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Évtizedes hagyomány Óbudán a konszenzusos vá

rosvezetés. Sikerül fenntartani a Képviselôtestület

ben ezt a fajta együttmûködést? Hol húzódnak a vál

lalható együttmûködés határai?

Már a ciklus elején célként tûztük magunk elé ennek a ha-

gyománynak a folytatását. A közös érdekeket keressük, ezek 

mentén alakítjuk politikánkat. Noha tavaly év elején a kerületi 

baloldal két önálló frakcióra esett szét; a lényeges kérdések-

ben – ilyen a Margit kórház, a BKV menetrend, a teherforgalmi 

stratégia – a testület egységesen tudott fellépni a kerületi em-

berek érdekében. A konszenzus annak ellenére is fenntartha-

tó, hogy újságok formájában olyan vadhajtások is megjelen-

tek, melyek idegenek az óbudai hagyományoktól. 

Épp a kerület érdekében viszont nagyon sokszor „ütköztünk” 

a Fôvárosi Önkormányzattal. Azt látom, hogy az ottani dön-

tésekben nem jelenik meg a III. kerületi érdek. Ennek rész-

ben az Önkormányzati struktúra az oka (ezt a jövôben felül 

kell vizsgálni), nagyobbrészt azonban az ott mindent elura-

ló pártpolitikai logika. Ma Budapest szétesett, és nincs, aki 

egységesen képviselje minden budapesti érdekét. A városi 

levegô szabaddá tesz – mondták régen. Budapest levegôje 

azonban ma sajnos beteggé tesz. Egy nagy „szellôztetésre” 

lenne szükség.

Az egész Európát elérô válság az önkormányzatokat 

sem hagyta érintetlenül. Mennyire sikerült megóvni a 

pénzügyi stabilitást 2008ban, és milyenek a kilátások 

az elôttünk álló esztendôben?

Már tavaly, amikor több projektet elôkészítettünk, látható volt, 

hogy azok csak kötvénykibocsátás vagy hitelfelvétel útján finan-

szírozhatóak. Ebbe akkor nem vágtunk bele. 

Az interjú a harmadik oldalon folytatódik.

tisztaság, otthon, kultúra, biztonság, hagyomány, fejlődés, nyugalom, rend, jövő, folyamatosság, mozgás, bizalom, élmény, kapcsolat, haladás, érték, architektúra

Összefogásra van szükség!
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ben felmerülô problémákról csak így lehet pontos képet kapni. 

2008-ban belsô Óbudán és Ófalun rendeztek fórumot. 

Év végén a közmeghallgatáson a polgármester és munkatársai 

válaszoltak a lakosság kérdéseire.

Új PAdoK A GáTon

A Duna-part pünkösdfürdôi szakaszán a városvezetés kezde-

ményezésére, a gáton futó séta- és kerékpárút mentén új pa-

dokat helyezett ki a kerület. Bár a gát a Fôvárosi Önkormányzat 

tulajdona, lakossági kezdeményezésre a kerület vezetése saját 

forrásból kezdte meg a partszakasz fejlesztését.

oBudA fREE – SzABAd inTERnET A fő TéREn

Óbuda fôterén március óta ingyenesen érhetô el a világháló. 

A Szentlélek téren, a Fô téren és a Szentháromság téren, de 

még az Árpád-híd lábánál lévô busz végállomásnál is interne-

tezésre alkalmas jel fogható obuda_free néven. 

ÖnKoRMányzATi TERÜlETEK fEjlESzTéSE

Önkormányzatunk és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 

megállapodott a Hajógyári sziget kerületi tulajdonú területé-

nek fejlesztésérôl. Ennek megfelelôen 3 km hosszú közvilágí-

tási hálózatot építettek ki, valamint 12 pihenôpadot és 12 db 

hulladékgyûjtô edényt is kihelyeztek. 

nAGyBERuHázáSoK A KERÜlETBEn

A 2008-ban átadott Megyeri-híd jelentôsen javított Óbuda köz-

lekedésén. 

2009-ben pedig már Óbudán (Bojtár u. 41–47.) készíti a Magyar 

Televízió a mûsorait. Az új épületekben 36 ezer m2 iroda, több 

mint 8000 m2, a XXI. századi elvárásoknak megfelelô stúdió, 

2500 m2 archívum kap helyet, miközben majdnem 14 ezer m2-

es raktárral, szerviz- és egyéb területekkel gazdálkodhat majd 

a Magyar Televízió.

