallamát. Igyekszem vigyázni rá, mégis minden lapszámunk-

ban találok hibákat: elütés, elválasztás, vesszőhiány, néha még mondatszerkesztési

vétségeket is – amikor döccen, és nem gurul a mondat. Csak remélem, hogy újsá-

gunk februári számában kevés hibára akad majd, de, ha talál – kedves olvasó – az

azt jelenti, hogy elolvasta a cikket. Olvasson, keressen és írjon nekünk, ha hibát

talált – nem csak helyesírási lehet! –, hogy tanulhassunk, hogy megvitathassuk!

Fehér Ágnes

RÓMAI PARTI HÍREK – DUNAI ÉLETKÉPEK

Kiadja az RSE Római Part Nonprofit Kft.
1031 Bp. Sóvári u. 26. II./11.

Felelõs kiadó: Rátkai János üv.ig
Fõszerkesztõ: Fehér Ágnes

Szerkesztõségi titkár: Veilandné Jenei Györgyi
Tördelõszerkesztõ: Kiss Marianna

Szerkesztőségi e-mail: romaipartihirek@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomda  és Kiadó Kft. 

Hirdetésfelvétel: a szerkesztõség címén és telefonszámán

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

e-mail címünk: rse@enternet.hu • www.romaifurdo-se.hu

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.
Megjelenik havonta 13.000 példányban. Eng. sz. B/ISK/204/1993

„A nyelv ma néktek végső menedéktek.”
(Reményik Sándor)

József Attila: Hexameterek

Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már,

elfeketült kupacokban a jég elalél, tovatűnik,

buggyan a lé, a csatorna felé fordul, cserreg, árad.

Illan a könnyű derű, belereszket az égi magasság

s boldog vágy veti ingét pírral a reggeli tájra.

Szeretnél egy lendületes, fiatal csapat részese lenni, 
ahol jó hangulatban telik a munka?

Csatlakozz a DIEGO óbudai csapatához, 
ahol VARRÓNŐ pozícióra keresünk munkatársat!

Ha jól kommunikálsz, jó meggyőző képességgel rendelkezel, önálló,
felelősségteljes, precíz vagy, és hosszútávra tervezel, 

akkor TE vagy a mi emberünk!

Óbudai Áruházunkba Varrónõt keresünk

Feladatok:
• vásárlók kiszolgálása, tá-

jékoztatása, tanácsadás
• árubeszerzés segítése,

érkező áru bepakolása,
raktározása, árufeltöltés

• közreműködés árazás-
ban, leltárazásban

Elvárások:
• középfokú végzettség
• jó kapcsolatteremtő

készség
• jó meggyőző készség
• megbízhatóság, önálló-

ság, pontosság, felelős-
ségtudat 

Előny:
• függönyvarrási tapasztalat
• kereskedelmi tapasztalat

Érdeklődni: 30/2121526

Önéletrajzokat a
obuda@diego.hu
e-mail címre várjuk.

KIRÁLY KONTÍR BT

kiralykontir@gmail.com • Tel: 06-20-376-0244

Társaságunk 
20 éves szakmai tapasztalattal végzi 

TÁRSASÁGOK
KÖNYVELÉSÉT, BÉRSZÁMFEJTÉSÉT

az Aquincumi lakótelepen található irodában.
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Rómaifürdõ SE
HÍREK

www.romaifurdo-se.hu

Kajak-kenu Szakosztály téli edzések
Hétfő - Szerda - Péntek 16,00-17,30-ig
Helye: 1031 Budapest, Petur u. 22. (Fitness terem)
Jelentkezni Bögös Ádám edzőnél a 06-70-415-1314-es telefonszámon lehet.

Januári lapá-
tolás Hévízen
Nem szokványos
kép, hogy januárban
az egyesület római-
parti vízi telepéről ke-
nukkal, kajakokkal
megrakott hajószál-
lító tréler gurul ki a
Nánási útra. Mégis
ez történt egy januári
pénteken: vízi túrára
kiéhezett túrázók in-
dultak Hévízre, hogy
ott, ha csak kis időre
is, de hajóba szállhassanak és evezzenek néhány kilométert. Túra kilométerekben alig
mérhető a távolság, igazi kihívás a több réteg ruhában a hajóba szállás, mégis fel-
emelő érzés a lapátot a vízbe meríteni így január derekán.

„Mi mindent megtettünk, hogy elűzzük a telet…!”
Téltemetés kolbásztöltéssel
A Csillaghegyi Pol-
gári Kör Egyesület
hagyományos far-
sangi eseményén
a Rómaifürdő SE
csapata is. A Csil-
laghegyi Közösségi
Ház udvara ezen a
februári hétvégén
is megtelt jókedvű
téltemetőkkel. A
vidám kolbásztöltő-
sütő csapatok egy-
mást érték, az ud-
vart, de már a
kör nyéket is délre
megtöltötte az íny-
csiklandozó sült
kolbász illata. 

Elkapták a farsang farkát Mohácson
Régi és igen kedves szokás a Rómaifürdő SE esemé-
nyei között, hogy télűzésre Mohácsra utaznak, hogy az
ottani vízi túrás barátaikkal együtt mondjanak búcsút
a téli hónapoknak, jelezve, hogy már valamennyien a
várják a vízre csábító jó időt. Az idén a római-parti vízen
járók úgy gondolták, hogy csatlakoznak a mohácsiak
igazi farsang záró ünnepéhez a húshagyó keddi busó
felvonuláshoz és személyesen győződnek meg arról,
hogy elégetik a tél koporsóját Mohács főterén.

Karbantartó, ezermester kollégát keresünk 
III. kerületi Cziniel cukrászda és kávéházba.

Heti 5 munkanap 6,00-14,30. 
Munkabér min. 210.000 Ft nettó. Fizetett szabadság. 

Megbízható, stabil háttér, bejelentett, hosszútávú, biztos munkahely.
Változatos, sokrétű munka, kellemes, platán fás munkakörnyezet.

Ingyenes parkolás. Jogosítvány szükséges.
Fényképes önéletrajzát a cziniel@czinielcukraszda.hu címre várjuk, 

Édes Élet megjelöléssel.

2018. február 17-én
kerület megrendezésre
a Budapesti Szabad-
idősport Szövetség
által kiírt Fővárosi Sza-
badidő Kupa teke ver-
senye. A Rómaifürdő
SE a 29 induló csapat
közül az középmezőny-
ben, a 16. helyen vég-
zett. Gratulálunk!

FELHÍVÁS
A romaifurdo-se.hu honlapon megjelent az ez évi eseménynaptárunk!

Idén sem maradt el a magyar vízi túrázók 
baráti találkozója
Február 10-én a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Vízi bizottsága idén is talál-
kozóra hívta a vízi túrázókat. A találkozó keretében a résztvevők tájékoztatást kaptak a
Dunai Vízirendészeti Kapitányság meghívott képviselőjétől a vízi közlekedés túrázókat
érintő változásairól, megismerhették a Magyar Természetjáró Szövetség Vízitúra Bizott-
ságának és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség idei évre vonatkozó programterveit. A Nem-
zetközi Duna-túra aktuális híreiről, a túra tudnivalóiról is kaptak tájékoztatást, a találkozón
összegyűltek.

Ahogy az illik egy versenyen, zsűri is volt. 
Menczer Erzsébet parlamenti képviselőjelölt 

és Varga Mihály országgyűlési képviselő miniszterünk 
szorgalmasan kóstolgatták az elkészült műremekeket.

VOGALONGA
2018-ban IS!
2018. 05.18-21.

A Rómaifürdõ SE idén is részt vesz Olasz-
országban a velencei hosszú evezésen. A
32 km-es tengeren, lagúnákon átvezetõ
vízi út érinti Buranot, Muranot és a Canal
Granden visz Velence központjába. A Vo-
galonga egy olyan verseny, ahol minden
regisztrált nevezõ hajóegység kap rajtszá-
mot, de még sem a versenyen van a hang-
súly. Egy színpompás délies hangulatú
felvonulás inkább, ami egyben egyfajta fi-
gyelem felhívás a túlzott motorizáció ve-
szélyeire, ami napról-napra aktuálisabb
Velence életében. Egyesületünk évrõl-
évre részese ennek a megmozdulásnak.
Hajóparkjának egy részét ilyenkor a –
pünkösdi hétvégén – áttelepíti a Jesolo
félszigetre, Cavallino Treportiba, hogy a
vállalkozó szellemû túrázói csatlakozhas-
sanak a három-négyezer kézihajtányos
hajót felvonultató mezõnyhöz. Azoknak,
akik a csapattal kívánnak tartani, az alábbi
feltételeknek kell megfelelni:

1. Rendezett 2018. évi tagdíj
2. Evezési gyakorlat (ajánlással, vagy

felelõsséget vállaló hajóparancsnokkal)
3. Betöltött 16. éves életkor

Hajófajták kiválasztására, gyakorlásra
az egyesület vízitelepén adunk
lehetõséget: 
2018. április 21-én,
szombaton 10,00-15,00 óráig

Jelentkezési határidõ: 
2018. április 20. 

Tudnivalók:
Szállás: 2x2 fõs telepített lakókocsikban

a tengerparti Scarpiland Village
kempingben. 

