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RÓMAI PARTI PIAC
A NÁNÁSI UDVARBAN
Baráti légkör, jó hangulat, gyermek programok,
alkalmanként PÓNI LOVAGLÁS, ÉLŐZENE!
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III. Nánási út 47-49.

Nánási út 55., tel: 1/240-1188

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

SENZA

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

Táplálékallergiások
Boltja
– allergénmentes, paleo, bio, vegán termékek
– bio zöldség és gyümölcs rendelésre
– friss és fagyasztott pékáruk
– gyógynövények, teák, fűszerek, kávék
– gyógy- és helyben energizált vizek, lúgos, ozmózisos és Pi-víz
– gyümölcs- és maglevek, tejhelyettesítők
– hidegen sajtolt és fizikailag finomított növényi olajok, zsírok
– vitaminok, táplálékkiegészítők
– kozmetikumok
– teázó, kávézó, szendvicsek, levesbár
– vizsgálatok, kezelések, vákuumterápia
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Csokicsöves álló szolárium
Kozmetika; Smink
Fodrászat
Várunk mindenkit szeretettel!
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Kétnapos futófesztivál a sportszerelmeseinek
Élő népzene a bölcsődében
Lomtalanítási Kisokos
Óbudai gyógyszertámogatás
Óbuda Napja – Tizenkettő nem egy tucat
Beszéljünk róla! – Római-parti gát
Forgalmirend-változás a Pusztakúti úton

facebook/nanasiudvar
Elindult az önkormányzat Felelős gazdi
programja
Kulturális ajánló: Platán Könyvtár, Könyvajánló, Esernyős – Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont
Gondolatok a mobilgátról, árvíz elleni védelemről és Római-part jövőjéről

„Mikor először szőttem álmot,
Beteg, de szűzi volt a lelkem,
Nem volt, mit el ne hittem volna,
Nem volt, mit meg nem érdemeltem”
(Ady Endre)

Kedves Olvasó!
Nehéz így írni, hogy a tekintetem folyamatosan az ablakon túli harsogó világot
méregeti: a zöld, a sárga, a lila és az apró fehér virágok, mind az örömöt, a megújulást, az életet hirdeti. Akarom látni, érezni: szükségem van rá, szinte menekülök
a tavaszba, a kikelet-érzésbe. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a gondolatok kavarognak a fejemben, de arról, ami most ott van benn, nem akarok írni, mert a tavaszt
akarom hirdetni, azt hogy örüljünk, hogy menjünk a szabadba, hogy mosolyogjunk
végre egymásra, merüljünk el az áprilisi napsütésben… de a gondolataim? Látom
a fákon a rügyeket, az ágakon le-felfutkározó, kergetőző mókusokat, és ezekről
is „az a téma” jut eszembe. Az a téma, amivel az elmúlt napokban szembesülök
akarva, akaratlanul: a fiatalok, az úgynevezett Y generáció élete, avagy élhetetlensége. Ők azok, akik már a rendszerváltás után születtek vagy éppen csak előtte,
akik már úgy nőttek fel – hiszen a rendszert váltó szülők nevelték őket –, hogy
nincs lehetetlen, bármit elérhetnek. Megváltozott a világ, vele együtt változott körülöttünk minden. Miért akarjuk hát, hogy pont az értékrend, az egymáshoz vagy
a munkához való viszonyulás tartsa magát? Pedig éppen ezekről hallottam, olvastam, beszélgettem az elmúlt napokban, valahogy mindig szembejött velem a
téma. Miért elégedetlenek, depressziósak, párkapcsolataikban kudarcosak a fiataljaink? Mert előbb-utóbb mindegyik rájön, hogy valóban nincs lehetetlen, valóban bármit elérhet, de azért dolgozni, küzdeni kell most is, mint régen anyáiknak,
nagyanyáiknak. Nem, nem jövök elő a „bezzeg az én időmben” szöveggel, mert
tudom, hogy az általánosítás a lehető legrosszabb stratégia ebben a helyzetben,
ráadásul látom, tapasztalom, hogy igenis, ez a generáció is tele van értékes, tehetséges, tehetségével jól élő fiatalokkal: művészek, gazdák, mérnökök, tudósok,
mesteremberek, sportolók, akik nap, mint nap megdolgoznak a sikerért, az elismerésért. Ismerjünk meg belőlük minél többet, mutassuk meg a világnak őket és
azoknak, akik nem hisznek az Y generációban.
És különben is… tavasz van! Kedves Olvasó! Köszönöm, hogy „meghallgatott”,
hogy segített elűzni a borús gondolataimat. Cserébe fogadja tőlem szeretettel a
Római Parti Hírek áprilisi számát: ebben is találkozhat jó emberekkel, szép gondolatokkal.
Fehér Ágnes

Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,

Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

SA JTÓ K Ö ZLEMÉN Y
1 % segítség = 100 % figyelem
A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek
ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Az szja 1+1%-áról idén is, csakúgy, mint
tavaly, május 22-ig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül.
A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok,
miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózóktól.
A NAV mindjárt az új szja-bevallási felület kezdőoldalán feltünteti a rendelkezés
lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, egyházat vagy a Nemzeti Tehetség
Programot.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható
a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „17EGYSZA” lapon egészen május 22-éig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjával lehet,
mely segíti az adózót a megfelelő kedvezményezettek kiválasztásában.
Idén megszűnt a munkáltatói adómegállapítás lehetősége, azonban a korábbi
évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 %-os nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb 2018. május
10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot, a leragasztott
felületet és a kísérőjegyzéket aláírva.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban
regisztráltak a NAV-nál és megfelelnek feltételeknek, valamint a technikai számmal rendelkező, bevett egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV
honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész addig, míg a felajánló a rendelkezését
vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházat kedvezményezettként. A
civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont
– a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
A felajánlók dönthetnek a rendelkező nyilatkozaton arról is, hogy ha a civil kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket és e-mail-címüket. A
kedvezményezett ezeket az adatokat kizárólag közhasznú tevékenységéhez használhatja 5 évig kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra.

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.

1%-ot a Rómaifürdõ SE-nek
A Rómaifürdõ SE már 26 éve szolgálja a környéken élõket változatlan céllal: szervezett keretekkel biztosítani a szabadidõ sportos eltöltéséhez,
mind több gyerekkel és felnõttel megismertetni a vízisportok szépségét,
átmenteni valamit a Római-parti hagyományokból.

Támogassa Ön is személyi jövedelemadójának 1 %-ával!

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

Adószám: 18040551-1-41
Elõre is köszönjük a segítséget!
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Rómaifürdõ SE
HÍREK

Kajak-kenu Szakosztály edzések
Hétfő – Szerda – Péntek 16,00-18,00-ig
Helye:
1031 Budapest, Nánási út 53. ("R..."SE vízitelep)

www.romaifurdo-se.hu

Környezetvédő tanárok Borsodban
Miről mesél a Rudapithecus Hungaricus?
A csillaghegyi székhelyű Természet- és Környezetvédő Tanárok
Egyesülete hagyományos tavaszi
terepgyakorlattal egybekötött előadóülését ezúttal a Borsod megyei
Felsőtelekes és környékére hirdette meg.

Jelentkezni
Bögös Ádám edzőnél
a 06-70-415-1314-es
telefonszámon lehet.

GYERE, KAJAKOZZ VELÜNK!
A Rómaifürdő SE Kajak-kenu Szakosztálya
KEZDŐ CSOPORTOT indít 7 éves kortól
úszni tudó lányok és fiúk részére,
akik kedvet éreznek a kajakozás, kenuzás
alapjainak elsajátítására.
Az edzések helye: Rómaifürdő SE Vízitelepe
1031 Bp. Nánási út 53.
Az edzések ideje: kedd, csütörtök 16,00-18,00-ig,
szombat 10,00-12,00-ig
Szeretettel vár benneteket Perger Mercédesz edző.
Bővebb felvilágosítást is nála lehet kérni a 06-70-207-2499-es telefonszámon.