MűfÜvES SPoRTPályáK

Nyolc új, mûfüves borítású sportpálya épült a kerületben. Hét 

iskolai-, és a TUE nagypályája került be a rekonstrukciós prog-

ramba. Összesen 3000 gyermek számára teszi biztonságo-

sabbá és korszerûbbé az általános iskola testnevelésóráinak 

körülményeit. 

A kivilágítható pályákat az iskola nyitvatartási idején túl az Ön-

kormányzat által a kerületi sportlétesítmények üzemeltetésére 

létrehozott Óbudai Sport és Nonprofit Szabadidô Kft. végzi. A 

beruházás 250 millió forintba került.

oKTATáSi inTézMényEK áTSzERvEzéSE 

A Zápor utcai iskolát az Önkormányzat fenntartásra átadta a 

Nessa Pedagógiai és Szociális Alapítványnak. Az intézmény a 

Vihar u. 31. sz. alatt lévô épületben mûködik tovább, ahol to-

vábbra is ellátja a körzeti feladatokat. Az Óbudai Nagy László 

Általános Iskola tagintézménye lett a Tímár Utcai Iskolának. Az 

átszervezések után a diákok összehasonlíthatatlanul jobb kö-

rülmények közé kerültek.

lAKoSSáGi fÓRuMoK, KÖzMEGHAllGATáS

A városrész különbözô részein Közel az emberekhez címmel 

lakossági fórumokat tartott a polgármester. Ezekre a helyszín-

bejárásokra és találkozásokra azért van szükség, mert a hely-

iSKolAéPÜlETEK REKonSTRuKCiÓjA

Sikeres pályázatot követôen, uniós pénzbôl finanszírozva hat 

iskolaépületben lecseréltük a nyílászárókat és felújítottuk a 

tetôszerkezetet. Ennek köszönhetôen egyharmadával csök-

kentek a fûtésszámláink. A projekt összköltsége 275 millió fo-

rint volt. Ebbôl mintegy 80 millió forintot tett ki az európai uniós 

pályázati támogatás.

ÚTfElÚjíTáSoK

2008-ban 21230 m2 útjavítási munkát, és 638 m2 járdajavítást vé-

geztünk el. Mindez 266 millió 700 ezer forintba került.

BKv MEnETREnd MÓdoSíTáSA

Jelentôsen módosult a BKV paraméterkönyvének átalakítá-

sa nyomán Óbuda és Békásmegyer tömegközlekedése. A 

Fôvárosi Önkormányzat által jóváhagyott új útvonalak tizenhét 

buszjáratot érintettek a kerületben. 

A villamosok járatszáma nem változott, de a HÉV-vel és a bu-

szokkal együtt módosult a járatsûrûségük. 

A BKV eredeti koncepciójához kerületünk számos észrevételt 

fûzött, a helyben lakók szempontjait figyelembe vevô javaslata-

inkat a módosított, új menetrendbe beépítették.

fEjlődő váRoSRéSz

A mostani költségvetés ösz-

szeállításakor csak a legfonto-

sabb tervek megvalósításával 

számolunk. A kötelezôen ellá-

tandó feladatokat csökkenô 

állami források mellett (50% 

alatti az oktatási, szociális fel-

adatok központi támogatása), 

a saját vagyon értékesítése 

által tudjuk ellátni, fejlesztést 

pedig csak hitelbôl lehet ma megvalósítani. Mindezek elle-

nére Óbuda nem adósodott el, de nem látjuk – és itt elég 

az ÁFA emelés lehetôségére utalnom –, hogy év közben mi-

lyen változások lesznek. Hogy mekkora a baj, azt a szociális 

ellátások iránti növekvô igény is mutatja. 

Mit tart az elôttünk álló év legnagyobb kihívásának?

A közterületek és közbiztonság kérdését és az egészség 

megôrzésének tárgykörét. Tavaly átvettük a közterület-felügye-

letet a Fôvárostól, térfigyelô kamerákat telepítettünk. Erôsíteni 

fogjuk a polgárôrséget is. Elindítottuk az egészségmegôrzés 

és prevenció érdekében az egészségolimpiát. Nyolc mûfüves 

sportpályát és két korcsolyapályát mûködtetünk, elôbbiek szá-

mát növelni szeretnénk. Fontos célkitûzésünk, hogy a parkjaink, 

játszótereink rendezettebbek legyenek. Erre kétéves programot 

indítunk. Látva a növekvô munkanélküliséget, megduplázzuk a 

közcélú foglalkoztatás keretszámát a kerületben. 

Ön két érdekvédelmi tömörülés vezetésében is 

sze  re pet vállalt. Mi késztette erre?