Utazás: kisbusszal vagy egyénileg
Indulás: 2018. május 17. csütörtök reg-

geli órákban
Egyéni indulásra javasolt idõpont: 2018.
május 18. péntek reggeli órákban
Hazaérkezés: 2018. május 21. hétfõ esti

órákban

További információ és jelentkezés:
Rátkai János, 

tel.: 06-20-9436-521
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CSILLAGHEGYI Általános Iskola
Farsang a Csillaghegyi Általános Iskolában
Február elején Szabó Zoltán a Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum igazgatója a sokácok
szokásairól tartott dudaszóval fûszerezett elõadást. A legismertebb délvidéki népszokás
éppen a farsangi busójárás, erre építette fel a vetítéssel színesített programot külön az
alsó és a felsõ tagozatos gyerekeknek.
Ezt követte a farsangi mulatság. Az alsó tagozatosok osztálytermükben szerveztek önálló
programot, egy vidám délutánt maguknak. A felsõ tagozatos gyerekek közösen mulattak.

Bemutatták egyéni vagy osztályjelmezüket, amiért mindenki jutalmat kapott. Ezt a tom-
bolasorsolás követte, majd a gyerekek elõzetes szavazatai alapján kihirdettük, hogy
ebben az évben a 8. osztályosok közül ki lett a farsang hercege, hercegnõje és bohóca.
Utána estig következett a zene, tánc.
Mindenki jól érezte magát ezen a hangulatos délutánon.

Kurilla Györgyi

AQUINCUM 
Általános Iskola

Egyik februári technika óránk az újrahasz-
nosítás jegyében zajlott. Budai Judit tanító
néni megmutatta a 3.b osztálynak, hogyan

kell pólóból táskát készíteni.
Minden kisgyerek izgatottan várta az órát,
mivel el sem tudtuk képzelni, hogy ez mi
módon lehetséges.
Judit néni a gyerekekkel együtt készítette
saját táskáját. A gyerekek nagyon kon-
centráltak, hogy útmutatásait minél job-
ban tudják követni. 

A befektetett energia meghozta gyümöl-
csét. Csodaszép táskák születtek.
Köszönjük Judit néninek, hogy megmu-
tatta nekünk az újrahasznosítás eme for-
máját.

Molnár Erzsébet osztályfőnök 

SULI HÍREK

FODROS 
Általános 
Iskola
Együtt szavalt 
a Fodros
Hagyományaink szerint
idén is megünnepeltük ja-
nuár 22-én a Magyar Kul-
túra Napját.
Láncszavalat formájában
osztályról osztályra vándo-
rolva kérték fel a diákokat
egy közös versmondásra.
Így együtt szavalták az osz-
tályközösségek Kölcsey Fe-
renc Himnuszának sorait.
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BÁRCZI 
Általános Iskola
Kerületi Szép Magyar Beszéd
Verseny a Bárcziban
Az idei évben is intézményünk, a Bárczi
Géza Általános Iskola rendezi meg
2018. 02. 14-én a kerület tanulói szá-
mára ezt a nemes versenyt.   
Névadónkhoz híven, aki a magyar nyelv
lelkes művelője volt, mi is úgy gondoljuk,
hogy anyanyelvünk megérdemli, hogy
tiszteljük, szeressük, különös gonddal
ápoljuk.
Az iskolai fordulóra is már nagy gonddal és
odaadással készültek tanulóink. A szövegvá-
lasztás feltétele volt, hogy az előadott alkotás
magyar szerző közlő jellegű műve legyen, va-
gyis párbeszéd mentes. Az előadásmódnak
is ezt kellett tükrözni, törekedve a tiszta pon-
tos közlésre. A legnagyobb érdeklődést 5. és
6. osztályos tanulóink mutattak a verseny

iránt. Iskolánkat Vájlok Réka 6. osztályos ta-
nuló és Gál Nikolett 8. oszt. képviseli a kerü-
leti versenyen.
A nemes versenyen a zsűri a kerület ma-
gyar tanáraiból kerül ki. Segíti még a zsűri
munkáját Kerekes Barnabás az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének társelnöke, a Ka-
zinczy-díj Alapítvány elnökhelyettese és
igazgatóasszonyunk, Sisa Péterné. A ren-
dezvény Horváthné Láposi Éva, kerületi
munkaközösség vezető szervezi.
Az első fordulóban egy szabadon válasz-

tott művet hallgatnak majd meg a diákok-
tól, a másodikban pedig a Kazinczi
Alapítvány által javasolt kötelező művet. Itt
már igazán nagy a kihívás, hiszen csak egy
két perc áll rendelkezésre, hogy a művet
elolvassa és értelmezze a versenyző, majd
szöveghűen, megfelelő hangsúllyal és pon-
tosan, kifejezően tolmácsolja.
Az értékelésnél a gyerekeket a Kazinczi
Alapítvány emléklapjával fogja jutalmazni

a zsűri. Iskolánk ezt kiegészítve minden
évben egy kis ajándék könyvjelzővel lepi
meg a versenyzőket.
Kétségtelen, hogy mindenki csak nyertes
lehet, aki részt vesz a versenyen. Hiszen
olyan képességeket mozgósít az, amely a
hétköznapi életben is segít a kapcsolattar-

tásban, a könnyebb kommunikációban.
Nagy szükség van ebben a rohanó világ-
ban egymás megértésére, elfogadására.
Úgy tudunk csak egy nyelven beszélni,
ha világosan fejezzük ki magunkat és
meg tudjuk értetni egymással a gondola-
tainkat.

BÉRES Általános Iskola
Fergeteges Szülõk bálja 
a Béresben
Iskolánk hetedik alkalommal szervezte
meg Szülõi bálját, amelyre ismét szép

számmal érkeztek a lelkes szülõk, akik zsú-
folásig töltötték meg iskolánk tornatermét.
Az est a Partyssimo zenekar frontemberé-
nek Haddad Henrik koncertjével kezdõdött,
majd a vacsora és tombola után néptánc-
bemutató követezett, ahol iskolánk nép-

tánctanára, Balogh László partnerével káp-
rázatta el a nagyérdemût. Majd meglepe-
tésként iskolánk szülõi kórusa énekelt,
ahol a csinos anyukák és a fantasztikus
apukák hivatásos énekeseket
megszégyenítõ, jó hangulatú, profi
elõadással leptek meg minket. Ezek után

a tantestületünkbõl verbuválódott 7 fõs
csapat vérpezsdítõ dobszólóval, latin ze-
nékkel alapozta meg a bál hangulatát,
amely végül éjjel kettõkor ért véget.
A bál bevételét a Kiserdei és a Keve utcai
iskolaudvarok fejlesztésére fordítjuk, ame-
lyet ezúton is köszönünk mindenkinek!

Felsős farsang – 2018. február 2.
Péntek délután fura alakok lepték el az iskola
épületét. Ördögök, pékek, ikrek, muglik, me-
dúzák, boszorkák, zombik mindenfelé.

Ezek a fura lények rúdra felakasztott fánkot
ettek úgy, hogy nem használták a kezüket;
limbó-hintóztak úgy, hogy hajuk a földet
seperte; újságpapíron táncoltak úgy, hogy

a padlót nem érte lábuk. Tombolajegyeket
szorongatva várták a nyereményeket, örül-
tek, nevettek, csokit ettek táblaszám.
A felnőttek, kik egyébként komolyak, órát

tartanak, most vidám ruhákban táncot
roptak, mulattak. Együtt táncolt az egész
iskola, vicces és vidám volt ez a farsangi
csoda.
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Minden nagyobb testű kutya gazdijának –
és az állatorvosnak egyaránt – rémálma a
gyomorcsavarodás. Kialakulásának lé-
nyege, hogy az állat mozgásának hatására
a táplálékkal teli gyomor a tengelye körül
elfordul. A hirtelen felvett nagy mennyi-
ségű táplálék a gyomor nagy tágulását
eredményezi. A gyomor, akár egy nagy lu-
fiszerű tartály, könnyen átbillen normális
helyzetéből, és átbillenve, csavarodva húz
magával mindent, vele együtt csavarod-
nak az erek és a belek is, elzáródik a nye-
lőcső. A megcsavarodott szerveket a
hatalmasra fúvódott gyomor nyomja,
ahogy elnyomja az ereket is, ezzel kerin-
gési problémát okozva.
Amennyiben bekövetkezik a gyomor rend-
ellenes helyzetváltoztatása, a gyomorszáj
és a gyomorkapu elzáródik, és a benne
lévő táplálék pedig anaerob közegben
gyorsan erjedésnek indul. Ennek folyamán
nagy mennyiségű gáz képződik, mely egy
idő után feszítve a gyomorfalat, elkezdi
nyomni a mellkast, a rekeszimot, így a lég-
zési kitérés is akadályozott lesz, és bekö-

vetkezik a fulladás. A gyomorfallal együtt
a lép is elhalhat, amely pedig rövid úton a
baktériumok hashártya felé történő átsza-
porodása révén toxikus állapotot idéz elő.

Milyen tünetek esetén gondoljunk gyo-
morcsavarodásra?
– bágyadtság
– elfekvés
– duzzadt has, mely kopogtatható, hiszen
kifeszül a felgyülemlett gázoktól
– furcsa testhelyzet felvétele
– légzési nehézség, lihegés, hányás
– nyugtalanság, viselkedés változás

Fontos tudni, hogy ha a fentiekhez hasonló
tüneteket tapasztalunk, főleg, ha ezek ete-
tés után jelentkeznek, azonnal forduljunk
állatorvoshoz! A gyomorcsavar sürgősségi
beavatkozást igényel, azonnal műtendő,
nem lehet arra várni, hogy az állat majd
jobban lesz. Súlyos, életveszélyes állapo-
tot jelent, és maga a műtét sem mindig
hozza meg a várt sikert. A későn felisme-
résre kerülő esetekben ugyanis előfordul-

hat, hogy bár jól sikerül a műtét, a gyo-
morfal olyan mértékben elhal az őt ért nyo-
más miatt, hogy az állat halálát később ez
okozza. Ha pár órán belül nincs ellátva a
gyomorcsavarral küzdő állat, biztosak le-
hetünk abban, hogy nem éli túl.
Nem csak teljes, hanem részleges csava-
rodás is kialakulhat, ilyenkor altatásban
gyomorszondával leereszthető a gáz és a
folyadék, a gyomor pedig visszanyeri ere-
deti állapotát. 