A káprázatos természeti környezettel megáldott település határából szép időben a
Magas-Tátra csúcsát is látni, ahogy a falu
határában – csak ott és csak ilyenkor – a A kockás liliom csak ott és csak akkor…
virágjuk teljében pompázó kockás liliomokat is. Az ország számos részéből érkeztek az egyesület tagjai, vendégei, hogy három Fővárosi Szabadidő Kupa – Tollas
nap alatt együtt járják körbe a Rudabányai és az Aggteleki hegység látnivalóit, nevezeA Budapesti Szabadidősport
tességeit, hogy minél alaposabban megismerjék ennek a vidéknek a múltját, a jelenét,
Szövetség Fővárosi Szabada történelmét és a kultúráját.
idő Kupa címet viselő verA kis bányásztelepülésen a házgazda szerepet Dr. Gulyás Pálné Ilonka egyesületi elnök
senysorozatában a tollasozók
emerita vállalta fel azzal a nem titkolt céllal, hogy népszerűsítse szülőföldjét, bemutassa
találkoztak az Angyalföldi
annak mind több értékét. Ebben segítséget is kapott, felsorakozott mellette a falu apSportközpontban. A szövetraja-nagyja, a polgármester – Orehóczki István – még egy méretes disznót is beáldozott,
ség tagegyesületeit 4 fős vegyes csapatok képviselték és léptek pályára. A Rómainehogy éhezzen a vendégsereg, segítőivel ő maga dolgozta fel az állatot. A böllér szefürdő SE csapata bekerült a döntőbe, ahol a 6. helyet szerezte meg. A csapat tagjai:
repet hátra hagyva pedig büszkén beszélt a faluról, az ott élő emberekről, hogy mi minPap János, Tureczki Tímea, Csongrádi Attila, Csongrádi Mónika és Tóth Karolina.
dent tudtak megvalósítani az elmúlt években és milyen terveket dédelgetnek még. És
hogy nem csak üres szóbeszéd volt, arról mindenki a saját szemével is meggyőződhetett: patyolat tiszta, virágos utcák, porták, szorgosan tevékenykedő kedves, vendégszerető emberek.
Felsőtelekesről kiindulva jutott el a kiránduló csapat számtalan környékbeli településre, ahol a tájak, az
épületek meséltek korokról, viharos és békésebb időkről: Edelényben egymást követte a látni valók sorában a tájház és a frissen felújított, a Kelet-Magyarország Fertődjeként ismert L’Huillier-Coburg kastély,
de belefért egy kis séta is az aggteleki barlangrendszerben. Az előadói ülések előadásai a vidék és a
város egymásra hatásáról, az egymásra épüléséről szóló témákat járta körbe, bemutatva a környék turisztikai vonzerejét és annak fejlesztési lehetőségeit is. Ezért is esett sok szó a Felsőtelekes és a vele
szomszédos Rudabánya között az 1965-ben talált ősmajom leletről, ami a Rudapithecus Hungaricus nevet
kapta, mert „ő” lett a térség tudományos és turisztikai jelképe. Dr. Vasáros Zsolt műszaki egyetem docense doktorandusz hallgatókkal álmodott meg egy méltó bemutató helyet az ősleleteknek. A hallgatóság
miután megismerte a Látványtár előéletét, kinn terepen is szemre vételezte a hajdani vasércbánya helyén
kialakult „türkiz-mesés” tó körül felépült bemutató komplexumot.
A háromnapos rendezvényre határon túlról is érkeztek vendéAz edelényi
gek. Tarlós István főpolgármester támogatásának köszönhetően
Borsodi tájház udvarán
Böjte Csaba atya védencei közül a gyergyószárhegyi Kájoni János Nevelőotthon neveltjei és nevelői csatlakoztak
a tanáregyesület programjához és mutatták be a minden
napjaikat.
Három nap, egy villanás, néhány pillanat a borsodi térség
egy kis szegletéből… és még mi mindenről mesélhetett
volna „Rudi”! Majd legközelebb.
Fehér Ági

Indul a 2018-as vízi szezon
A Rómaifürdő SE idei vízi telep nyitója „nagykabátosra”
sikeredett, de ez nem vette el a kedvét a szezonváróknak.
Gereblyékkel, lapátokkal felszerelve bírták ébredésre hoszszú, téli álmából a telepet. Mire a hatalmas konténer megtelt az őszről itt felejtett levelekkel, elkészült a Kibédi
házaspár jóvoltából a nagy üstnyi székelykáposzta is, előkerültek a hazulról hozott sütemények, így együtt csábítva
asztalhoz a szorgoskodókat. Vízi túra tervek részletei kristályosodtak ki, születtek újak, de azért a régebbi emlékek
is előkerültek. A legelszántabbak – dacolva az éjszaka szigorúan alacsony hőmérsékletével – sátrat vertek a vízi telepen, ezzel hirdetve, hogy eljött az ő idejük. Jó vizet, szép
túrákat minden vízre szállónak az idei szezonra!

Gyűltek a levélkupacok, az egyesület apraja-nagyja dolgozott
A kajak-kenu lapátok is rendezték soraikat,
így várják a vízre szállókat
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SULI HÍREK
FODROS Általános Iskola
Március a 2. a-ban
A víz világnapja – Március
22-én ünnepeljük éltető vizünket. Idén Bárány Márti néni
papírszínházzal készült, ahová
a belépő egy kék színű kéz
volt. A 2.a osztály nagyon élvezte az előadást, szinte lubickolt benne. Tetszett a víz
körforgásáról szóló mese,
amivel minden alsós osztályt
meglátogatott, mint egy vándormesemondó.
Az alkalomra ajtódekorációt is
készítettünk, és kék színű ruháink mellé kék virágokat hajtogattunk.
Vízzel
és
limonádéval koccintottunk,
majd meghallgattuk a vízzel
kapcsolatos kiselőadásokat,
megnézegettük a vizes képgyűjteményt, és Tünde néni is
vetített nekünk mindenféle vizekről: folyóról, tóról, tengerről,
óceánról, és láttunk képeket
tiszta és szennyezett vizekről.
Mindenki döbbenten figyelte
azokat a képsorokat, ahol a
piszkos, szeméttel teli vízből
próbálnak halászni, élelemhez
jutni szegénysorsú gyerekek.
Megfogadtuk, hogy mi nem
szemetelünk, vigyázunk környezetünkre,
szelektíven
gyűjtjük a szemetet, ezzel járulunk hozzá vizeink, Földünk megóvásához.

Húsvét nálunk – A tavaszi szünet előtti utolsó napon
locsolkodós, nyusziváró húsvétolást tartottunk a cserebere vásár után. Nyuszis rejtvényekkel, találóskérdésekkel vette kezdetét az ünneplés, ahol a legügyesebbek sok
csokitojást gyűjthettek. Ezután az osztály két csoportra
oszlott. A fiúk „csatasorba” álltak kölnijeikkel, hogy megöntözzék a lányok. A hervadástól tartó leányzók elővették
a locsolkodóknak szánt csokitojásaikat, süteményeiket,
és várták a versikéket. A 4 legbátrabb fiú – a többiek ne-

vében is – elszavalta a locsolóversét, majd kezdetét vette
a hagyományos kölnivizes öntözés. Cserébe megkapták
a tojásokat, amiket örömmel gyűjtögettek. 17 db jutott
mindegyiknek, mivel ennyi lányt locsolhattak meg.
Az illatos ünneplés után következett az ízletes hagyományőrzés. Sonkával, tojással, újhagymával, kaláccsal terített asztalt álltak körbe a gyerekek, és nagy örömmel
falatoztak a finomságokból.

– Papír és filcanyagból különböző kézműves foglalkozások
húsvéti témakörben
Természetesen a mozgás sem maradhatott el, volt nyuszifüles nyusziugrás és nyuszitánc kifulladásig.
Jutalmul a nyuszifüles gyerekeket finom falatkák várták.
Volt ott mi szem -szájnak ingere: házi szörpök, sós kalácsos kolbászos falatkák, és az elmaradhatatlan házi szalonna lila hagymával.
Jó érzés volt látni a sok
nyuszifüles próbákat kiálló,
jóízűen falatozó gyerekeket.
***

Dök-nap
A tavaszi szünet előtti
utolsó iskolai napon a diákönkormányzat vette
kezébe az irányítást a
Fodrosban.
Ezen a napon a diákság
nagy örömére természetesen nem volt tanítás.
Helyette a közkedvelt cserebere vásár került megrendezésre.