Az MØ Érdekvédelmi Egyesület a pilisi térség kezdeménye-

zése, a fôvárosból csak Óbuda képviselteti magát. Abban 

vagyunk érdekeltek, hogy mielôbb megvalósuljon a 11-es 

és 10-es út összekötése, hogy csökkenjen a forgalom 

okozta környezetterhelés a kerületben. 

A januári események rámutattak arra, hogy még a korábban 

gondoltnál is fontosabb kérdés az energiahordozók ésszerû 

felhasználása. Az Energiahatékony Önkormányzatok Szö-

vetsége épp emiatt jött létre. Önkormányzatunk számos 

projektet indított az energiafelhasználás racionalizálására. A 

Szemünk Fénye programban az intézményeink világítótestjeit 

cseréltük takarékosabbra, és a megújuló energia hasznlatára 

ösztönzô, illetve fûtôenergia csökkentô épület felújítási EU-s 

pályázaton is ezért vettünk részt. Nehéz körülmények várnak 

ránk, ezért Óbudán a jövôben is összefogásra van szükség. 

Most, sajnos csak magunkra számíthatunk.
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SzESzTilAloM

A lakossági panaszok nyomán a Képviselôtestület szigorí-

totta az üzletek, élelmiszerboltok alkoholos ital árusításának 

lehetôségét, azaz korlátozta az üzletek éjszakai (23 óra és 

6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, így biztosítva a közelben 

lakók éjszakai nyugalmát.

Ez alól kivétel, ha az üzemeltetô nyilatkozatával vállalja, hogy 

este 23 óra és 6 óra között semmilyen szeszesitalt nem árusít. 

ninCS TÖBBé GyoRSuláSi vERSEny A HAjÓGyáRi SziGETEn

Több éve húzódó folyamat végére tett pontot Óbuda veze-

tése, amikor forgalomkorlátozó eszközök telepítésével meg-

szüntette a Hajógyári szigeten az illegális éjszakai gyorsulási 

versenyeket. A terület a Fôvárosi Önkormányzaté, de érdem-

ben nem tettek semmit a veszély elhárításáért. Ezért döntött 

úgy az óbudai helyhatóság, hogy saját költségvetésébôl hely-

reállítja a rendet, ehhez a Fôváros csupán az építés engedé-

lyezésével járult hozzá. 

SEBESSéGMéRő MűSzEREK KiHElyEzéSE

Óbuda közterületein egyre biztonságosabb feltételeket terem-

tünk. Ezért telepítettünk és állítottunk üzembe a kerületben 7 

db sebességmérô radart. A sebességet jól láthatóan mutató 

eszköz segíthet a balesetek megelôzésében. 

TéRfiGyElő REndSzER

Hatvan kamerát telepített az Önkormányzat Békásmegyeren, 

négy további kamera pedig a Fô tér és környéke nyugalmát 

hivatott biztosítani. A helyhatóság 300 millió forintot költött a 

rendszer kiépítésére. A lefedettséget az eredmények ismereté-

ben szeretnénk a jövôben bôvíteni a kerület még biztonságo-

sabbá tétele érdekében.

SulizSARu PRoGRAM

Tizenegy kerületi általános iskola vesz részt a Sulizsaru prog-

ramban, melynek keretében, a reggeli órákban rendôrök és 

közterület felügyelôk vigyáznak az oktatási intézménybe érkezô 

gyermekekre. Az Önkormányzat a kisiskolások védelme érde-

kében, a múlt évben felmérést végzett, és a legveszélyesebb 

területeket idôszakosan elzárta a forgalom elôl, a gyermekek-

nek pedig fényvisszaverô karpántokat adott.

KÖzTERÜlET-fElÜGyElET

A hatékonyság növelése érdekében átvettük a Fôvárostól a 

közterület-felügyeleti munkát. A 32 fôs állomány a bejelenté-

seket regisztrálja, és szabálysértési ügyeket tár fel, majd eze-

ket továbbítja a II. és III. kerületi szabálysértési hatósághoz. A 

nyári hónapokban a Római-parton kerékpáros járôrök teljesí-

tenek szolgálatot. 

BizTonSáGoSABB ÓBudA

KÖzvélEMényKuTATáS
Megoldódott az Ön ügye, problémája?

Az Önkormányzat közvéleménykutatás keretében vizsgálta a 

Hivatal munkájával kapcsolatban a lakosság elégedettségét. 

Az Önkormányzat Hivatalának ügyfél teljesítménye 

a közvélemény kifejezetten kedvezô megítélése alá 

esett 2008ban.

jÖvőKéP

KéT Új KÖRfoRGAloM éPÜl

Szeptemberben döntött a Képviselôtestület arról, hogy a Vihar 

utca – Raktár utca útkeresztezôdést, illetve a táblás védettségû 

Szôlô utca – Kiscelli utca keresztezôdését körforgalmú csomó-

ponttá építteti át. Erre azért van szükség, mert mindkét csomó-

pont balesetveszélyes. 