Bár általában a nagytestű, mély mellkasú
ebek érintettek a gyomorcsavar kialakulá-
sának veszélyével, ritkán előfordul kisebb
testű kutyáknál, esetleg macskáknál is a
jelenség.
A legfontosabb szabály, hogy ne adjunk
egyszerre túl nagy mennyiségű ételt, il-
letve ne játszunk kedvencünkkel, ne hagy-
juk szaladgálni, ugrálni 1-2 órával az etetés
után!

Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

Gyomorcsavarodás

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            dekor.weebly.com
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Emlékgyár
A 25 évvel ezelőtt megjelent Római Parti Hírek írásai között böngész-

tünk, és ott találtuk az alábbi javaslatsort a Római-part fejlesztési elkép-

zeléseire. A javaslatokat Gouth István tette, akit Dr. Kőrösi József a
Rómaifürdő Telepegyesület akkori főtitkára mutatott be az olvasóknak:

„Akiről és akinek a javaslatáról szó van, Gouth István mérnök, a min-
tegy 100 éves múltú Rómaifürdő Telepegyesület 12 mérnökének egyike,
aki télen-nyáron, naponta 10 km-t evez felfelé és ugyanennyit visszafelé
evez a Dunán. Ő az, aki meg tudja mutatni, hogy csónakázás közben, hol
lehet nyugodt lelkiismerettel a Dunából vizet inni.”
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Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata a Fő téri és a Csobánka téri jégpályát március
elejéig tartja fent, lehetőséget biztosítva ezzel az ingyenes sportolásra mind a belső-
Óbudán, mind pedig a Békásmegyeren élőknek is. Ennek megfelelően az eredetileg
meghirdetett nyitva tartás egy hónappal mindkét óbudai korcsolyapálya esetében meg-
hosszabbításra került. Így a jégpályák a már megszokott nyitva tartási rendben március
4-ig várnak minden kedves Látogatót!

A meghosszabbított nyitva tartás idején korcsolyaoktatás már nem lesz.

Március 4-éig lehet korcsolyázni

Egy hónappal tovább lehet hódolni a jeges sportnak a Fő téren és a Cso-
bánka téren is.

A kerékpáros közlekedés részarányának
növelése és a kerékpárral közlekedők se-
gítésének érdekében Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata egy olyan tanulmány ki-
dolgozásáról döntött, mely megvizsgálja a
közösségi kerékpártárolás lehetőségeit
egy kijelölt mintaterületen, pilot projekt ke-
retében.
A készítők maximális szakmai elhivatott-
ságát tükrözi, hogy nagy hangsúlyt fektet-
tek a társadalmi igények felmérésére és a
mintaterület lehetőségeinek megismeré-
sére. Ennek következtében a javaslattevő
munkarészek valós igényekre és lehetősé-
gekre építenek.
Molnár Berta közlekedésszakmai főtaná-
csadó bemutatta az alátámasztó munka-
részek adatgyűjtési folyamatát és ennek
eredményeit. Az adatközlők között az on-
line és papíralapú kérdőívet kitöltők, közös
képviselők és a kerületi főépítész is szere-
pelt. A háztartások mérete, a kerékpártu-
lajdonosok, valamint a kerékpárhasználat

intenzitása alapján lett meghatározva a ke-
rékpártárolási kapacitás igénye. Ezek sze-
rint a mintaterületen lakók 16%-a hetente
legalább 1 alkalommal, 23%-a pedig ennél
ritkábban, de legalább havonta használ ke-
rékpárt. Erre a két csoportra tudna fóku-
szálni egy esetleges megvalósuló
fejlesztés, így a javasolt tárolókapacitás
minimálisan a mintaterület lakosságának
15%-a, optimálisan 25%-a.
Torma Dániel elnökségi tag ismertette a
különféle kerékpártárolási lehetőségeket a
mintaterület adottságaira fókuszálva, mind
műszaki kialakítás, mind a költségvonzat
és az üzemeltetés szempontjából.
Erdős Zoltán urbanisztikai és ökoturisztikai
tanácsadó ismertette a lakosossági felmé-
rés eredményeit, megfogalmazva a minta-
terület kerékpárelhelyezési nehézségeit és
a lakossági problémákat.
Bizonyos társasházak a kerékpárelhelye-
zési igényüket házon belül, külső segítség
nélkül megvalósították, a készítők ajánlá-

saihoz hasonló, haladó szemléletben. Az
ilyen esetek bizonyítják, hogy a területen
valós igénnyel állunk szemben, viszont a
tanulmány által ismertetett financiális,
üzemeltetési és műszaki kialakítási meg-
oldások a többi társasháznak nagy segít-
séget jelenthetnek, akárcsak a
Önkormányzatnak és piaci szereplőknek a
pályázati rendszerek, valamint tárolópon-
tok és helyiségek kialakításában.
A Magyar Kerékpárosklub tájékoztatója
után a találkozón lehetőség nyílt a kötetlen
beszélgetésre is. A lakók, kerékpárosok és
közös képviselők bemutatták egyéni és
egyedi helyzeteiket, ezzel is lehetőséget
adva a készítőknek a gyakorlati informá-

ciók kiegészítésére, egymásnak pedig a jó
gyakorlatok elterjesztésére és a nehézsé-
gek feloldására. A beszélgetés során fel-
merülő üzemeltetési kérdésekben több
lehetséges modell is felmerült, és az kör-
vonalazódott, hogy a résztvevők a szubszi-
diaritás elvét alapul véve, helyi szinten
kezelnék a helyben felmerülő kérdéseket
és feladatokat, noha a finanszírozási for-
máktól függően más konstrukció is elkép-
zelhető.
A közösségi kerékpártárolási tanulmány
és magvalósítási terv a kerület és az egész
főváros szempontjából is hiánypótló doku-
mentum, mely hamarosan elérhető lesz
minden érintett és érdeklődő számára.

Fórum a lakótelepi kerékpártárolás 
lehetőségeiről

A Magyar Kerékpárosklub lakossági tájékoztató fórumot tartott február
5-én az Esernyősben, mely során a készítők ismertették a felmérés
eredményeit, lehetőséget adva közös beszélgetésre a megjelent érin-
tettek körében.
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2018-ban indulhat a VEKOP 6.1.1. program
Mivel az elbírálás során mindkét projekt sikeresen szerepelt, így azok támogatását 2017-
ben megítélték. Ennek köszönhetően hamarosan megkezdődhet a Víziorgona u. 1. szám
alatt található egy intézmény épületben működő Víziorgona 1. Bölcsőde és Óbudai
Mesevilág Óvoda felújítása, valamint a Kerék utcai Bölcsőde korszerűsítése. Az épület-
energetikai és esztétikai fejlesztést követően az intézmények egészségesebb és korszerűbb
környezetben, továbbra is magas színvonalon biztosítanak kiváló alternatívát a kisgyer-
meket nevelő szülők számára gyermekük napközbeni elhelyezésére. Ezzel segítve mind-
azokat, akik a gyermekvállalást követő munkaerőpiaci visszatérésen gondolkodnak.
A programnak köszönhetően megvalósuló fejlesztés az alábbi munkálatokat tartalmazza:
A Víziorgona utcai telephelyen működő Víziorgona
1. Bölcsőde és Óbudai Mesevilág Óvoda fejlesztése:
tetőszerkezet felújítása hőszigeteléssel, a rossz állapotú
külső- és belső nyílászárók cseréje, a homlokzatok hő-
szigetelése, akadálymentesítés, burkolatcserék, gépé-
szeti felújítás, egyéb belső felújítási munkálatok.
Kerék utcai Bölcsőde korszerűsítése: A Víziorgona
utcai fejlesztésekhez hasonlóan, a tetőszerkezet felújítása
hőszigeteléssel, a rossz állapotú külső- és belső nyílászá-
rók cseréje, a homlokzatok hőszigetelése, akadálymen-
tesítés, burkolatcserék, gépészeti felújítás, valamint
egyéb belső felújítási munkálatok történhetnek meg.
Az ütemezésben fontos szempont, hogy a jelenlegi elő-

készítő fázist követő kivitelezési időszak az intézmények működését a lehetőségekhez
mérten, minél kisebb mértékben zavarja, így az várhatóan a nyári szünet idején veszi
kezdetét.