Ezúton is köszönjük a kedves
szülőknek a sok finomságot,
ami után már nehezebben
csúszott le a desszert, de
megbirkóztunk a répatorta, a
bárány formájú kalács és
nyuszis süti nagy részével.
Mindenki kellemes húsvéti
ünnepeket kívánt egymásnak, és boldogan várta a tavaszi szünetet.
Tünde néni és a 2.a
***

Nyuszis délután a
napköziben
A Fodros Általános Iskolánál már harmadik éve hagyomány tavaszi szünet
előtt a nyuszis délután.
Ezen a napon a gyerekek behozzák kedvenc plüss nyuszijukat a kiállításhoz. A tojásfát
szebbnél szebb festett tojásokkal díszítjük fel. A program mind a 11 napközis
csoportot megmozgatja, de
szívesen jönnek felsősök is
segíteni, részt venni.
Íme, a programok:
– Húsvéti locsolóvers, tavaszi dalok tanulása körtánccal
– Hajfonás piros pántlikával
– Nyuszis arcfestés
– Fűzfavesszőből fonás
A reggeli órákban percek alatt megteltek a folyosók „árusokkal”. A kirakodóvásár asztalai roskadoztak a különféle
portékáktól. Rengeteg diák hozta csereberére megunt játékait, ami a másiknak vágyott kincs lett. A vásári zsivaj
néhány óra múlva elcsendesedett: a gyerekek osztályaikba vonultak.
A diákönkormányzat tagjai reggelivel kínálták a diákokat.
Osztályfőnöki óra keretében megbeszélték az élményeket,
majd szó esett az eljövendő tavaszi szünet terveiről is.
A nap utolsó programja a diákközgyűlés volt. Ezen a rendezvényen a gyerekek feltehették kérdéseiket az iskola
vezetőinek. Igazgatónk, Thyra néni igyekezett minden diáknak kielégítő választ adni.
Az utolsó csengőszó már a tavaszi szünet kezdetét jelentette ezen a napon…
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AQUINCUM
Általános Iskola
Kitört a tavasz
Most már biztosan és visszafordíthatatlanul! E tény egyenes következményeként, az évek óta
gazdátlanul és üresen tátongó virágtartókba begóniákat varázsoltak
az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3.d
osztályának lelkes tanulói Réka
néni irányításával. Elsőként megfelelő helyre görgettük a régi korokból itt maradt virágvályúkat, majd
kissé kiástuk a helyüket, hogy stabilan álljanak a talajon. Ezután megtöltöttük friss földdel, és már csak
a palánták kiültetése maradt. A
gyerekek gyorsan párokba rendeződtek, és szorgos kezeikkel pillanatok alatt
a helyükre kerültek e kedves virágok, mindannyiunk legnagyobb örömére. Aki éppen
nem fért hozzá az ültetéshez, azok a giliszták mentésében vettek aktívabban részt. Az
osztály ezen felül gondnokságot vállalt a virágok fölött, így megfogadták, hogy a tanév
során öntözik, gondozzák a begóniákat,
hogy mindenkinek öröme teljen bennük.
A virágokat és a virágföldet az iskola alapítványa vásárolta, köszönet érte mindenki nevében!
Pécsi Anna és Wenzel Réka

A magyar költészet napja
2018. április 11-dike, a magyar költészet
napja az egész Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola számára mozgalmasan és eseménydúsan alakult. De hat tanulónknak ez a nap egyben
egy hosszú felkészülési időszak végét is
jelentette. A Kapocs Magyar-Angol Két
Tannyelvű Általános Iskola ugyanis aznap
rendezte meg a már hagyományosnak
mondható országismereti civilizációs versenyét.

Idén Wales volt a téma. A felkészülés
tematikáját a szerevezők által szinte
mindenre kiterjedő munkaanyag biztosította, a háromfős csapatokat pedig a
harmadik/negyedik, illetve az ötödik/hatodik osztályosok közül állítottuk ki. A
verseny teszt alapú volt, a csapatok az
egyes feladatokat egymás után, különkülön kapták meg, melyek kitöltésére,
megoldására mindössze néhány perc
állt a rendelkezésükre. (Ez egyben azt is
jelentette, hogy nem lehetett egy-egy
feladatra „visszatérni”; az időkeret lejárta után a feladatokat a javítást végzők
összeszedték.)
A verseny alatt a kísérő tanároknak mini
szakmai továbbképzésben volt részük,
ahol a könyvkiadók aktuális ismertetője
mellett egy igazi information-gap játékban
is részük lehetett az iskola egyik, Ausztráliából érkezett anyanyelvi lektorának a jóvoltából. A hatvan perc letelte után alig
győztük a csapatok friss verseny-élményeit meghallgatni, kérdéseikre, felmerülő
aggályaikra a tőlünk telhető legmegnyugtatóbb válaszokat megadni. A felkínált harapnivaló, a filmnézési lehetőség és az
udvar kínálta játék azonban csökkentette
a fáradtságot.
Az eredményhirdetésre a tervezett időben,
fél 5-kor került sor. Az első három díjazott
csapat közé ugyan nem kerültünk be, de a
tudás, ami a résztvevők fejében most

Wales-ről van, bizonyára több, mint bárki
másé az iskolában.

bronzérmes. Maticsek Lizett a 6 km-es
távon mindössze hat másodperccel maradt le az előtte célba érkezőtől, és így az
5. helyet szerezte meg a serdülők között.
Pajor Krisztián szintén szoros befutóban,
öt másodperccel maradt le a dobogóról,

és zárt végül a 4. helyen férfi ifjúsági egypárban. Ugyanebben a korosztályban Talpos Norbert a 8. helyen zárt.

Ráczné Schanda Katalin
munkaközösségvezető

Induló szezon az evezősöknél
Külker Evezős Klub
Március 17-én megrendezésre került az év első vízi versenye, a
28. Evezős Évadnyitó Széchenyi István Emlékverseny és 8. Nemzetközi Budapest Kupa, majd egy héttel később a tavaszi hosszútávú versenyen álltak rajthoz a Külker Evezős Klub Óbuda
versenyzői.
Az ítéletidő sem tartotta vissza a versenyzéstől az evezős társadalmat március 17én a 8. alkalommal megrendezett
Nemzetközi Budapest Kupán. A nemzetközileg is egyre népszerűbbé váló versenyre
tíz országból érkeztek indulók, így közel
550-en evezték le a körülmények miatt lerövidített 3 km-es távot az Óbudai-sziget
felső csücske és a Szent XXIII. János pápa
parknál lévő célvonal között. A Külker Evezős Klubnak három egysége állt rajthoz a
klub színeiben: egy női nyolcas és négypár, valamint egy férfi nyolcas. A klub két
további versenyzője, Pajor Krisztián és Talpos Norbert, válogatott színekben indult,
és a magyar ifjúsági válogatott nyolcas
tagjaként ifi korosztályban aranyérmet
szerzett. Felnőtt női nyolcasban ezüstérmet szerzett Gadányi Zoltána, Kiffer Dorina, Benda Orsolya, Gosztola Orsolya,
Mile Anna, Maticsek Lizett, Nagy Ildikó és

Gagyi Barbara, kormányos Mile Sarolta.
Szintén ezüstérmes lett a felnőtt női négypár egység, melynek tagjai Gadányi Zoltána, Benda Orsolya, Gosztola Orsolya és
Kiffer Dorina voltak. A férfi felnőtt nyolcas
a nyolcadik helyen végzett, tagjai Bartha
Zoltán, Sehr Miklós, Treiszler Ferenc,
Fenyő András, Götz Péter, Nagy Roland,
Lőrinczy Péter, Szabó Gergely, kormányos
Mile Sarolta.
Március 24-én megrendezésre került a tavaszi hosszútávú verseny. A Külker Evezős
Klub két arany- és két bronzéremmel zárta
az év második vízi megmérettetését. Gadányi Zoltána női felnőtt egypárban aratott
győzelmet, míg a Cseh Vilmos, Szabó Gergely alkotta váltott evezős kettős szintén
első helyen zárt a férfi felnőtt mezőnyben.
Női felnőtt könnyűsúlyú egypárban Kiffer
Dorina harmadik helyet szerzett, Mile
Anna pedig serdülő korosztályban lett

Hosszútávú eredmények:
NF 1x: 1. Gadányi Zoltána, 6. Benda Orsolya, 7. Gosztola Orsolya
NF ks 1x: 3. Kiffer Dorina
NS 1x: 3. Mile Anna, 5. Maticsek Lizett,
10. Győrffy Johanna
FF ks 2-: 1. Cseh Vilmos, Szabó Gergely
FI 1x: 4. Pajor Krisztián, 8. Talpos Norbert
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Kiffer Dorina

FS 1x: 14. Fekete Zalán
FS 4x+: 8. Sárdi Mátyás, Trautmann
Máté András, Tóth Benedek Máté, Veress Botond, k: Fekete Donát
Sport XXI Mini Kupa FT 4x+ 4000m: 5.
Rákosi Levente, Szabó Tamás, Márkus
Zsolt, Bíró Mihály Jakab, k: Fekete Donát
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Állatorvosi rovat
Szerkesztõ: Dr. Varga József