A tervek már rendelkezésre állnak, a kivitelezési munkálatokra 

az Önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást írt ki. A csomó-

pontok 2009-ben készülnek el.

ÓBudAi infoRMATiKAi MAGánEGyETEM

Új funkciót kap az Óbudai Gázgyár újabb területe. Errôl három-

oldalú megállapodást kötött a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztô 

Kft. vezetôje, Bojár Gábor, a fôpolgármester és a kerület elsô 

embere. Óbudán a Zsigmond Király Fôiskola és a Budapesti 

Mûszaki Fôiskola mellett felnövekvô új intézmény, az Aquin-

cumi Technológiai Intézet 2011-ben nyithatja meg kapuit. Az 

alapkô letételre szeptember közepén került sor. 

GolfPályA éPÜl A KERÜlETBEn

A városrész vezetôinek jelenlétében került sor az Academy Golf 

Club ünnepélyes alapkôletételre októberben. A terület koráb-

ban szemétlerakóként mûködött. A golflétesítmény a Bécsi út 

– Kiscelli Múzeum – Remetehegyi út – Perényi út által határolt 

lankás területen valósul meg. A pálya 2009-ben nyílik Óbuda 

szívében.

A mögöttünk hagyott 

év ben számos új beru

házással gazdagodott 

a kerület. Közülük me

lyikre a legbüszkébb?

A leglátványosabb beru-

házásunk az OLLÉ prog-

ramban megvalósuló nyolc 

új mûfüves sportpálya 

megépítése volt. A város-

kép szempontjából a Fô tér arculatának megváltoztatása 

tekinthetô a legizgalmasabb lépésnek. A kiírt tervpályá-

zatot nagy érdeklôdéssel fogadta a szakma, amit az is 

jelez, hogy huszonkét építésziroda nyújtott be pályázatot. 

Ebbôl hatot díjazott a kerület, ezek alapján indulhat el a ki-

vitelezési terv elkészítése. Az anyagi lehetôségeket szem 

elôtt tartva kezdôdik majd az átépítés, s reményeink sze-

rint sikerül visszaadni azt a szerepét a Fô térnek, mely a 

kezdetekben is célja volt. Óbuda fôtere ismét valódi kö-

zösségi tér, központi találkozóhely lesz. 

Az oktatási intézmények integrációja lezárult. Mi 

indokolta a lépést, és milyen tapasztalatokra tett 

szert a fenntartó?

Az Önkormányzat életének legkomolyabb intézmény-

átszervezésén van túl. Az iskola összevonás idôben és 

megfelelô minôségben zajlott le. Ez – figyelembe véve, 

hogy csupán a nyári szünet hónapjai álltak rendelkezés-

re ehhez – nem kis koordinációs munkát igényelt a Vá-

rosfejlesztési Fôosztály munkatársaitól. Tekintettel arra, 

hogy a Zápor utcai épület udvarral és tornateremmel is 

rendelkezik, a tanulókat kedvezôbb adottságú intézmény 

várta szeptembertôl. Az Óbudai Nagy László és a Tímár 

utcai Általános Iskola átszervezése jelentôs megtakarítást 

eredményezett, az intézményben dolgozó pedagógusok 

mindkét épületben tanítanak, az alacsony kötelezô óra-

számú tantárgyak tanítása sem okoz problémát.
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igen, megnyugtatóan 72,4%

igen, de nehezen 8,8%

nem, de folyamatban van 9,7%

nem, megakadt 6,5%

nem tudja 2,2%

nem válaszolt 0,4%
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ségére tekintettel megteremtette a Hivatalban a dohány füst-

mentes munkakörnyezetet. Ennek értelmében az épület zárt 

részeiben sehol nem lehet dohányozni. Dohányzásra kijelölt 

hely csak a szabadban van.

KEdvEzMényES BuRGonyA váSáR

10 kerületi helyszínen 360 tonna (20.000 zsák) burgonyát 

osztottunk ki a nyugdíjasok és rendszeres szociális ellátásban 

részesülôk között. 

iSKolABÜfé PRoGRAM

Az egészséges iskolai táplálkozás érdekében iskolabüfé prog-

ramsorozatot hirdettünk. Ennek köszönhetôen a gyermekek 

egészségesebb ételekhez, italokhoz juthatnak az oktatási in-

tézményekben. Az Iskolabüfé Éve programhoz eddig tizenki-

lenc kerületi iskola csatlakozott.