Egy óvoda és egy bölcsőde újulhat meg
pályázati pénzből

A Széchenyi 2020 program Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
ezúttal a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásá-
nak növelése” elnevezésű pályázaton nyert két pályaművel.
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A szavazás helye
A 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellék-
lete alapján kerületünk területének egy része
a 04. számú országgyűlési egyéni választó-
kerülethez tartozik, melynek székhelye a II.
kerület, másik része a 10. számú országgyű-
lési egyéni választókerület (a továbbiakban:
OEVK), székhelye a III. kerület. A III. kerület-
ben lakóhellyel rendelkező választópolgárok
a kialakított 112 szavazókörből a 04. számú
OEVK-ban a 1-30. számú, a 10. számú OEVK-
ban a 31-112. számú szavazókörökben gya-
korolhatják választójogukat.
Tartózkodási helyen történő szavazásra (átje-
lentkezés) kijelölt szavazókör: 042. számú
szavazókör (III. Harrer Pál u. 7. Általános Is-
kola).
Az átjelentkezésre irányuló kérelem beérke-
zésének, módosításának, visszavonásának
határideje legkésőbb 2018. április 6. 16.00
óra. Az átjelentkezéssel kapcsolatos további
tudnivalókról a www.valasztas.hu oldalon
vagy a Helyi Választási Irodánál (a további-
akban: HVI) tájékozódhat.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező vá-
lasztópolgárok szintén a 042. számú szava-
zókörben (III. Harrer Pál u. 7. Általános Iskola)
élhetnek választójogukkal.
Az akadálymentes szavazókörök listáját
megtekinthetik az alábbi linken:
https://obuda.hu/hirek/fontos-tudnivalok-a-
szavazas-helyerol-idejerol-es-modjarol/

Ha a választópolgár a szavazás napján nem
tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazó-
helyiségben, mert egészségi állapota (pl. kór-
házban van), fogyatékossága vagy fogva
tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadság-
vesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát
kérhet. Kizárólag ezen esetekben van lehető-
ség a mozgóurna igénybevételére, más indo-
kokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság)
nem vehető igénybe.
A mozgóurna iránti kérelemnek meg kell ér-
keznie legkésőbb 2018. április 6-án 16.00
óráig a Helyi Választási Irodához. Ezt köve-
tően a benyújtott kérelmek továbbításra ke-
rülnek a Szavazatszámláló Bizottsághoz.
Lehetőség van mozgóurna iránti kérelem be-
nyújtására a szavazás napján is úgy, hogy az
legkésőbb 15.00 óráig megérkezzen a Szava-
zatszámláló Bizottsághoz. A mozgóurna iránti
kérelem meghatalmazott útján is benyújt-
ható. Ebben az esetben a kérelmet a megha-
talmazott írja alá, és ahhoz közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást is csatolni kell.

A mozgóurna igénybevételével kapcsolat-
ban részletesen tájékozódhat a 
www.valasztas.hu oldalon vagy a Helyi Vá-
lasztási Irodánál.
A magyarországi lakcímmel rendelkező ma-
gyar állampolgárságú választópolgár, ha a
szavazás napján külföldön tartózkodik, lehe-
tősége van arra, hogy valamelyik külképvise-
leten (nagykövetségen vagy konzulátuson)
adja le szavazatát. A külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételre irányuló kérelem beér-
kezésének, módosításának, visszavonásának
határideje legkésőbb 2018. március 31.
16.00 óra. Azokról a külképviseletekről, ahol
a szavazás lehetséges, valamint a külképvi-
seleten történő szavazással kapcsolatos ké-
relemre vonatkozó további tudnivalókról a
www.valasztas.hu oldalon vagy a HVI-nél tá-
jékozódhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező,
magyar állampolgárságú választópolgár is
gyakorolhatja választójogát. Az erre irányuló
kérelem benyújtási határideje legkésőbb
2018. március 24. 16.00 óra. A válaszboríté-
kot átvenni – amennyiben a 10. OEVK szék-
helye került meghatározásra – a III., Fő tér 3.
I/28. helyiségben lehet. A levélben szavazás-
sal kapcsolatos részletes információkról a
www.valasztas.hu oldalon vagy a HVI-nél
kaphat tájékoztatást.

A szavazás ideje
A 2018. évi országgyűlési képviselők általá-
nos választására 2018. április 8-án (vasár-
nap) kerül sor. A szavazóhelyiségben
szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00
óráig lehet.
A külképviseleteken a magyarországi szava-
zás napján, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra
között lehet szavazni. Azokon a külképvisele-
teken, ahol az időeltolódás a közép-európai
időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő sze-
rinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti
19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai
kontinensen létesített külképviseleteken a
magyarországi szavazást megelőző napon,
helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között
lehet szavazni.
A levélben szavazó választópolgár a szavaza-
tát tartalmazó válaszborítékot eljuttathatja
– a Nemzeti Választási Irodához úgy, hogy
2018. április 7-én 24.00 óráig megérkezzen,
– bármely OEVK-ba 2018. április 8-án 6.00

órától 19.00 óráig 
(10. OEVK esetén Fő tér 3. I/28.)

– bármely külképviseleti választási irodába
2018. március 24-étől minden munkana-

pon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a
külképviseleti szavazás ideje alatt.

A szavazás módja
A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár a lakcíme szerinti egyéni válasz-
tókerületi jelöltre és egy pártlistára
szavazhat. A magyarországi lakcímmel ren-
delkező, a szavazóköri névjegyzékben nem-
zetiségi választópolgárként szereplő
választópolgár a lakcíme szerinti egyéni vá-
lasztókerületi jelöltre és nemzetiségének lis-
tájára, ennek hiányában egy pártlistára
szavazhat. A magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár egy pártlistára sza-
vazhat.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben szerepel. Érvényesen sza-
vazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára a jelölt neve melletti, illetve a
lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet.
Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. 106
képviselő egyéni választókerületben szerez
mandátumot, a szavazatok relatív többségét
(legtöbb érvényes szavazatot) megszerző je-
lölt lesz a képviselő. 93 képviselő országos
listáról szerezhet mandátumot a pártlistára
közvetlenül leadott szavazatok és töredéksza-
vazatok alapján, nemzetiségi lista esetén az
arra közvetlenül leadott szavazatok figye-
lembe vételével.

Választások előkészítésével kapcsolatos
további információk
A választással kapcsolatban benyújtható to-

vábbi kérelmek:
– nemzetiségi névjegyzékbe vétel
– személyes adatok kiadásának tiltása
– segítség a fogyatékkal élők szavazásához
(Braille-írással készült értesítő, könnyített for-
májú tájékoztató, Braille-írással készült sza-
vazósablon a szavazóhelyiségben és
mozgóurnás szavazáson, akadálymentes sza-
vazóhelyiség)
A fenti kérelmekkel kapcsolatban részletesen
tájékozódhat a www.valasztas.hu oldalon
vagy a HVI-nél.
A szavazóköri névjegyzék eszmei időpontja
2018. február 9. Vagyis azt a választópolgárt,
aki eddig az időpontig szerepel a névjegyzék-
ben, a Nemzeti Választási Iroda értesítő meg-
küldésével tájékoztatja a névjegyzékbe
vételről legkésőbb 2018. február 19-ig. Ha ezt
(2018. február 9.) követően kerül a választó-
polgár a szavazóköri névjegyzékbe, a HVI ér-
tesítő megküldésével tájékoztatja a
névjegyzékbe vételről. Egyéni választókerü-
leti jelölt bejelentésére legkésőbb 2018. már-
cius 5-én 16.00 óráig van lehetőség. Az
országgyűlési egyéni választókerületben a je-
löléshez legalább ötszáz választópolgár érvé-
nyes ajánlása szükséges.
A választási kampányidőszak 2018. február
17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 2. (első

üvegajtó előtt jobbra)
telefon: 4378-710, -711, -712, -713

telefax: 4378-720
e-mail: vi@obuda.hu

Fontos tudnivalók a szavazás helyéről,
idejéről és módjáról

A Helyi Választási Iroda közle-
ményéből megtudhatunk min-
den lényeges információt az
áprilisi országgyűlési választás-
sal kapcsolatban.

VÁLASZTÁS 2018

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából rendezett megemlékezésre.

Időpont: 2018. február 23. péntek 15 óra
Helyszín: Katinyi mártírok parkja (Budapest III.)

Beszédet mond:
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
II. és III. kerületi országgyűlési képviselő

Üdvözlettel:
Bús Balázs polgármester

Technikai információ: Koszorúzási szándékot a megemlékezés helyszínén nem áll módunkban felvenni,
ezért a pártok és a szervezetek koszorúzási bejelentkezésüket szíveskedjenek február 20-ig megküldeni a
protokoll@obuda.hu e-mail címre. Tisztelettel kérjük, hogy a koszorúzó személyek a koszorúval együtt az

emlékezés napján 14:40 órára érkezzenek meg a helyszínre technikai egyeztetés céljából!