A bolhásság következményei
Előző cikkünkben magával a bolhássággal
foglalkoztunk, most pedig lássuk annak
semmiképp sem elhanyagolható következményeit!
A bolhák közvetett kára a legsúlyosabb. Allergiás hatásuk a leggyakoribb. A bolhák
nyála magas fehérje tartalmú. A fehérjék a
nagy molekulatömegük miatt a legerőteljesebb allergén anyagoknak számítanak
(allergén az a tényező, ami allergiát képes
kiváltani). Rendszeres kontaktusra, az allergénnek a bőr rétegei közé történő bejutására és hajlamra van szükség a bántalom
kialakulásához. Ha nincsen allergiás elváltozás az állaton, akkor sokszor ki sem derül
a parazitás fertőzöttség. Persze jól látszanak a kis ízeltlábúak, ha sokan mozgolódnak a kutyánk bundájában. Azonban a
bolhapopuláció 95%-a nem az állaton található, hanem lárvák formájában a környezetben, a parketta réseiben, kedvencünk
alvóhelyén. Ha nem látunk bolhát, akkor
útba igazíthat a bundában a szőrzetre tapadt bolhaürülék. Ez kb. 0,5 mm, de gyakran hosszúkás spirális alakú, feketés színű.
Könnyű elkülöníteni más szennyeződéstől,

mert sűrű fésűvel kikefélve, vízzel átitatott
fehér lapra hullatva az ürülék vörös udvart
képez, mert emésztett vért tartalmaz. Ez a
lárvák tápláléka. Az allergiás bántalom
lehet heveny: ekkor pár óra alatt egy gyulladt folt alakul ki a kutyán bárhol, gyakran
a combokon. Ezt a foltot, mivel nagyon
viszket, kiharapdálja, nyalja az eb. Átmérője 1-10 cm is lehet, megvastagodik a bőr,
váladékozik, kipirul. Kezelés nélkül baktériumok fertőzhetik felül, a seb gennyedzik,
bűzös szagot áraszt. Nagyon súlyos bőrgyulladás alakulhat ki, ami mélyebbre terjedve tovább fejlődhet. Kezelése hosszas,
több hetes antibiotikum, valamint gyulladáscsökkentő készítmények adagolását
teszi szükségessé, és a bőrbántalom rendszeres külsődleges fertőtlenítését, tisztán
tartását, a viszketés helyi csökkentését is
magában foglalja.
Kialakulhat hosszas allergia is (minimum 12 hónap bolhásságot igényel), ekkor az eb
hátágyéki tájékán megritkul, vagy kihullik
a szőrzet és sebek keletkeznek. Ez a bántalom mivel régi keletű, lassan gyógyul.
Teljes bolhairtásra van szükség, antibioti-

kum és gyulladáscsökkentő kúrára. E mellett fontos az immunerősítés és bőrtáplálók
adása is. A súlyosan bolhanyál allergiás
egyedek egyetlen bolhacsípés hatására
súlyos allergiás gyulladást kaphatnak. Más
egyedek évekig tünetmentesen lehetnek
bolhásak. De ezek sincsenek biztonságban
a bolha által terjesztett galandféreggel
szemben, amely ráadásul emberben is
megtelepedhet. Ez mosakodás során kerülhet a kutyába, amikor is az állat lenyeli a
szőrzetéről a bolhát, akiben benne lakik a
féreg lárvája. Ezután kikel a gazdaállatban
a féreg, és kifejlődve sokszor a végbélnyílás környékén rizsszemszerű ízei is láthatók
lesznek, melyek mozoghatnak is. Ezért
rendszeresen féregűzni is kell a bolhafertőzésnek kitett ebeket, valamint ez fordítva
is igaz, ha ezzel a féreggel (D. caninum) fertőzött az állatunk, akkor mindenképp gon-

dolnunk kell rá, hogy a kutya bolhás.
A bolhák még egy sor különböző fertőző
vírusos és baktériumos betegségnek lehetnek a közvetítői. Szerencsére ezek ritkábban fordulnak elő, ilyen lehet például a
bubópestis. A középkori nagy pestisjárványok kirobbantásáért is a vándorpatkányok bolháit teszi felelőssé a tudomány.
De például a szúnyogok mellett a bolhák
is terjeszthetik a nyulak Myxomatosisát.
Mindezekre tekintettel nem szabad elhanyagolni a bolhásság témakörét, hiszen
régi, ismert probléma, de talán a kevésbé
ismertek a következményei. Legfontosabb
a megelőzés, védekezés, és ha már létezik
a probléma, akkor a környezet teljes fertőtlenítése, illetve célszerű az állat fekhelyétől, takarójától, egyéb hasonló,
bolhatanyának alkalmas felszereléseitől
véglegesen megszabadulni.

Kérjük, támogassa az

El ve szett Ál la tok Ala pít ványt!
Alapítványunk célja az elveszett, elhagyott és rászoruló állatok egészségének
megõrzése és gyógyító rehabilitációs tevékenység, emellett
az iskolákban végzett oktatásainkon keresztül tájékoztatni a fiatalokat
a helyes állattartásról, állatvédelemrõl, és környezetvédelemrõl.
Amennyiben adománnyal járulna hozzá munkánkhoz:

BANKSZÁMLASZÁM:

CIB 11102209-18113633-10000001
Segítségét elõre is köszönjük! Az Alapítvány kuratóriuma

KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

III. kerületi Cziniel
cukrászda és kávéházba.
Karbantartó, ezermester
munkakörbe
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.
------------------------------------------------

Takarító mosogató
munkakörbe
Napi 8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre
elkészül, megbízható biztos háttér.
Nettó 160,000 Ft, fizetett szabadság.
Jelentkezni a cziniel@czinielcukraszda.hu
vagy a 06309222913 telefonszámon lehet.

KI RÁLY KO NT ÍR B T
Társaságunk
20 éves szakmai tapasztalattal végzi

TÁRSASÁGOK
KÖNYVELÉSÉT, BÉRSZÁMFEJTÉSÉT
az Aquincumi lakótelepen található irodában.

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

Családi rendezvénnyel
és virágültetéssel indul az idei szezon
a Nánási Udvarban
A Nánási Udvar két éve várja látogatóit, eddig is számos ingyenes rendezvénnyel kedveskedtek a környék
lakóinak, és idén is több eseménnyel
készülnek. Az udvar lakói kiemelten
fontosnak tartják, hogy közösséget
építsenek, tartalmas programokkal,
igényes és szórakoztató rendezvényekkel közelebb hozzák egymáshoz a környéken élőket és egyfajta
kulturális találkozási ponttá alakuljanak. Az idei év első rendezvényén
2018. április 28-án a gyermekeké
lesz a főszerep, már a reggeli szokásos Római Parti Piaccal elkezdődnek
a programok, 10:00-13:00-ig a G2S
Síiskola ingyenes síoktatást tart,
11:00-től arcfestés, 12:00-től állatsimogató várja a gyermekeket, délután és este pedig The Plan és az
Apacuka zenekar előadását láthatják
a színpadon. A szervezők még várják
helyi csapatok jelentkezését, akik
szívesen megmutatnák magukat a
színpadon.
Az idei évben a Nánási Udvar indít
egy új programot is „Mindenkinek le-

gyen saját virága (világa)” névvel,
amellyel a gyermekek virágok iránti
szeretetét és gondoskodási tudatát
szeretnék erősíteni. A rendezvény
előtti héten a Nánási Udvar üzleteiben és a Facebookon is lehet regisztrálni a gyermek nevével a
virágokért. A rendezvény napján a
Loidl Virág Enterieur jóvoltából ingyenesen kapnak a gyerekek árvácska-hagymákat, amelyet az
udvarban el tudnak Szüleikkel közösen ültetni, majd a jövőben kijöhetnek együtt ápolni, gondozni a
növényt és végigkísérhetik növekedését, fejlődését.
A Bagetto kézműves fánkfestéssel
kedveskedik a látogatóknak, a SENZA
Táplálékallergiások Boltjában ingyenes
kóstoló és egészségügyi állapotfelmérés lesz gyermekeknek, a Mad Meat
étteremben ehető virágokkal várják az
érdeklődőket.
Fogadjanak örökbe minél
többen egy-egy árvácskát,
és látogassanak ki az ingyenes
rendezvényre!
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Kétnapos Futófesztivál
a sport szerelmeseinek
Harmadik alkalommal tehetik próbára magukat két napon keresztül a
futás rajongói Óbudán. Szombaton a családoké, vasárnap a versenyzőké a főszerep.
Sokak számára már valódi hétvégi
programmá nőtte ki magát az önkormányzat Örlős Endre Egészségügyi Programjában is szereplő
Óbudai Futófesztivál. A folyamatos érdeklődésnek és lelkesedésnek köszönhetően immár harmadik éve, hogy a fesztivál
a korábbi egy helyett a hétvége két napján kerül megrendezésre.
Április 28-án a családok kerülnek az esemény középpontjába, a szervezők a szombati
napra időzítették a könnyedebb, családi távokat, melyen a kevésbé gyakorlottak is bátran elindulhatnak akár a legfiatalabb korosztállyal együtt. Az indulók választhatnak az
500 méteres mini futamon kívül a 2018 méter, illetve a 3,5 és 5,5 km-es távok közül.
Vasárnap, 29-én már a versenyzőké a terep. Egyéniben 7 és 10,5 kilométeres, valamint félmaratoni futamon várják az indulókat, és a nagy népszerűségnek örvendő félmaratoni csapatváltó is ezen a napon kerül megrendezésre, melyre 2-3 fős csapatok jelentkezését várják.
Sokan családilag és egyénileg is rajthoz állnak, választva akár a hosszabb távokat, időmérés azonban a csak második versenynapon lesz. Eredménytől és távtól függetlenül
mindkét napon éremmel díjazzák a befutókat, a komolyabb távok első három helyezettje
pedig külön díjazásban is részesül.