EGynAPoS SEBéSzET BővíTéSE

Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. Vörösvári 

úti rendelôintézetében egynapos sebészeti részleg mûködik. 

A szolgáltatás lehetôvé teszi, hogy az operált beteg – az ed-

digi hosszabb kórházi bennfekvéssel járó mûtétek helyett – a 

beavatkozást követôen néhány órával, de legkésôbb 24 órán 

belül hazatérhessen saját otthonába. Az egészségügyi Kht. 

augusztus második felében bôvítette a sebészetet. Megdup-

lázták az ágyszámot, ehhez újabb fektetô megépítésére volt 

szükség. Mindkét fektetô klimatizált. 

GyERMEKEK áTMEnETi oTTHonA

A fôváros budai oldalán elsôként nyitotta meg kapuit a Gyer-

mekek Átmeneti Otthona a Víziorgona utcában. A 12 fô befo-

gadására képes intézmény, 6 és 18 éves kor közötti gyerme-

keknek nyújt teljeskörû ellátást. A krízisben lévô gyermekek, 

vagyis akik ideiglenes ellátás és felügyelet nélkül maradnak, 

itt átmeneti gondoskodást kapnak.

doHányfÜSTMEnTES HivATAl éS jáTSzÓTEREK

„A játszótereken tilos a dohányzás!” Egyebek mellett ezzel a ki-

tétellel egészítette ki a Képviselôtestület az Önkormányzat tulaj-

donában lévô közterületek használatát szabályozó rendeletét.

Az Önkormányzat vezetése, dolgozóinak és ügyfeleinek egész-

MARGiT KÓRHáz áTvéTElE

2007 októberében kezdeményezte a városrész vezetése, hogy 

a Szent Margit Kórházat a Fôvárosi Önkormányzat helyett a III. 

kerület mûködtesse annak érdekében, hogy az önálló intéz-

mény maradhasson a továbbiakban is. Habár a Fôváros kéré-

sünket elutasította, mégis eredménynek tartjuk, hogy március 

1-tôl 15 ággyal újraindulhatott a szülészeti osztály Óbudán.

lEvEGőSzEnnyEzETTSéG, léGizAj

A Szentendrei út – Vörösvári út találkozásánál a megsokszo-

rozódott gépjármû-forgalom okozta megnövekedett légszeny-

nyezettség miatt sok panaszos fordult hozzánk. Ennek nyomán 

kértük a Fôvárost, hogy a Flórián téren is helyezzenek el lég-

szennyezettséget mérô állomást. A kérést elutasították, ezért 

hivatalunk saját költségen végezte el a Flórián téri mérést.

Számos lakossági panasz érkezett a múlt év elsô felében, 

hogy Óbuda-Békásmegyer felett növekedett az alacsonyan 

haladó, le és felszálló repülôgépek száma, és ezzel egy 

idôben a zajterhelés mértéke. A méréseket saját költségen 

elvégeztettük, s a zajszennyezés megszüntetése érdekében 

határozott lépéseket teszünk.

A városrész közbizton

sága a fôvárosi kerüle

tek tekintetében az él

vonalba tartozik. Milyen 

lépéseket tett az Önkor

mányzat ennek továb

bi erôsítésére az elmúlt 

esztendôben?

A közbiztonság javítá-

sa – a rendôrség erôsen korlátozott anyagi és személyi 

erôforrásai miatt – csak jelentôs Önkormányzati szerep-

vállalással érhetô el. 2008-ban kezdte meg mûködését a 

hatvannégy kamerából álló térfigyelô kamerarendszer. A 

hálózat elsôsorban a békásmegyeri lakótelepet fedi le, de 

a Fô térre is telepítettek négy kamerát. A rendôrség által 

készített elsô statisztikából kiderül, hogy egyes közterüle-

ti bûncselekmények tekintetében 31–40 %-os javulás is 

mérhetô. Meggyôzôdésem, hogy további lépésekre lesz 

szükség, hogy a kerület minden pontján sikerüljön vissza-

szorítani a közterületi bûncselekményeket.

Számos jelét adta a városrész vezetése annak, 

hogy komolyan gondolja az itt lakók egészségé

nek megóvását és a betegségek megelôzését. 

A különbözô korcsoportokba tartozó emberek 

milyen új fejlesztésekkel, programokkal talál

kozhatnak?

2008 végén indult útjára az Óbudai Egészségolimpia. A  

program nem kevesebbet tûzött ki célul, minthogy méré-

sekkel, szûrésekkel, tanácsadással segítsen a kerület mi-

nél több polgárának az egészségük megôrzésében.