Közlemény
a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választása során

a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról
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A Szent Margit Rendelőintézet Laktanya
utcai Tüdőgondozó és Tüdőszűrő állomá-
sának korábbi, analóg képalkotó berende-
zését 1980-as években helyezték üzembe,
azóta folyamatosan használatban volt. A
készülék üzemben tartása már nem volt
gazdaságos és környezetbarát, valamint az
analóg felvételek tárolása, rendszerezése
is nehézségeket okozott. Az új, korszerű
röntgenkészülék beszerzését Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata teljes
mértékben saját, költségvetési forrás-
ból biztosította.
Az önkormányzat Örlős Endre Egészség-
ügyi Programja keretében most üzembe
helyezett berendezés a korábbihoz hason-
lóan kabinos kialakítású, ugyanakkor új, di-
gitális detektorral van felszerelve, így a
korábbi analóg röntgenfelvételekhez ké-
pest, modernebb, és jobb minőségű vég-
eredményt kaphatnak az orvosok. A
jövőben a felvételek tárolása is digitálissá
válik, a betegfelvételi rendszerrel össz-
hangban fog működni, így az adminisztra-
tív munka is csökkenthető, illetve a
felvételek tárolásának fizikai helyigénye
gyakorlatilag megszűnik.
Bús Balázs polgármester az átadáson kö-
szönetét fejezte ki a Tüdőgondozó munka-
társainak, amiért az eddig tartó áldatlan
körülmények ellenére is kiváló szakmai
munkát végeztek.
A polgármester hangsúlyozta: „Mivel a ko-
rábbi röntgengép kiszolgálóeszközei is el-
avultak, így egy minimális építészeti
átalakítást el kellett végezni az épületben,
ez – az informatikai, gépészeti fejleszté-
sekkel együtt 3,5 millió forintba került. A
röntgengépre 26,8 millió forintot költöt-
tünk. Mindezt önerőből kellett megvalósí-
tanunk, a kiadások teljes összegét,
mintegy 30 millió forintot, önkormányza-
tunk saját költségvetése fedezte.
Kerületünkben 2015-ben 13.893, 2016-ban
13.249, 2017-ben 13.678 ernyőkép készült.
A szűrésen részt vettek 3,6%-ánál mutattak
ki valamilyen radiológiai eltérést. Ezen kie-
meltek közel 6%-nál igazolódott rosszindu-
latú daganatos betegség. Az így felfedezett
betegek több, mint 50%-át kellett megope-
rálni, mivel ez ma a tüdőrák egyetlen biztos
gyógyítási lehetősége. A panasszal orvos-

hoz fordult, és így felfedezett betegek között
ez az arány csupán 22%. Jól látható tehát,
milyen fontos a jó minőségű, nagy felbon-
tási képességű, digitális szűrés. Az önkor-
mányzat lehetőségeihez mérten igyekszünk
minél nagyobb hangsúlyt fektetni a meg-
előzésre. A rendszeres szűrés népszerűsí-
tésére rendezzük meg minden évben az
Egészségkörút Óbudán sorozatunkat. Ön-
kormányzat Örlős Endre Egészségügyi
Programjának egyik leglényegesebb
eleme és jövőt alakító célja a prevenció,
mely tartalmilag is kapcsolódik az Egészsé-
ges Budapest programhoz.” – tette hozzá
Bús Balázs.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
a térség országgyűlési képviselője példa-
értékűnek nevezte a kormány és az önkor-
mányzat azon közös munkáját, amelyet az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése és
ezen belül a rendelőintézetek működési fel-
tételeinek javítása érdekében tesz. Mint
mondta: a Szent Margit Kórház – kormány
által támogatott – beruházásai mellett fon-
tos megemlíteni például a Csobánka téri
rendelőintézet önkormányzati forrásból
megvalósuló fejlesztését is.
Dr. Puskás Emese szakmaiterület-vezető
főorvos kiemelte, hogy az új készülék ka-
pacitása jelentős előrelépés a korábbi ana-
lóg berendezéshez képest. A digitális
röntgenkészülékkel akár napi 400 szűrő-
vizsgálat is végezhető. A szakember hang-
súlyozta, hogy az új röntgen jelentősen
kisebb sugárterhelést jelent a páciensek
számára, ugyanakkor lényegesen jobb mi-
nőségű képet ad a szakembereknek a
megfelelő diagnózis felállításához.

Köszöntötték a szakdolgozókat
A Magyar Országgyűlés határozatával feb-
ruár 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésnek
évfordulóját, a Magyar Ápolók Napjává nyil-
vánította. Az 1848–49-es szabadságharc
ideje alatt, Kossuth Lajos Országos Főápolói
Hivatalt hozott létre és felkérte legkisebb
húgát, Zsuzsannát, hogy vegye át a tábori
kórházak ápolás felügyeletét. Kossuth Zsu-
zsanna töretlenül, nagy akaraterővel, a sebe-
sültek iránti őszinte együttérzéssel járta az
országot. Irányításával pontosan meghatá-
rozták a szükséges kórházi felszereléseket,

biztosították a gyógyszer és
kötszerellátást, általános érvé-
nyű rendszabályokat fogal-
maztak meg és betanították az
önkénteseket. Kossuth Zsu-
zsanna olyan szellemi öröksé-
get hagyott ránk, amely a ma
és a jövő ápolója számára
egyaránt példaértékű.
A sajtótájékoztatót követően
Varga Mihály és Bús Balázs
virággal köszöntötték a jelen
lévő szakdolgozókat.

Korszerű, digitális röntgenkészülék 
a Tüdőgondozóban

Varga Mihály kerületi
országgyűlési képvi-
selő és Bús Balázs
polgármester adta át a
Laktanya utcai Tüdő-
szűrő állomás új rönt-
genberendezésé t .
Köszöntötték a szak-
dolgozókat is az ápo-
lók napja alkalmából.

Mint arról már többször hírt adtunk, a
Hadrianus Fejlesztési Program keretében,
az önkormányzat finanszírozásában a Bé-
kásmegyer lakótelep nyugati oldalán élők
részére egy újra megnyíló könyvtár kiala-
kítása, felújítása zajlik az Ezüsthegy utcá-
ban.
2017. utolsó negyedévében zajlott az a
kérdőíves felmérés, amely a lakosság igé-
nyeinek megismerésére irányult az Óbu-
dai Platán Könyvtár fiókkönyvtárának az
új épületbe költözésével, a nyitvatartási
idejével, állományával és szolgáltatásaival
kapcsolatban.
A kérdőívek nyomtatott formában és on-
line felületen is elérhetők voltak. A nyom-
tatott változatot több helyen – az Óbudai
Platán Könyvtár könyvtárain kívül – a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban, a békás-
megyeri nyugdíjas házakban és
klubokban, a Hékás Békás, valamint az
Óbudai Piknik rendezvényein is kitölthet-
ték az érdeklődők. Az online verzió pedig
a könyvtár honlapján volt elérhető, ahol

további részletes információk is találhatók
a projekttel kapcsolatosan (https://platan-
konyvtar.hu/). A megadott határidőig
392 db kitöltött kérdőív érkezett be. Az vá-
laszadók többsége az ideális könyvtárat
úgy képzeli el, hogy kellemes, marasztaló
környezetet biztosít az oda látogatóknak
ingyenes és korlátlan wifivel, megtalálják
a munkájukhoz, tanulmányaikhoz szüksé-
ges információkat, bőven keresgélhetnek
a nyomtatott dokumentumok között, vál-
tozatos programkínálatból választhat min-
den korosztály és természetesen mindezt
segítőkész, jól képzett, kedves könyvtáro-
sok által. A legfontosabb könyvtári szol-
gáltatások között 1. helyen nem meglepő
módon a kölcsönzés szerepel, de megje-
lent igényként a tanfolyam, a hangos-
könyv kölcsönzés és egyéb technikai
szolgáltatások is. 
Minden kitöltőnek köszönjük, hogy vála-
szaival és ötleteivel segítette a könyvtár
munkáját, a könyvtári szolgáltatások tel-
jessé tételét.

Az igényekhez igazodva lesz 
közösségi pont az új könyvtár

Az Ezüsthegy utcai fiókkönyvtár igényfelmérésében 392-en fogal-
mazták meg elvárásaikat a könyvtár szolgáltatásaival kapcsola-
tosan. A klasszikus szolgáltatásokon kívül megjelentek az amúgy
a közösségi házakra jellemző funkciók is.

Bús Balázs polgármester, dr. Puskás Emese területvezető főorvos, Farkas Anna
ügyvezető igazgató, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő

Az új röntgen akár napi 400 felvétel
készítésére is alkalmas
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Tájékoztatási kötelezettségének eleget téve Óbuda önkormányzata idén is elkészítette
az előző évben elvégzett munkájának összefoglaló kiadványát.
A 24 oldalas lapban az olvasók eligazodását a különböző színekkel és címszavakkal jelölt
tematikus fejezetek segítik. Ezekben szócikkek részletezik az ügyeket, eseményeket, fej-
lesztéseket. A Bús Balázs polgármesterrel készített nagy interjúból megtudhatják a dön-
tések hátterét és a jövőt illető célokat, Varga Mihály miniszter pedig a kormányzati
támogatások helyi hasznosulásáról, és az óbudai közösséghez fűződő viszonyáról beszél.
A kiadvány utolsó oldalán a városrész jegyzője foglalja össze a hivatal elvégzett és le-
endő feladatait. A Hadrianus program jelzésértékű felvillantása már az előttünk álló ten-
nivalókról tájékoztat. Az újságban megjelennek a kerület kitüntetettjei és azok is, akiktől
2017-ben kellett örök búcsút venni.
A lap az Óbuda Újság mellékleteként jut el a kerületi olvasókhoz, de megtalálható az
Óbudai Kulturális Központ intézményeiben, valamint a Szent Margit Rendelőintézetben
és a polgármesteri hivatal ügyfélforgalmú épületrészében is. Elektronikus formában az
önkormányzat honlapján az alábbi linken érhető el:
https://obuda.hu/media/egy-ev-kiadvanyok/

2017 fejlesztései, eseményei 
az „Egy év” kiadványban

Megjelent az önkormányzat
tájékoztató füzete, melyben
a múlt év fontosabb fejlesz-
téseit, beruházásait, kultu-
rális, környezetvédelmi,
egészségügyi, sport és szo-
ciális jellegű eseményeit
összegzi.

Mit csinál egy sommelier? Önnek ma
is kihívást jelent, hogy évről-évre
naprakész legyen az év legjobb sző-
lőterméseiből?
A sommelier az étterem lelke. Ő állítja
össze a borkínálatot. A borokon és
pezsgőkön túlmenően azonban értenie
kell a vizekhez, sörökhöz, párlatokhoz
és a kávékhoz is. A sommelier olyan
bort ajánl a vendégeknek, amely jól
harmonizál a kiválasztott étellel.
Ugyanis egy remek bor és egy kitűnő
étel együttesen kóstolva egy harmadik
dimenziójú élvezetet hoz létre! Ehhez
fontos az ízlelés és az érzékelés „mű-
vészete”, ami napi szintű gyakorlással
nagyon jól fejleszthető. Ahhoz, hogy napra-
kész maradjak, minden évben nagyon sok
pincészethez ellátogatok. Részt veszek a je-
lentősebb boros rendezvényeken, és termé-
szetesen folyamatosan kóstolok. 