Lakossági tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy hivatalosan 2018. február 26.
napjával megváltozott Társaságuk székhelye.
Új címe: 1035 Budapest, Vihar utca 17., ahol 2018. április 16-ától
várják az ügyfeleket.
A zavartalan átállás érdekében 2018. április 13-án, a Parkolási Kft.
a költözés napján rövidített nyitvatartási idővel, 09:00-12:00-ig fogadja ügyfeleit a 1033 Budapest, Mozaik utca 7 szám alatt.
A személyes ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje, a korábbi elérhetőségek és bankszámlaszámok nem változnak!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az új székhely a 4. díjtételű fizetős várakozási övezet területén belül található, és önálló, az ügyfelek részére fenntartott díjmentes várakozóhelyekkel nem rendelkezik.

A nevezési határidők:
2018. április 28. napon induló futamokra 2018.04.24. éjfélig
2018. április 29. napon induló futamokra 2018.04.20. éjfélig
Nevezni az www.obudaifutofesztival.hu oldalon van lehetőség, ahol minden további
információ elérhető a rendezvénnyel kapcsolatban.
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Lomtalanítási kisokos
Fontos információk az 2018. április 16. és április 26. közötti időszakban sorra kerülő óbuda-békásmegyeri éves lomtalanításról.
A korábbiakhoz képest jelentős változás,
hogy a lomtalanítás napján csak 18 óra
után helyezhetők ki az elszállítandó, feleslegessé vált tárgyak. Aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat,
köztisztasági szabálysértést követ el és
bírság kiszabására számíthat!
Az FKF Nonprofit Zrt. gondoskodott, hogy az
egyes lomtalanítási körzetekben élő lakosság a lomok kikészítésének pontos időpontjáról az egyes ingatlanok hirdetőtáblájára
kihelyezett információk mellett, a lomtalanítás előtt legalább 10 nappal hivatalos levélben, és postaládába dobott szóróanyagon is
kapjon tájékoztatást.
A lomtalanítási közszolgáltatás nem terjed
ki a mindennapos háztartási hulladékra,
építési és bontási hulladékra, gumiabroncsra, szénporra, földre, gépjárműroncsra, az ipar, mezőgazdaság vagy
szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladékra, veszélyes hulladékra, elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékra és a kerti biohulladékra.
A lomokat a lakóházak előtti közterületre
kell kihelyezni, ügyelve arra, hogy az úttestre ne kerüljön, mert akadályozhatja a
forgalmat. Amennyiben a lomtalanítást

érintő útszakaszon végzett kivitelezési
munkák, vagy egyéb lezárások, forgalomkorlátozások miatt a lomtalanító gépjármű
a forgalomtól elzárt területre nem tud behajtani, úgy az esetlegesen kirakásra szánt
lomokat a lakosságnak – a megküldött lakossági értesítőben megjelölt időpontban
– a legközelebbi, közúti közlekedésre alkalmas, a lomtalanító gépjármű által megközelíthető helyre szükséges kirakni, mivel
kizárólag ez esetben tud az FKF Nonprofit
Zrt. annak elszállításáról gondoskodni.
Veszélyes hulladékok átvételére minden
lomtalanítási körzetben az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpont létesítésére is
sor kerül. A veszélyes hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon
van lehetőség, melynek helyszíne kizárólag az FKF által eljuttatott tájékoztató
anyagon található.
A kijelölt gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok:
– sütőolaj és göngyölegei,
– festékmaradék és göngyölegei,
– olajos mûanyag flakon,
– oldószerek, hígítók,
– növényvédõszerek,

– akkumulátor, szárazelemek,
– elektromos és elektronikai hulladék,
– gumiabroncs,
– szórópalack,
– fénycsõ,
– gyógyszerhulladék
A lomok kihelyezésének módját és idejét
a közterület-felügyelet ellenőrzi. Amennyiben bárki problémát észlel vagy segítségre szorul a lomok kihelyezésében,
hívja III. kerületi lomtalanítási forródrót
telefonszámot (+36 30 338 59 26),
mely április 1-étől 0-24 órában áll rendelkezésre.
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete a lomtalanítás teljes időtartama alatt
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fokozottan ellenőrzi azokat a helyszíneket,
ahová a lomok kipakolása történik. A felügyelet munkatársai fokozottan felhívják a
figyelmet arra, hogy a közterületre kihelyezett lomok elvitele lopásnak minősül.
Aki valamilyen oknál fogva lemarad az évi
rendszeres és ingyenes lomtalanítás időpontjáról, annak térítés fejében lehetősége
van egyedi időpontot kérni a Fővárosi Közterület-fenntartó zöldszámán a
+36 80 353-353-n, vagy e-mailben a
fkfzrt@fkf.hu-n.
Kövesse a lomtalanítással kapcsolatos híreinket az Óbuda-Békásmegyer Közterületfelügyelet Facebook oldalán.
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Óbuda Napja
– Tizenkettő nem egy tucat
Idén 12. alkalommal ingyenes koncertek, gyermekprogramok és gasztronómiai különlegességek várják az ünneplőket május 3-5-ig, három napon keresztül a Fő téren és a
kerület több pontján.
Óbudán komoly hagyománya van
annak, hogy május első hétvégéjén
színpompás forgataggal ünnepelnek
a kerületben élők. Az Óbuda Napja
immáron 12. éve szórakoztatja az idelátogató közönségét, egyre nagyobb
sikerrel.
Idén már három napon át, több helyszínen zajlanak a programok. Az események központja a Fő tér és
környéke, de a kerület számos pontja
kínál kellemes kikapcsolódást az itt
élőknek, ide látogatóknak. Ingyenes
koncertekkel, gyermekprogramokkal,
Civil udvarral és gasztronómiai különlegességekkel várják az érdeklődőket.
Az Óbuda Napja kezdőprogramja a Fő
téri Esernyősből indul: május 3-án,
csütörtökön 17.00 órakor a harmadik
kerületi művészek kiállításmegnyitójával. Ezen a nyitónapon azonban,
ugyanebben az időpontban a Kassák
Múzeumban, az Aquincumi Múzeumban és az Óbudai Platán Könyvtárban
is lesznek programok.
A programok a következő napon,
május 4-én, délután a Fő téren folytatódnak A Kutya Vacsorája koncerttel, amely után a jó hangulatot az
Ivan & the Parazol biztosítja. A 4-ei
programok a Fő téren kívül is több
helyszínen zajlanak, a Kassák és a
Kiscelli Múzeumban, illetve a Szent
József Házban is.
Május 5-én, a Fő téren napestig kínálják ﬁnomságaikat a kitelepült
vendéglátóhelyek: minőségi pálinkák, bor- és sörkínálat, nemzetközi
és hazai ízek, street food és édes ﬁnomságok széles választéka várja a
vendégeket. Az Esernyős szobroknál
kialakított borudvar sok kiváló borvidék borászatával várja a borok szerelmeseit. Lesz kézműves vásár,
színjáték-automata, ezernyi más
játék és látnivaló, de akár egy korabeli hangulatot idéző utazás is tehető Óbuda utcáin egy múlt századot
idéző ﬁákeren.
A nagyszínpadon délelőtt Halász
Judit ad koncertet a gyerekeknek,
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majd a Langaléta Garabonciások következnek, utána pedig a
Kincső Néptáncegyüttes műsora. Délután a Blahalouisiana,
Budapest Voices majd este
20.30-tól a Kiscsillag lép színpadra.
A Zichy udvarban is sűrű programok lesznek. Itt a civil szervezetekkel
ismerkedhetnek,
egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt a felnőttek,
a kicsiket pedig ezernyi játék
várja.
A Kórház utcában szabadtéri kiállítás nyílik Templomok a talpunk alatt címmel a középkori
Óbudáról. Köszöntőt mond Bús
Balázs, Óbuda–Békásmegyer
polgármestere, a kiállítást Népessy Noémi az Óbudai Múzeum igazgatója nyitja meg.