Az Egészségolimpia programjain korhatár nélkül minden-

ki részt vehet, a szakemberek által kitûzött feladatokat 

teljesítôk az egészségükön felül értékes ajándékokat is 

nyerhetnek.

A 2004-ben a Fôvárosi Önkormányzattól átvett Vörös-

vári úti és Csobánka téri járóbeteg szakellátó intéz-

mények mûködtetése jelentôs forrásokat emészt fel. 

Meggyôzôdésem, hogy a 2008-as évet jellemzô finanszí-

rozási bizonytalanság ellenére folyamatosan nôtt az ellátás 

színvonala, csökkentek a várakozási idôk, jutott pénz az 

épületállomány felújítására is.
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Civil éS KiSEBBSéGi nAP

Október elején, hagyományteremtô szándékkal rendezte meg 

a Civil, Turisztikai Szolgáltató Iroda a Civil Napot annak érde-

kében, hogy a helyi közösségek, szervezetek és a lakosság 

közelebb kerülhessenek egymáshoz. 

KATinyi MáRTíRoK PARKjA

Október vége óta az Árpád Gimnázium elôtti tér a Katinyi mártí-

rok parkja nevet viseli, a tömegmészárlás áldozatainak emlékét 

tábla ôrzi. A Lengyel Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét 

Tarlós István, Óbuda korábbi polgármestere a névadás kezde-

ményezéséért vehette át.

A Lengyel Köztársaságért Érdemrend lovagkeresztjével tün-

tették ki Bús Balázs polgármestert, mert közremûködött, hogy 

Magyarországon elsôként legyen egy közterület, amely a len-

gyel nép XX. századi tragédiájára, a Katynban kivégzett ártat-

lan lengyel emberekre emlékeztet. 

ÓBudAi nyáR REndEzvénySoRozAT

Az Óbudai Nyár programsorozatának keretében 2008-ban is 

koncertek, kiállítások, színházi elôadások és filmvetítések vár-

ták az érdeklôdôket. A Fô téri esték címû sorozatot az Óbu-

dai Danubia Szimfonikus Zenekar koncertje nyitotta meg. Itt 

szombat esténként a mûfajok színes kavalkádjával találkozha-

tott az érdeklôdô a komolyzenétôl a musicalen át az operet-

tig. Ugyancsak a Fô téren volt kertmozi, ahol vasárnaponként 

magyar filmeket vetítettek. Ezen programok mindenki számára 

ingyenesek voltak. 

Az Aquincumi Múzeum, a Kiscelli Múzeum, a Péter és Pál 

Fôplébánia Templom, az Óbudai Társaskör, valamint a kerületi 

éttermek is különbözô irodalmi, építészeti, színházi és gasztronó-

miai különlegességekkel kapcsolódtak a programsorozathoz.

AdvEnTi ÜnnEPSéGSoRozAT, MűjéGPályA A fő TéREn

November végén indult az egész hónapot átölelô adventi ren-

dezvénysorozat a városrész fôterén. A színpadon fellépett má-

sok mellett a Ghymes, a Budapest Ragtime Band, a Vivat Bac-

chus énekegyüttes, a Napra, a The Bells, Torres Dani, Szalóki 

Ági és a Csík Zenekar Ferenczi Györggyel.

Az Önkormányzat által felépített jégpálya mindenki számára in-

gyen állt rendelkezésre a Fô téren.

ÓBudAi KulTuRáliS KÖzPonT, KÖnyvTáR éS MÚzEuM in-

TEGRáCiÓjA

Áprilisban, a Platán Könyvtár és az Óbudai Múzeum szerve-

zeti egyesülésével létrejött az Óbudai Múzeum és Könyvtár. A 

Békásmegyeri Mûvelôdési Ház és az Óbudai Mûvelôdési Köz-

pont integrációja során alakult meg az Óbudai Kulturális Köz-

pont Nonprofit Kft. Ehhez csatlakozott harmadik tagintézmény-

ként októberben a Csillaghegyi Közösségi Ház is.

Bonfini EMléKMű

A reneszánsz év alkalmából a kerület vezetése, a mai Szent 

Péter és Pál Plébániatemplom alatt nyugvó Antonio Bonfini elôtt 

tisztelgett, amikor emlékmûvet avatott ezen a helyen a nagy 

humanista tiszteletére.

SAn MARCo SzABAdEGyETEM

Az Óbudai Kulturális Központ falai között 2008-ban is folytató-

dott a szabadegyetem elôadássorozat. A társadalmi depresz-

szió témakörétôl, a stressz, allergia és gerincgyógyászat témáin 

át egészen a tudomány és erkölcs viszonyáig számos érdekes 

elôadással találkozhattak az érdeklôdôk. 