Van-e kedvenc bora, borászata, borvi-
déke? 

Alapvetően a vulkanikus talajról származó,
lendületes, ásványos, izgalmas fehér bo-
rokat kedvelem. De azért időnként elcsá-
bulok a vörös borok felé is. Egy kóstolás
során mindig meglep, hogy mennyi illatot
és ízjegyet lehet felfedezni egy borban! 

Évekkel ezelőtt alig volt kultúrája a hazai
borfogyasztásnak, mára rengeteg az ese-

mény és a fiatalabbak is szívesen áldoznak
nemesebb nedűkre. Mi az, amivel ma egy
borkóstolás vonzó lehet a közönségnek? 
Egy kóstoló során igyekszem nemcsak a bo-
rászoktól szerzett ismereteimet és kóstolási
tapasztalataimat átadni a közönségnek,
hanem a bor iránti szenvedélyemet is. Mind-
ezt már többször megtapasztalhatták azok a
borok iránt érdeklődők, akik ellátogattak az
óbudai Esernyősbe. Itt a III. kerület macska-
köves Fő terén nemcsak a környezet varázs-
latos, hanem az is kuriózum, hogy mindig
egy DJ zenél élőben, és a borokhoz illő dal-

lamokkal kíséri a kóstolást. Számomra az a
legfontosabb, hogy a kezdő borkóstolóknak
is felkeltsem az érdeklődését és kinyissam
előttük egy új világ kapuját. A „haladó” bor-
kedvelőket pedig igyekszem valami külön-
legességgel elvarázsolni. Ezért jó, hogy
sikerült egyensúlyt találnunk a borkóstolás
és a zenehallgatás között.

Egyensúlyban borok és dallamok között
Káli Ildikó sommelier és borszakíró visszatérő konzultánsa a boros
rendezvényeknek Franciaországban, de itthon is. Az óbudai Eser-
nyősben zamatos hazai borokat mutat be, miközben a vendégek
improvizatív DJ-szetteket hallgathatnak minden hónapban, legkö-
zelebb március 23-án.

WINE TIME – KÁLI ILDIKÓ INTERJÚ

Az intézmény történetének főbb mérföldköveit Herth Mariann igazgató idézte fel. A Zi-
pernowskyt Békásmegyer második iskolájaként adták át 1978-ban, a tanulólétszám akkor
meghaladta az ezret. Előfordult olyan tanév, mikor egy-egy évfolyamon akár 9-10 osztály
kellett indítani. Ebben a „hőskorszakban” a tantestületet több mint száz pedagógus al-
kotta. A ’80-as évek elejétől emelt szintű rajzoktatás folyik a tantermekben. Az alapítás
20. évfordulójától az intézmény felvehette Zipernowsky Károlynak, a magyar elektronika
atyjának, a transzformátoregység feltalálójának nevét. Aztán az iskolát 2001/2002-ben
összevonták a Kelta utcai általánossal. Mérföldkő volt, amikor 2008-ban Közoktatási
Sportiskolai minősítést szerzett a „Ziper”, felmenő rendszerben kezdték meg az oktatást.
Ugyancsak 2008-ban, a szülők igényeihez igazodva, emelt óraszámban angol nyelvi ori-
entációt vezettek be, melyet 2010-től nemzetközi iskolai együttműködési pályázatokkal
erősítettek. Az intézményben korábban is kiemelt nevelési cél volt a környezettudatos
személet kialakítása, ám e tanévtől már elnyerte az ÖKO iskola címet is. (2016-ban meg-
kapta az Örökös ÖKO Iskola címet.)
Az iskola vezetése kiemelten kezeli a Nemzeti Tehetség Program részeként megvalósuló
Talentum Műhely foglalkozássoro-
zatot, melyben tehetséges diákok
alkothatnak kreatívan egy infor-
matikai szakmai közösségben. Az
elmúlt évben „Együtt lenni jó”
címmel sikeres TÁMOP-pályázat-
ból részesült az intézmény.
A jubileumi műsorban a diákok és
a pedagógusok is felléptek. Sok
más mellett keringőztek, népi tán-
coltak, énekeltek. Az eseményen
részt vett (az iskola egykori igaz-
gatói, tanárai, diákjai mellett):
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, országgyűlési képviselő,
Bús Balázs polgármester, az iskola
egykori pedagógusa, Menczer Er-
zsébet az Óbudai Civis Klub elnöke
(az önkormányzat korábbi oktatási
bizottságának elnöke) 

40 éves a Zipernowsky iskola
Gálaműsorral ünnepelték a jubileumot

Rendkívül szín-
vonalas műsor-
ral készültek a
békásmegyeri
Zipernowsky Ká-
roly Általános
Iskola tanárai és
diákjai az okta-
tási intézmény
fennállásának
40. évforduló-
jára. Az ünnepi
eseményt február 16-án tartották, telt ház mellett.

1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953,
info@esernyos.hu

www.esernyos.hu   
www.facebook.com/esernyos 
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A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
www.csipke.info

PROGRAMOK

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
1039 Mátyás király út 13-15

március 7. szerda 18 óra
CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ
Varga Zoltán (A Móricz János Kulturális Egyesület elnöke):
Móricz János és a Táltosok Barlangja Ecuadorban
(A kutatások múltja, jelene és jövője)

március 21. szerda 18 óra
CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ
Kubassek János (A Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója):
A Selyem-út magyar kutatói

***
CSILLAGHEGYI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN
(1039 Lehel utca.14.)

március 13. kedd 18 óra
MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15.-RŐL
A Kecskés Együttes műsorával a 18 órakor kezdődő esti mise után.
Utána gyertyagyújtás a Zsámboki keresztnél.

Előadásaink ingyenesek, 
mindenkit szeretettel várunk.

Reggelizzél nálunk!
Az Összefogás Óbudáért Egyesület

„rászoruló gyermekek reggeliztetése” programja
a Békásmegyeri Közösségi Házban 

(1039 Budapest, Csobánka tér 5.)
és a Kaszásdűlői Kulturális Központban 

(1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.),
tanítási napokon reggel 6 és 8 óra között.

Tel.: +36 30 200 3115, 
e-mail: info@osszefogasobudaert.hu

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

Az Összefogás Óbudáért  Egyesület
megbízásából 

Dr. Hecsei Pál ügyvéd 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
tart 

minden hónap első hétfőjén 17-19 óráig. 
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Felnőtt szépirodalom
Anna Gavalda: Életre kelni
A népszerű francia szerző új kötete sorsfordító találkozá-
sokról szól: olyan találkozásokról, amelyek képesek meg-
változtatni szereplőik életét, vagy legalább újraértelmezni
viszonyaikat. A barátság, a figyelem, a másik történetének
megismerése képes lehet feltörni a magány páncélját. Nincs
olyan reményvesztett helyzet, ahonnan ne lehetne felállni:
ezt sugallják Gavalda magával ragadó történetei.

***
Simone van der Vlugt: Delfti kék
Németalföldön, Hollandiában járunk az 1600-as évek köze-
pén. Catrijn egy rövid és rossz házasság köteléke alól sza-
badul fel, miután eltemeti durva és iszákos férjét. Az
emberek összesúgnak a háta mögött, semmi sincs, ami ott

tartaná szülőfalujában, és végre itt a lehetőség, hogy egy
városban kezdjen új életet... 
A Delfti kék kitűnik izgalmas, fordulatos történetfűzésével,
karaktereinek elevenségével és történelmi hitelességével.

***
Felnőtt szakirodalom
Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld – 
Levelek, hősök, történetek 1848/49-ből
Nyáry Krisztián legújabb könyvében 1848-49-ben született
levelek segítségével meséli újra a forradalom és szabad-
ságharc történetét. Az ismert szereplők személyes hangú
magánlevelei mellett az utca embereinek üzenetei alulné-
zetből mutatják be a tankönyvekből ismert történelmi ese-
ményeket és a mindennapok küzdelmeit. Hiszen a 170 évvel
ezelőtti emberek mást és másképp tartottak fontosnak,

örömeik és fájdalmaik, reményeik és félelmeik emberköze-
libbé teszik a két esztendő krónikáját. A kötetben szereplő
163 levél mindegyikéhez egy-egy rövid történet is társul a
Nyáry Krisztiántól megszokott stílusban.

***
Gyerek szépirodalom
Jakob Martin Strid: 
Mimbo Jimbo és a hosszú tél
A naptár szerint már rég tavasznak kellett volna lennie,
ám Mimbo Jimbóékat egyre jobban maga alá temette a hó.
Hová lett a tavasz?! Honnan jönnek ezek a különös hangok?
És mik ezek a furcsa masinák?
Mássz fel te is Mimbo Jimbóékkal a különleges, négy lábon
járó házba, és nyomozd ki a rejtélyeket, hogy végre kisüt-
hessen a nap!

Forrás: bookline.hu
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PLA TÁN
KÖNYV TÁR
1031 Bu da pest, Ara tó Emil tér 1. 
(Be já rat a Ka do sa ut ca fe lõl)

www.platankonyvtar.hu
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 Piros, fehér, zöld
2018. március 3. 11.00-13.00
Ünnepvárás másképp, fabrikáló Milner Angé-
lával. Készíts magadnak egyedi kokárdát,
vagy nemzeti színű pillangózászlót! Az általad
kreált papírhuszárokkal eljátszhatod a sza-
badságharcot! Várunk!