A Kobuci kert ebben az évben központi helyszínné válik: 15.00 órakor
Bús Balázs polgármester adja át a
kerületi kitüntetéseket: az Óbuda
Díszpolgára címet, az Óbuda Kultúrájáért díjat, a Pro Óbuda díjat, az
Óbuda Sportolója díjat, valamint a

a Rutkai Bori Banda gyermekkoncertje nyitja a sort, majd Puskás
Péter alpolgármester köszöntője
után kóstolhatja meg mindenki Csillaghegy tortáját a Cserfalvi Cukrászda jóvoltából. A kalóriák
letáncolásához a Kis Göncöl tagjaitól
leshetünk el tánclépéseket. A főként
alsó tagozatos gyerekekből álló táncegyüttest a Bazseva zenekar kíséri.
Ezután a Fodros Általános Iskola és a
Csillaghegyi Általános Iskola szórakoztatja a közönséget előadásával.
Az iskolások után a Cassandra Táncművészeti és Sportegyesület műsora,
a Freak Fusion Cabaret lép színpadra,
majd a Turbó Méhek koncertje következik. Nem maradhatnak ki a programból a közönség nagy kedvencei:

Hidegkuti Nándor Emlékplakettet. Az
átadó előtt a Danubia Zenekar kamaraformációja zenél. Az esti programokat a Petruska, később pedig a Nana
Vortex koncertje zárja.
A hagyományokhoz hűen a békásmegyeri Csobánka tér ad otthont a Közbiztonsági nap rendezvényeinek,
mely kutyás- majd katasztrófavédelmi bemutatóval indul. Ebéd után
a rendőrzenekar koncertjét hallgathatják, s ezután kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, majd Kelemen
Viktória alpolgármester adja
át az Óbuda Közbiztonságáért
díjat.
Délután a Braunhaxler Dalkör,
Bognár Szilvia, a Gólyalábas
mutatványos kompánia és a
Budapest Ragtime Band szórakoztatja a közönséget. Egész
nap itt lesz az Óbudai Egyetem
a Tudományos Placcal, lesz kutyás bemutató, vidámpark,
lovas és motoros járőrök, szakmai
sátrak, vetélkedők.
Csillaghegy Napja is változatos programokat kínál idén a látogatóknak. A
Mátyás király út egy lezárt szakaszán
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Berecz András különleges meséléssel
csal mosolyt az arcokra, majd a Göncöl Néptáncegyüttes előadása következik, amely végül táncházzá alakul.
A nap záró koncertjét Csillaghegyen
a Charlie Band adja.

A részletes műsort megtalálják a
rendezvény műsorfüzetében,
az obudanapja.hu oldalon
és a rendezvény Facebook
és Instagram oldalán.
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Beszéljünk róla!

ÚTFELÚJÍTÁS

Forgalmirend-változás
a Pusztakúti úton

Római-parti gát
Egyeztetésre hívta a civileket a kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új, döntést segítő, előkészítő
javaslatot rendelt meg a VTK Innosystem Kft-től. A megbízás teljesítéséhez a cég fontosnak tartja az érintett civilszervezetek, a vállalkozók és az ott élők képviselőivel történő egyeztetést. Ennek
keretében március 27-én az önkormányzat meghívta a Római-parton
dolgozó, működő sportegyesületek, kabinbérlők képviselőit, hogy egy
beszélgetés keretében osszák meg tapasztalataikat, mondják el a
véleményüket a Római-parttal, a tervezett védművel kapcsolatban.
A VTK Innosystem Kft. részéről Dr. Major Veronika hallgatta meg a
jelenlévőket.
A találkozón hét szervezet képviseltette magát, olyanok, akiknek fontos a Római sportos
jövője. Valamennyien egyet értettek abban, hogy a Római elhanyagolt, az állapota folyamatosan romlik, a csatornázás elengedhetetlen, ahogy az életveszélyes, elöregedett
fák kiszűrése is. Területfejlesztési tervet sürgetnek funkció megjelöléssel, ugyanakkor
határozott kerületi fellépésre számítanának a még meglévő állami tulajdonú ingatlanok
sportos hasznosítását illetően. Számukra a megoldást egyértelműen a parti védekezés
jelenti, ugyanakkor fontosnak tartják a Római jellegének megőrzését, a plázs megtartását. Ha ez a kerítések vonalában húzódó gát megépítésével érhető el, akkor abban is
partnerek.
A jelen lévő civil szervezetek:
Külker evezős Klub Óbuda, KSH kabinbérlők, Védőszárny Alapítvány, Rómaifürdő SE,
Óbudai Sportegyesület, Római Teniszakadémia, Multi SE
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A csillaghegyi Árpád Forrásfürdő fejlesztése teszi indokolttá a fürdő
környezetében lévő utak, járdák felújítását is. A BKK Közút május végére ígéri a munkák befejezését.
A Pusztakúti úton felújítási munkálatok kezdődtek 2018. április 16-án hétfőn, melyek
várhatóan 2018. május végéig tartanak. A tervezett munka elvégzése két ütemben történik: az első ütemben a Csillaghegyi Strandfürdő bejáratától a Kázmér utcáig dolgoznak,
majd második ütemben a Kázmér utcától az Ürömi útig tartó szakaszon újítják fel az útburkolatot.
Mindkét ütemben félútpályás lezárás várható, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa
fogja szabályozni. Az első ütem időszaka alatt a Kázmér utcából csak jobbra, az Ürömi
út felé lehet kihajtani, ekkor az utcába való behajtás még nem lesz korlátozva. A második
ütemben a Kázmér utca Pusztakúti úti torkolata ideiglenesen le lesz zárva, így Mocsárosdűlő térségéből a Pusztakúti út csak az Újliget sétányon keresztül lesz elérhető.
Az útépítési munkálatok miatt csúcsidőszakokban a III. Dózsa György utcában a centrum
felé, valamint a Pusztakúti úton a városból kifelé vezető irányban jelentős torlódások
várhatóak.

A BKK Közút azt kéri, hogy aki teheti válasszon más útvonalat!
Tömegközlekedési változások
Várhatóan április végéig a 219-es autóbusz módosított útvonalon közlekedik, nem érinti
a Forrásliget lakópark és a Csillaghegy megállókat, a 160-as, a 943-as, a 960-as autóbusz pedig kihagyja a Csillaghegy megállót.
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Az Ö sszef ogá s Ó b u d á ért
megbízásából

Eg ye süle t

Dr. Hecsei Pál ügyvéd

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
tart

minden hónap első hétfőjén 17-19 óráig.
Cím: 1039 Budapest, Hímző u. 1. földszint,
esetleges időpont egyeztetés: +36 30 207 1156

Ajándékok, dísztárgyak papír, kő és más
természetes anyagokból
Dekoráció esküvőkre és ünnepi
alkalmakra

Reggelizzél nálunk!
Az Összefogás Óbudáért Egyesület
„rászoruló gyermekek reggeliztetése” programja
a Békásmegyeri Közösségi Házban
(1039 Budapest, Csobánka tér 5.)

ÁGIDEKOR
06 30 327-8686

dekor.weebly.com

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

A Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület
www.csipke.info

PROGRAMOK
CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
1039 Mátyás király út 13-15
május 5. szombat
Csillaghegy napja a Mátyás király úton
A polgári kör programja:
Piac tortája; Sörsátor; Rodeobika;Ugrálóvár
május 16. szerda 18 óra
Csillaghegyi találkozó a Csillaghegyi Közösségi Házban
Woth Imre koronaőr: A Szent Korona aranyműves szemmel
***

ZSÁMBOKI ÖNKÉPZŐKÖR A ZSÁMBOKI
MŰHELYBEN
1039 Lehel utca 14., katolikus templom jobboldali épületszárnya
május 2. szerda 18 óra
Csépe László: Evolúció kontra intelligens tervezés
***
Előadásaink ingyenesek,
mindenkit szeretettel várunk.
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Kulturális ajánló

www.platankonyvtar.hu
pl a t a n @ k s zki.ob ud a .hu

2018. április 19. 18.00
Gyenis Balázs, az MTA tudományos munkatársa tart előadást az időutazásról.
Valóban lehetséges az időutazás abban a formában, ahogy a filmekben és a sci-fikben látjuk? Mit jelent az ún. nagypapa paradoxon?
Mire utal Einstein relativitáselmélete ez
ügyben? Az előadás során izgalmas felvetések,
érdekfeszítő válaszok várhatóak. Kihagyhatatlan a leendő időutazóknak!

Tel.: 439-0936

Diavetítés

NYITVA TARTÁS

2018. április 28. 11.00
Mókás és tanulságos mesékkel várjuk a kíváncsi gyerekeket:

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

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

A Kacor király és a Kismalac és a
farkasok című filmeket vetítjük.

Lehetséges-e az időutazás?

Origami
2018. május 7. 16.00
A papír nem hajthatatlan.
A Magyar Origami Kör foglalkozása az Óbudai Platán Könyvtárban.