Egyszervolt
2018. március 6. 17.00
Ismeritek a kvaggát, vagy a dodót?
A közös bennük az, hogy mindannyian a ki-
halt fajokhoz tartoznak. Tudjátok, hogy a
Földről már az állatok fele eltűnt? Ez alka-
lommal az Elveszett Állatok Alapítvány mun-
katársai az egyszer volt állatok nyomait
próbálják követni és megnézhettek egy igazi,
állati csontvázat is!

Társasozás
2018. március 10. 11.00
Játékostársakat várunk társasjátékozáshoz!
Story Cubes (sztorikocka, zsebben is elférő
mesegyár), Csótánypóker (blöffölős kártyajá-
ték utálatos állatokkal), Letter game (Kocka
– betűjáték), Mindent a helyére! (készségfej-
lesztő játék), Az érzelmek birodalma (érzelmi
intelligencia-fejlesztő társasjáték), Beugró
(improvizációs társasjáték egyszer és min-
denkorra), Fekete történetek (50 hátborzon-
gató talány), A könyvesbolt (kártyajáték),
Csótánysaláta (kártyajáték), Ki vagyok én?
(barkochba játék Meseországban), Nénik a
törölközők alatt (memóriajáték édességekért)
Mi az, ami biztos, hogy nem lesz? Az unalom
garantáltan hiányozni fog…

Origami
2018. március 12.  16.00
A papír nem hajthatatlan. A Magyar Origami
Kör foglalkozása az Óbudai Platán Könyvtár-
ban.

Társasozás
2018. március 24. 11.00
Játékostársakat várunk társasjátékozáshoz!

A programok ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Márcziusi ifjak 
– A forradalom óriásképregénye –

2018. március 2.
A 12 pont képregényben. 

A Magyar Képregény Akadémia 12 képsorának kiállítása
megtekinthető 2018. március 29-ig.

Írók: Bayer Antal és Szabó Jenő.
Rajzolók: Csordás Dániel, Felvidéki Miklós, Fórizs Gergely,
Fritz Zoltán, Halmi Zsolt, Haránt Artúr, Lanczinger Mátyás,
Tálosi András és Zsoldos Péter.
A márciusi ifjak történelmünk talán a legkevésbé megosztó ka-
rakterei. Múltunk eseményeinek értékelése változik a divattal,
de őket alig-alig érinti az aktuálpolitika szele. Abban ugyan
nem teljes az egyetértés, hogy illendő-e történelmi ünnepekkel
viccelni, de a Magyar Képregény Akadémiát szerencsére ez kicsit
sem foglalkoztatja. Szeretjük történetünk hőseit, és ez szá-
munkra elég garancia arra, hogy a tisztelet átjöjjön a rajzokon.

KIÁLLÍTÁS

Terítéken a francia desszer-
tek, avagy egyszerűen a
nagyszerűt bögrével
2018. március 13. 18.00
A vendégünk Rupáner-Gallé Margó, 
a Rupáner-konyha gasztroblog szerzője.
A francia gasztronómia világnapja alkalmá-

ból olyan egyszerű francia fogásokról lesz
szó, amelyek az irodalomban is fellelhetőek
valamilyen formában. 
A bögrés finomságok mestere
senkit sem enged haza recept és
egy kis kóstoló nélkül! 
A Rupáner-konyha kötetek a helyszínen
megvásárolhatók, dedikáltathatók.
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Milyen emlékeket hív elő a Római-part önből,
honnan datálhatók az első emlékek?

A legelső tudatos emlékem – igaz már egy ki-
csit halovány – az 1952-re tehető, amikor édes-
anyám levitt az áradó Duna partjára
Pünkösdfürdőnél, ahol a víz már rendesen az
úton volt. A víz látványa és a felmenőimtől örök-
lött vízimádat – édesapám ágán sok hajós em-
bert jegyzünk, míg az anyai nagybátyám sikeres
úszóként jeleskedett –, arra sarkallt, hogy szó
nélkül a vízbe rohanjak. Szegény édesanyám
kétségbe esetten vetette magát utánam – per-
sze ruhástul – utolért, megfogott és a szárazra
vitt. Azt hiszem ez volt az első közvetlen kap-
csolatom a római-parti Dunával. Ezt még kö-
vette számtalan, sorolhatnánk véget nem
érően, meghatározta a gimnazista éveimet,
ahogy a fiatal felnőtt koromat is.

Mondhatjuk azt, hogy a jelenében is hangsúlyos
szerepet kap a Római-part, a Duna? 

Válasszuk ketté a dolgot: magánemberként jelent
valamit nekem a környék, de ha mint főpolgár-
mester tekintek rá, egy komoly problémaként je-
lenik meg. Aki figyelte az elmúlt évek, hónapok
történéseit a témában, tudja, hogy az a vita, ami
a csillaghegyi-öblözet védelmére szolgáló védmű
helyét illetően alakult ki, inkább egy indulati, ér-
zelmi vita volt különböző motivációk alapján, ami
sokszor nélkülözte a tárgyilagosságot. Ezért is nem
akarok most már belemenni semmiféle adok-ka-
pokba, nem szeretnék kritikát megfogalmazni
semmilyen irányba. Egy mondatban azért említsük
meg, mert az igazsághoz tartozik, hogy ez a gát-
ügy sok évtizedes megoldatlan feladat. Érdekes
módon, amíg nem kezdtük el a megoldást keresni,
addig mindenki csendben volt – és itt a sajtó, a
média fókuszáról beszélek inkább –, abban a pil-
lanatban, ahogy tudatosodott bizonyos emberek-
ben, hogy valami elindult, egy olyan folyamat
vette kezdetét, ami nem nevezhető egészséges-
nek. Most ott tartunk, hogy olyan stádiumba jutott
ez a nézetkülönbség a parttal párhuzamos védmű
szakasz nyomvonalát illetően, – ezt látva, megér-
tettem –, hogy erővel egyetlen egy megoldás sem
vihető át, akkor sem, ha az ésszerű, mert akkor
soha nem lesz nyugalom.

Akkor hogyan tovább?

Mindenképpen gyakorlati síkra kell terelni a prob-
léma megoldást, ezért bontottuk a projektet több
részre. Első lépcsőben az Aranyhegyi árok vé-
delme történik meg, ezzel párhuzamosan a pün-
kösdfürdői csomópontban a töltésmagasítás. Az
Aranyhegyi árok védelme nagyon sokat jelent,
minőségi előrelépés lehet, ugyanakkor kijelent-
hetjük, hogy 100 év óta a legjelentősebb fejlesz-
tés lesz egész Budapesten az árvízvédelemben.
A teljes Római úti lakótelep, sőt a Mocsaras-dűlő
védelmi szempontjából is kiemelkedő jelentő-
ségű, ahogy a pünkösdfürdői csomópont maga-
sítása is a biztonságérzetet növeli. Még ebben az
önkormányzati ciklusban megvalósulhat a Barát-
patak védelme is. Amit erről a projektelemről ér-

demes tudni, az, hogy az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság – tehát az állam – tervezteti, miután ki-
derült, hogy a Barát-patak védelme Budakalász
számára sokkal fontosabb, mint a fővárosnak,
ami számunkra jó hír, hogy ennyivel is olcsóbb
lesz az árvízvédelmi beruházásunk. Ha az időbeni
ütemezést nézem, most úgy állunk, hogy az
Aranyhegyi árok védelmére és pünkösdfürdői töl-
tésmagasításra a kiviteli ajánlattétel határideje
április 3-a, ettől számított – az időigényeket ösz-
szevonva – 4 hónap a kivitelezés indítása. A kivi-
telezésre szűk 1 évet számolunk. A pünkösdfürdői
védmű magasítás ezzel párhuzamosan indul, csak
ebben az esetben a befejezés határideje hama-
rabb lesz. A Barát-pataknál kicsit hosszabb folya-
matról van szó, mert ott torkolati műtárgy épül,
aminek 2019. őszére kell elkészülnie.

Akkor, ha jól számolom, a négy projektelemből
három kérdése megoldódni látszik, de még min-
dig ott van a negyedik, a leghosszabb, kb. 3 km
hosszú parttal párhuzamos védmű nyomvona-
lának kijelölése, újragondolása…

Ennek a döntésnek az előkészítésére életre hívtunk
egy „Tudós-társaságot”, amelynek munkájában
azok is részt vesznek, akik nem szimpatizálnak a
parti változattal, ahogy azok is, akik a Duna-parton
tudják elképzelni a védekezést. Ennek a csapatnak
a tagjai Koncsos László és Bogárdi János profesz-
szorok, mint a parti védmű ellen tiltakozók szakmai
képviselői és természetesen a „másik oldal” szak-
emberei is részt vesznek a munkában, ahogy az
Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársai is.
Velük dolgoznak olyan szaktervezők is, akik eddig
semmilyen fázisában nem vettek részt a projekt-
ben, ezért nem feltételezhető róluk, hogy bármi-
lyen irányba elfogultak.

Hogyan képzeljük el ennek a társaságnak a mű-
ködését?