Oroszlán a
könyvtárban
2018. május 12.
11.00
Zsebszínház – bábjátékkal egybekötött
meseolvasás Michelle
Knudsen Oroszlán a könyvtárban című meséje alapján.

KIÁLLÍTÁS
Petri 75

Villamosok Óbudán

2018-ban 75
éve született
Kossuth- és József Attila-díjas
költő, műfordító, újságíró
Petri György.

2018. május 3. 18.00
Fotókiállítás és előadás
Óbuda Napja alkalmából
Merre járt az 5-ös, hol kanyarodott a 11es, miért volt 33-as a 33-as? Hol volt az
óbudai remíz, és miért nem indult újra a
troli?
A villamosok virágzása és romlása Óbudán
címmel kiállításmegnyitó előadást tart Legát
Tibor újságíró, a Közlekedik a főváros és más
nagy sikerű közlekedéstörténeti könyvek szer-

Könyvajánló

Szilágyi
Lenke fotóművész kiállítása megtekinthető 2018. április 30-ig.

Felnőtt szépirodalom
Alyssa Palombo: A velencei hegedűs
– Antonio Vivaldi története
Adriana d’Amatót, a tehetséges hegedűtanoncot zsarnok apja
eltiltja a zenéléstől. A fiatal lány azonban nem hajlandó lemondani szenvedélyéről: egy este elszökik otthonról, hogy tanárául
kérje fel a Pietá éppen kegyvesztett oktatóját, a hegedűvirtuózt
és neves komponistát, Antonio Vivaldit. Miközben apja egy jómódú arisztokrata férj oldalán látná legszívesebben lányát, Adriana az éjszaka, titokban vett hegedűleckék során
menthetetlenül beleszeret oktatójába. Érzései viszonzásra találnak, azonban szerelmüket nem vállalhatják fel. Mindketten
tudják, hogy boldogságuk Adriana esküvőjéig tarthat, amikor
örökre el kell búcsúzniuk egymástól.

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

KAPCSOLAT
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 30 883 1953, info@esernyos.hu
www.esernyos.hu | www.esernyosgaleria.hu
www.facebook.com/esernyos
www.facebook.com/szindbad
www.facebook.com/gazlampa
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zője. Óbuda egykori villamosközlekedését a
II. világháború végétől az ezredfordulóig idézik fel beszélgetőpartnerével, Horváth Péter
történész-muzeológussal, az Óbudai Múzeum
munkatársával.
A kiállítás megtekinthető
2018. május 3 – június 25-ig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

2018. május 15. 17.00
Az Elveszett Állatok Alapítvány
munkatársai mesélnek a tavasz
madárhírnökeiről. Mikor találkozhatunk legkorábban vándormadarainkkal? Felismeritek
csicsergésükről a zöldikét, vagy a pacsirtát? Tudjátok, melyik madár
éneke a „nyitnikék, nyitnikék”? Színezőkkel várunk benneteket!
A programok ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felnőtt szakirodalom
Eva Schumann: Csili és társai
– Fajták, termesztés, receptek
Csípős csili vagy édes paprika? Mindegy melyikre vagyunk
kíváncsiak, a könyvben választ kapunk a következőkre: A
paprika eredete és világhódító útja, Miért csíp?, Tarkabarka
rokonság: közkedvelt és ritka fajták, A csilitermesztés alapjai – melyik fajtát hova ültessük, hogyan gondozzuk, Kártevők, betegségek – hogyan legyen egészséges a paprikánk,
A csilikertész egy éve – tudnivalók és teendők a vetéstől a
betakarításig, Csili és társai a konyhában: különleges receptek.

Gyerek szépirodalom
Lucy Strange: A fülemüleerdő titka
Elragadóan szövevényes történet barátságról, tündérmesékről és családi titkokról. 1919-et írunk. Mama beteg. Papa
külföldön kap munkát. Jane dadus túl elfoglalt, hogy odafigyeljen Henriettára és az árnyakra, amiket lát – vagy
látni vél – az új házukban, Remény-lakban. Teljesen egyedül, néhány mese társaságában Henry felfedezi, hogy Remény-lak tele van különös titkokkal: elfeledett padlás,
kísérteties alakok, rejtélyes tűz, ami a kert mögötti fák között pislákol. Egy éjjel kimerészkedik a Fülemüleerdő sötétjébe. Vajon mit talál, ami az egész életét megváltoztatja?
***
Forrás: bookline.hu

TAVASZI TÁRLAT
Pitypangdzsungel kerületi alkotásokból

Solymár utcai
Gyerek
KönyvMegálló

Közeleg Óbuda napja, amikor a III. kerület több helyi kezdeményezése is megmutatkozik. A rendezvénysorozat nyitó napján,
május 3-án nyílik az Esernyős Galériában a kerületi művészek válogatott alkotásait bemutató II. Óbudai Tavaszi Tárlat. A tárlat alcíme idén Pitypangdzsungel lesz, amelyet a szintén kiállító Kalocsay
Enikő festményének címéből kölcsönöztek a kurátor, Garami Gréta.
A T-Art Alapítvány 2013 óta rendez kiállítást Óbuda napján, a Fő
téri Esernyős másodszor ad helyet a sikeres seregszemlének. Idén
több mint 30 itt élő és alkotó művészt hívtak meg a csoportos tárlatra, hogy egy-egy új munkán keresztül közösen mutassák be az
évről-évre születő művészeti értékeket. Az alkotások különböző
szemléletmódban, eltérő műfajokban és technikával készültek, céljuk azonban egységes: állandó kapcsolatot kovácsolni a lokálpatrióta képzőművészeti szféra és legközvetlenebb közönsége, az
óbuda-békásmegyeri művészetkedvelő publikum között.
A kiállítás június 3-ig lesz látogatható.
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

A Solymár utcai Máltai
játszótéren
a Gyerek KönyvMegállót

2018. május 25-én
11-kor

www.esernyos.hu
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Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere adja át.
Az érdeklődőknek Danny Bain,
Szaszuma és a szél interaktív,
zenés-táncos meséjét adja elő.
Cím:
1032 Budapest,
Solymár u. 12.

Gondolatok a mobilgátról, árvíz elleni védelemről és a Rómaipart jövőjéről
Az utóbbi időben a hazai médiából ömlik a Római parti árvízi védekezéssel kapcsolatban egy terméketlen vita, ahol a józan hangok alig hallhatóak. Ebben a vitában –
VITA? ez nem igazi vita, – mindenki mondja a magáét, a Római part igazi
használóinak, szerelmeseinek hangja nem hallatszik. A Római mindannyiunknak más.
Nekünk az evezősklub, dunai kirándulások kezdete és vége. Másoknak hétvégi kikapcsolódás a családdal, ismét másoknak sörözés a haverokkal a vízparton. És igen,
ismét másoknak befektetés, pénzkereseti lehetőség. De ez nem baj, így kerek a világ.
Nagyon hiányoljuk az írott sajtóból és a rádióból, TV-ből a vízparti klubok, magánemberek, vállalkozók, lakosok szempontjait.
Szerencsétlen módon az árvízvédelem műszaki kérdésből politikaivá lényegült át,
ami megnehezíti az ellentétes véleményen állók elfogulatlan eszmecseréjét.

A Római part jelenleg
Ha az ember manapság végigmegy a Rómaiparton, rengeteg düledező épületet
vagy éppen elhagyott vízparti telket lát.
Ezek korábban gyárak, állami vállalatok,
minisztériumok üdülői voltak, vagy a Sportlétesítményeket Kezelő Vállalathoz tartoztak. Többek felmérése szerint a 70
hektáros rómaipart 70-80 %-a jelenleg magánkézben van, és még kb. 20-30 % van az
állam vagy egy állami vállalat birtokában.
A 89-es rendszerváltás során a tulajdonos
magára hagyta ezeket az ingatlanokat és
azóta is lassan enyésznek. Helyükön lakóparkok modern elegáns otthonok épülteképülnek, vagy ahol nem, (és rengeteg
ilyen ingatlan van) ott a tulajdonos kivár.
Várja, hogy számára megfelelően alakuljon
a szabályozás vagy legyen elég pénze egy
beruházás indításához.
Ugyanakkor a még meglévő néhány csónakház (a valamikori 16-ból 3-4 darab maradt) sajnos tökéletesen el tudja látni a
vízre szállni akaró sportolók igényeit. Jó
lenne, ha a sportolni, evezni vágyó fővárosi polgárok tülekednének az evezési lehetőségekért, sajnos nem ez a helyzet.

Az árvizvédelem műszaki tervei
2017 tavaszán úgy nézett ki, hogy záros
határidőn belül indulhatnak a védművek kiviteli munkái a vízparton tervezett mobilgát
megvalósításával. Ezt a tervet többoldalról
támadták. A főváros új vizsgálatokat rendelt meg egy jóhírű tervezőintézettől és az
ott készülő anyagot egy szakmai grémium
elé terjeszti további vizsgálat végett. A grémium döntése 2018. nyarán várható meg
nem erősített hírek szerint.
Az árvíz elleni védekezésnek 3 alternatíváját vizsgálják:
a) A partélen létesítendő mobilgát volt
2017-es változat. Ez a megoldás megvédené a 70 ha területű Rómaipart összes
építményét. Az ellenzők aggódnak a kivágandó fák magas száma miatt és sokan
tartanak attól, hogy a 3200 m hosszú mobilgát sérülékeny (és a mobilgát sérülése
esetén Csillaghegy, Mocsárosdűlő nagy
része víz alá kerülne.)
b) Sokan harcolnak azért, hogy a védekezés a Nánási –Királyok útja mellett történjen. Itt a Nánási út keleti (Duna felőli)
oldalán van a jelenlegi földtöltés, amelyet
rengeteg helyen kocsibehajtók számára ki-

alakított rések törnek meg.
A nagy árvizeknél a Nánási út-Királyok útja
vonalán a forgalmat lezárják és ott sok-sok
földanyag – agyag, homokzsák – odaszállításával kiépítik az ideiglenes védvonalat.
Amikor levonul az árvíz, a főváros lebontja
az ideiglenes védvonalat és megtisztítja a
közutat a közlekedés számára.
Ez a változat azt jelenti, hogy a Rómaipart
70 hektáros területét a 3-4 évenkénti árvízek elöntik, az épületek, sportklubok sok
pénzből vissza kellene állítsák az árvíz előtti
helyzetet, fertőtlenítéssel, a leromlott épületek rendbehozásával, festés-mázolással.
c) Felmerült harmadik megoldásként a védelem kialakítása a vízparton, de a telkek
telekhatárán – a partéltől 5-10 m-re beljebb.
Ez különösen ott kínálna árban és műszakilag is kedvező megoldást, ahol már kialakult
például egy lakópark építése során egy 22,5 m magas feltöltés, vagy egy ilyen feltöltés kialakítható az üres telkeken. Itt a
telekhatáron megépített – megépíthető –
támfal felső éle hozzávetőleg egy magasságban van a valaha mért maximális árvíz
(2013 június 10.) szintjével. Ilyen szintig
megépített – csökkentett magasságú – a
Mértékadó Árvízszint – MÁSz – szintjéig
védelmet nyújtó mobilgát létesülhetne ott,
ahol még működnek a csónakházak és
evvel párhuzamosan a Nánási út mentén
megépülhetne a minden igényt kielégítő elsőrendű védvonal, amelynek kötelezően
előírt szintje magasabb: MÁSz+ 1,3 m. Ez
a kiegészítő árvízvédelem abban az esetben
kerülne előtérbe, ha a hatóság a B pontban
ismertetett megoldás mellett döntene.

Árvízi Helyreállítási Alap
Az ártéri épületek nem biztosíthatók, ezért
az érintett sportklubok kérik a magyar államot, hogy létesítsen egy ÁRVÍZI HELYREÁLLÍTÁSI ALAP-ot, amellyel az árvíz
utáni helyreállítást lehetne fedezni addig
is, amíg a védekezés kiépül.

Védekezési szintek – Mértékadó Árvízszint – MÁSz
A valaha mért maximális árvízszint a lánchídi vízmércéhez mérve 8,91 m magasságon volt, ezt a 2013. júniusi árvízkor
mérték. Ezt követően a 74/2014 (XII.23.)
BM rendelet újraszabályozta a MÁSz-t, A
rómaiparton a MÁSz értéke 10,18 m, azaz
1,27 m-rel a 2013-as eddig mért legmaga-

sabb árvízszint felett van.
A hatályos szabályozás az elsőrendű védvonalra ehhez a szinthez képest 1,3 m
magas gátat ír elő: ez 2,57 m-rel az eddigi
maximum fölé érő szintet jelent.

Népszavazás
Jómagam nem vagyok híve a népszavazásnak az árvízi védekezés esetében. Egy
kicsit olyannak tűnik, mintha egy szívműtét esetében megszavaztatnánk a rokonokat, hogy milyen módon végezze el az
orvos az operációt.
Áprilisban befogadott a hatóság egy népszavazási kezdeményezést, amelyben
egész Budapest lakossága dönthet arról,
hogy a Dunaparton vagy a Nánási-Királyok
út vonalában épüljön meg a védekezés.
Ha másra nem, arra mindenképpen jó a
népszavazás, hogy a munkák megkezdését hónapokkal (egy két évvel?) kitolja.

Városfejlesztési terv
A sok üres telek, pusztuló épület között az
államnak vagy állami tulajdonú szervezeteknek még jelentős mértékű tulajdona van:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRt néhány még megmaradt csónakháza, a MÁV,
NAV, Posta tulajdonolnak ingatlanokat, különböző magán tulajdonosok mellett.
Az államnak most már be kellene fejezni
az ingatlanok eladását, ami még állami tulajdonban van a Rómaiparton, az maradjon
is meg közös tulajdonban. És az árvíz elleni
védekezéssel egyidejűleg a fejlesztés
komplex megközelítését, azaz annak áttekintését, hogy hogyan nézzen ki a Rómaipart az árvízvédelem megépítése után. Ez
egy építész–városrendező szemléletű vizsgálat és az eredménye egy területfejlesztési terv elkészítése lenne.
Milyen funkciót látnánk szívesen a parton?
Csónakházak kajak-kenu és evezős sport
számára, egyéb sportlétesítmények, közösségi célú terek kialakítása: amit a várostervező ötletgazdák kitalálnak…És hogy ezek
hogyan illeszkedjenek a lakóingatlanok közé.
Egy gondolat példaképpen: az egyik állami
telken kiépíthető lenne egy középiskolás/
egyetemi vízicentrum, ahol a tanuló ifjúság elsajátíthatná a vízi sportok alapjait. A
világon sokfelé egyetemek működtetnek
vízisportklubokat, az evezés, kajakozás az
egyetemi élet része. Talán az Óbudai egye-
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tem, az AKG vagy éppen a Graphisoft részt
vállalna egy ilyen sportklub kialakításában,
működtetésében?

Csónakházak, evezős- és
kajak-kenuklubok
Korábban, a két világháború között és a
pártállamban a Rómaiparton kizárólag csónakházak voltak, sűrűn egymás mellé települve. A 89-es rendszerváltás óta a
csónakházak száma radikálisan lecsökkent,
maradt talán 3-4 ház. Az evezősök, kajakosok csökkenő létszámát tekintve a rendelkezésre álló kapacitás kielégíti az igényeket.
Ugyanakkor a versenyzést és a szabadidős sportolást egyaránt szolgáló klubok
és a klubokban sportoló emberek száma
nőtt a rendszerváltás óta. A rómaipart
most tárgyalt szakaszán van 3-4 kajakkenu illetve evezős klub, melyek a rendszerváltás óta fejlődtek a mai szintre.
Az a körülmény, hogy a közcsónakházak
száma radikálisan csökkent és ehhez képest a sportklubok száma és taglétszáma
nőtt, az annak is köszönhető, hogy az
utóbbi években a vízisportokért a felelős
hatóság újabb és újabb jogszabályokkal
próbálja biztonságosabb keretek közé szorítani a dunai sportéletet. A sportkluboknál
a fiatal, kezdő sportolókat az edzők kötelezően motorcsónakkal kell kísérjék, kötelező a mentőmellény.
A vízreszállást lehetővé tevő stég számára
a Duna vízfelületét az államtól kell bérelni
10-20 év óta, ami kiadásokat és komplikált
ügyintézést jelent
Érzésünk szerint a jövőben a víziélet súlypontja a sportklubokba kényszerül, ahogy
ez Berlinben, Brüsszelben vagy Párizsban,
a világ fejlett részein történik.
Úgy gondoljuk, hogy meg kell teremteni az
intenzívebb sportélethez a szükséges feltételeket: ez egész Budapest lakosságának érdeke. Ezt a célt segítené elő az, hogy akkor
is, ha az árvízi védekezés fővonala valamilyen ok miatt a Nánási-Királyok útja mellett
kerülne megvalósításra, megépítésre kerülne egy párhuzamos, MÁSz magasság közeli szintre kiépített védelem kiépítése a
vízparti nyomvonalon az érintett szakaszon.
Ezenfelül a fentiekben említett városfejlesztési tervet is fontosnak tartjuk a Rómaipart jövője szempontjából.
Nagy Ferenc okl. mérn.
KÜLKER Evezős Klub Óbuda
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