Bizonyos időközönként összeülnek, a rendelke-
zésre álló információk alapján vitatkoznak, érvel-
nek, megvizsgálják, hogy milyen adatra,
elemzésre van szükségük ahhoz, hogy szakvéle-
ményt tudjanak megfogalmazni. Többek között
ezért is rendelt meg a Fővárosi Csatornázási
Művek a Mélyépterv Zrt-től egy összehasonlító
tanulmányt a Nánási úti nyomvonal vonatkozá-
sában. Én annyit kértem ettől a tudós grémium-
tól, hogy segítsenek ezt a problémát megoldani,
egy olyan állapotba billenteni ezt a jelenlegi patt-
helyzetet, ami megnyugtató válaszokat ad a két-
kedőknek, az aggódóknak, ugyanakkor a
kialakított szakvéleményre, álláspontra támasz-
kodhat a döntést hozó Fővárosi Közgyűlés. Eze-
ken az üléseken én nem veszek részt, nehogy az
a vád érjen, hogy befolyásolok bárkit is.

Napvilágot látott egy olyan hír, miszerint, ha a
két patak védelme megtörténik, akkor a jelen-
legi – Királyok útja – Nánási úton lévő – töltés
elegendő lehet ahhoz, hogy megvédje a csillag-
hegyi-öblözetet? 

A Fővárosi Csatornázási Művek a felelőse az ár-

vízvédelem technikai lebonyolításának, és ők
írásban valóban nyilatkoztak erről, de a magam
részéről úgy gondolom, hogy valamilyen védmű
mégis kell a Dunával párhuzamosan is. És máris
a jól ismert kérdéshez jutottunk, hogy hol legyen
ennek a helye. Vajon szabad-e akkora épített ér-
téket szándékosan kizárni a védelemből, ami a
Duna-parton van? Jól ismerjük az erre érkező zsi-
geri válaszokat: minek építkeztek oda? Azt azért
szögezzük le, az építkezések nem a rendszervál-
tás óta indultak be, már a 20. század elején épül-
tek ezen a részen családi házak. Ezzel csak azt
szeretném érzékeltetni, hogy a védmű nyomvo-
nalhelyének megállapítása felelősségteljes dön-
tést kíván. A lényeg az, hogy az épített
értékekkel mi lesz? De már itt sem szeretnék ér-
veket és ellenérveket felsorakoztatni, várjuk
meg, hogy a szakmai tanács mire jut ezekben a
kérdésekben. Az általuk készített szakvéleményt
már igazán nehéz lenne kétségbe vonni.

És ha ez a szakvélemény nem támogatja a part
menti mobilgát építését, akkor lemondhatunk a
rendezett és kulturált Római-part jövőképről?

Megvan a lehetősége. Én is sajnálnám, de ebben
a témában, ott a Rómain kialakult egy olyan han-
gulat, amikor sok-sok ember – javarészük ártat-
lanul – felült a pánikkeltő mendemondáknak,
érzelmileg elkötelezetté váltak. Őket – többek kö-
zött – arról igyekezték meggyőzni tiltakozók ve-
zéralakjai, hogy a mobil védmű veszélyes, ki nem
próbált, hogy a többi, sokszor szakmaiatlan ér-
veket ne is említsem. Azt is jól tudom, hogy a til-
takozóknak a sajtóban sokat szereplő része nem
is igazán ismeri a partot. Messziről odamegy tün-
tetni, esetleg évente egyszer-kétszer odatéved,
de nem tudom, hogy járt-e már ott szombat,
avagy vasárnap hajnalonként, sétált-e a téli
Római-parton? Sokan közülük nem tudják a leg-
alapvetőbb szakkifejezéseket sem, de bátran
használják, mert ők megvédik a Római-partot,
hangoztatják. Sokszor nekem is az az érzésem,
hogy tőlük kellett volna megvédeni…, de hát
már legyen ez is a múlté. Abban bízom, hogy az
április eleji parlamenti választás végeztével, kicsit
nyugodtabb hangulatban, nagyobb szakmaiság-
gal megalapozva folyhat majd a munka, és nem
arról szólnak a híradások, hogy a kabinbérlők, fi-
lozófusok, szociológusok, esetleg liberális TV-s
szerkesztők hogyan heccelik az embereket
Római-part témában. Mert a kommunikáció min-
den formája kiválóan alkalmas az emberek befo-
lyásolására, ügyes technikával szinte bármit el
lehet érni. Az ál- vagy rémhírek terjesztése is
egyike a sok-sok megtévesztési technikának: is-
merek olyan értelmes, határozottan jóindulatú
embereket, akiket az ilyesfajta álinformációkkal
sikerült tántoríthatatlanul felheccelni, és ma már
vakon hisznek abban, hogy a tiltakozásuk telje-
sen megalapozott. Egyesek most sem nyugsza-
nak. Elmondtuk, hogy a tudósok legalább áprilisig
dolgozni fognak. Ott ülnek azok is, akiket Lányi
Andrásék javasoltak. Ott ül a saját megfigyelőjük.
Készül új tanulmány is. Mégis, ha egy hónapig
nem feltűnősködhetnek, már írják is a félrevezető
„nyílt leveleket”, futkosnak a sajtóhoz. Értelmet-
len és érthetetlen. Akaratos, és nyilvánvaló a
gyanúkeltés szándéka. 

Ilyen rémhírek egyike, hogy szabálytalan közbe-
szerzési eljárás miatt mindent elölről kell kez-
deni?

Teljesen jó példa. Ennek a félinformációkra épülő
hírterjesztésnek egyetlen ki nem mondott célja az
volt, hogy az élők bizonytalanságát növeljék. Ez

ellen nagyon nehéz volt védekezni, de a híreszte-
lés, hogy újra kell terveztetni és nem indulhat el a
beruházás, az teljesen alaptalan. Az újratervezés
csak abban az esetben igaz – akkor is csak a fent
említett négy projektelem közül a Dunával párhu-
zamos védvonalat érintően –, ha a védmű nyom-
vonala átkerül a partról a Nánási–Királyok útra. Ha
nem, akkor is legfeljebb tervmódosításról lehet be-
szélni, de egyébként is a kivitelezési tervek még
nincsenek, csak az engedélyezési terv készült el. 

Jól érzékelem, hogy egy kicsit mintha hátrébb
lépett volna a „küzdőtérről”, hogy az esztelen
ütés-vágások helyett várjon a „bírói” döntésre?

Így is leírhatjuk a jelenlegi helyzetet, mert való-
ban belefáradtam abba, hogy hiába szeretnék a
legjobb szándékkal – mondjuk érzelmileg elköte-
lezetten – megoldani egy több évtizedes problé-
mát azok helyett, akik csak ígérgették, csak
újabb és újabb támadásoknak teszem ki magam.
Valahogy így jártam akkor is, amikor felkértem
Lányi András filozófust, hogy egy tanulmányban
foglalja össze a parti gát ellen tiltakozók érvrend-
szerét, többek között azért, hogy ne mondhassák
azt, hogy ők el vannak söpörve. Ez a nyáron meg-
jelent tanulmány aztán súlyos katalizátora lett
egy újabb vitahullám fellángolásának. Ahelyett,
hogy csillapította volna a nézetkülönbségekből
adódó feszültséget, inkább tovább generálta. Volt
a XIX. század végén egy francia szociálpszicho-
lógus, Gustave Le Bon, írt egy könyvet a töme-
gek lélektanáról. A Római-parton kialakult helyzet
miatt újra belelapoztam ennek a könyvnek a ma-
gyar nyelvű kiadásába, megdöbbenve tapasztal-
tam, hogy ami itt most lejátszódik, annak a
80%-a ebben a könyvben le van írva. Egyik ilyen
kedvenc gondolatom, hogy amikor egy témát
érintő hangulat elér egy szintet, akkor az emberek
csak abszolút igazságokban és abszolút valótlan-
ságokban tudnak gondolkodni. Abban, amiről
meggyőzték őket – a módszer mindegy – abban
vakon hisznek, és ami ezzel nem egyezik, azt gon-
dolkodás nélkül elutasítják. Ezek a gondolatok
győztek meg arról, hogy ezt a vitát nem érdemes
úgy folytatni, ahogy eddig folyt.

Akkor várunk a „Tudós-tanács” szakvéleményére,
és közben abban bízunk, hogy egyszer majd lesz
egy gát, ami megvéd minket az árvizektől és eset-
leg a Római-partot a végleges pusztulástól.

Az biztos, hogy a védmű projekt parttal párhu-
zamos szakaszának a kivitelezése ebben a cik-
lusban nem fejeződik be, de most már nem is
ez a fontos, inkább az, hogy a folyamat, aminek
a végén csillaghegyi-öblözet védelme megépül,
az visszafordíthatatlan állapotba kerüljön.

Köszönöm.
Fehér Ágnes

Megkérdeztük…
Tarlós István főpolgármester

Az elmúlt években igazi közüggyé lett a Római-part. Igazából nem is a part, inkább
az odatervezett dunai védmű gondolata korbácsolja a kedélyeket hosszú hónapok
óta. Érvek, ellenérvek csattantak egymásnak, vádaskodások, személyeskedésig
fajuló viták kísérték a tervezés folyamatát. A Római-part politikai hadszíntérré vál-
tozott, és az adok-kapok csaták közepére Tarlós István főpolgármester került azzal
a szándékával, hogy a csillaghegyi –öblözet minél hamarabb megnyugtató védel-
met kapjon. Vele beszélgettem erről, és a római-parti gát-ügy jelenlegi helyzetéről.

„... A tömegeknek mindig jelentékeny szerepük volt a népek életében, de sosem olyan
nagymértékben, mint napjainkban. A mai kor egyik legfőbb jellemvonása, hogy 

a tömegek tudattalan tevékenysége lép az egyének tudatos tevékenységének helyére...”
(Gustave Le Bon – 1895.)
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