Az elôadók között olyan közismert és elismert szaktekintélyek 

fejtették ki gondolataikat, mint Beer Miklós váci püspök, dr. 

Csókay András agysebész, vagy Vizi E. Szilveszter, az MTA 

korábbi elnöke.

MájuS 4. – A KERÜlET nAPjA

Önkormányzatunk május 4-ét, Szent Flórián napját a kerület 

napjává nyilvánította.

Ezt a napot 2008-ban századfordulós kellékek és stílusjegyek 

határozták meg. Koncertek és elôadások várták folyamato-

san, két színpadon a látogatókat. Az Óbudai Danubia Zene-

kar nyitotta meg a programsorozatot. Ezen a napon adták 

át az Óbuda Díszpolgára és az Óbuda Kultúrájáért Díjat. A 

kerület napja a civil szervezetek bemutatkozására és a kerü-

letiek ismerkedésére is lehetôséget teremtett. Május 4-én, 50 

százalékos kedvezménnyel látogathatta bárki a múzeumokat 

a kerületben.

Óbuda kulturális életé

ben komoly fejlôdés ta

pasztalható. Mely ese

ményeket, törekvéseket 

emelné ki a számos prog

ram és koncepció közül?

Nagy jelentôségû változások 

mentek végbe 2008-ban a 

kerület kulturális életében. A 

Platán Könyvtár és az Óbu-

dai Múzeum összevonásával létrejött az Óbudai Múzeum 

és Könyvtár, amely magasabb szinten, a mai kor igényei-

nek megfelelôen látja el feladatát és járul hozzá kerületünk 

értékeinek megôrzéséhez és bemutatásához, a lokálpatrio-

tizmus erôsítéséhez. Az Óbudai Kulturális Központ – amely 

az Óbudai Mûvelôdési Központ, a Békásmegyeri Közös-

ségi Ház és a Csillaghegyi Közösségi Ház összevonásával 

jött létre – olyan új színt, mozgalmas és változatos progra-

mokat, kulturális pezsgést hozott a kerület életébe, amelyre 

méltán lehetünk büszkék. A programok közül a megújult és 

nagy sikerû Óbudai Nyár 2008, illetve az Advent a Fô téren 

címû rendezvénysorozatot emelném ki. 

A zöldebb, szebb és élhetôbb városrész megte

remtése felé vezetô úton milyen lépéseket tett 

2008ban az Önkormányzat?

2008-ban több lakóközösséget tudtunk támogatni a meg-

növelt zöldfelület pályázati keretbôl, aminek köszönhetôen 

egyre több és szebb, gondozott terület látható a házak kö-

rül. Több száz fát telepítettünk a közterületeken, a korábbi 

évekhez képest több parkba ültettünk ki virágokat, a tere-

ken a kandelábereket díszítettük virágokkal.     

A kerület lakosságát hogyan és milyen ügyek mel

lett sikerült aktív cselekvésre ösztönözni? 

A kerület lakossága egyre aktívabban vesz részt az évrôl 

évre visszatérôen megszervezett tavaszi és ôszi takarítá-

si akciókban, az elektronikus, elektronikai és veszélyes 

hulladék begyûjtésében. Kísérletként elindítottuk a háznál 

történô szelektív hulladékgyûjtést, amelyhez a legaktívabb 

lakótelepi társasházak csatlakoztak. 

Sokan vettek részt az általunk szervezett Fedezzük fel ke-

rületünk értékeit címmel meghirdetett sétákon, amelyeken 

2008-ban a római kori és középkori történelmi helyeinket 

ismertettük meg az érdeklôdôkkel.  
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MéG TÖBB KulTÚRA

KiTÜnTETéSEK, díjAK

Díszpolgári címet Antal János érseki tanácsos, prépost, 

esperes, a Boldog Özséb Plébánia plébánosa kapott. 

(2009. január 6-án elhunyt).

Óbuda Kultúrájáért Díjat Dr. Merényi Judit, az Óbudai 

Társaskör korábbi igazgatója vehette át.

Óbuda legjobb vendéglátóhelye emlékplakettet 

Ludmán Csaba által alapított és vezetett csillaghegyi Réz-

patkó vendéglô nyerte el. 

Karádi Károly díjat Gordon Istvánné tanár kapott. 

A Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat Marót 

Miklósné vehette át. 

Pedagógiai Érdemekért kitüntetésben tizenketten 

részesültek. 

A Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjat 31 tanuló kapta 

meg 2008-ban. 9



SzElEKTív HullAdéKGyűjTéS

A kerületben a szelektív hulladékgyûjtô szigetek száma 

2008-ban tizennyolccal nôtt, így jelenleg már ötvenhat, köz-

területen lévô helyszínen helyezhetô el a papír, üveg, fém és 

mûanyag hulladék. A szeptemberben kezdett, és fél évig tartó 

kísérleti idôszakban több lakótelepi társasházban gyûjtik sze-

lektíven a mûanyag palackokat és a fém italos dobozokat. 

Az elôzô évben indítottuk el a komposztálási programot, azzal 

a céllal, hogy minél szélesebb körben tudatosítsuk és segítsük 

elô a zöldhulladék környezetbarát kezelését és hasznosítását. 

KÖzMunKáSoK foGlAlKozTATáSA 

Közhasznú és közcélú munkásokat vontunk be a közterületek 

takarításába, szemétgyûjtésbe, gyomirtásba, a járdák takarítá-

sába, a síkosság mentesítésbe.

GRAffiTi MEnTESíTéS

2008-ban is folytattuk a korábban megkezdett graffiti men-

tesítési akcióprogramunkat. A Lát-kép civil szervezettel 

együttmûködve, önkormányzati épületek folyamatos megtisz-

títását végezzük. Az Aquincum Általános Iskola után az Óbu-

dai Gimnázium homlokzatát is megtisztítottuk. 

E+E éS vESzélyES HullAdéKoK BEGyűjTéSE

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – együttmû kö désben az 

Ökomat Kht.-val – 2008-ban két alkalommal szervezte meg a la-

kosság számára az elektromos és elektronikai hulladék, illetve a 

veszélyes hulladékok ingyenes begyûjtését. A termékek szakszerû 

szétbontatása által a hulladékgazdálkodás környezetkímélôbb 

megoldása mellett állt ki a városrész vezetése.

TiSzTA, viRáGoS ÓvodA, iSKolA

Ötödik alkalommal hirdette meg Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzata a Tiszta virágos óvoda és a Tiszta virágos is-

kola pályázatot. A Tiszta virágos óvoda elismerô cím tulajdo-

nosa 2008-ban az Ágoston Mûvészeti Óvoda Ágoston utcai 

épülete lett. A Tiszta virágos iskola elsô helyezettje az Árpád 

Gimnázium.

zÖldTERÜlET fEnnTARTáSA, fAÜlTETéS

Számos utcai fasor megóvására nyílt lehetôségünk 2008-ban. 

Összesen majdnem 4.5 millió m2 parkot és egyéb zöldterüle-

tet gondozunk a kerületben. Ezen túlmenôen gondoskodunk 

a parkok takarításáról, a lombgyûjtésrôl és a kaszálásról. A 

padok kihelyezése és felújítása által komfortosabbá tesszük 

ezen közösségi tereket. A tavaszi faültetés során 69 fát ültet-

tünk, az ôszi faültetés során pedig 113 darab csemetét. 

A forráshiánnyal küsz

kö dô önkormányzatok 

szá  mára a pályázatok 

tesznek lehetôvé szá 

mos be  ru házást.

2008 ban hon nan sike

rült jelen tô sebb össze

ge ket elnyerni?

A központi költségvetés a 

kötelezô feladataink ellátására sem biztosít elegendô fede-

zetet, ezért az Önkormányzat a mûködési költségek egy 

részét is saját forrásból kell, hogy pótolja. Beruházásra, 

fejlesztésre a központi forrás egyáltalán nem biztosít kere-

tet. A pályázatok kiírásának és elbírálásának visszásságai 

csökkentik az Önkormányzat sikeres részvételét a Közép-

Magyarországi Régióban meghirdetett pályázatokon.

Összességében mekkora pénzösszeg állt rendel

kezésre, és ezek az elnyert pályázati források mi

lyen fejlesztéseket tettek lehetôvé?

Az elnyert támogatás segítségével több nagy projektet tud-

tunk megvalósítani. A Vöröskereszt utcai P+R parkoló és 

a Harrer Pál utca felújítására 10 millió forintot nyertünk. 25 

millió forintot az óvodák és iskolák komplex akadálymente-

sítésére kaptunk, 21 millió forintot pedig az Ürömi úti orvosi 

rendelô komplex akadálymentesítésére nyertünk el. Hosz-

szú elôkészítés után a Zay utca felújítására 20 millió támo-

gatásban részesültünk. Az oktatási intézmények minden 

évben számos sikeres pályázatot készítettek, így ebben az 

évben is 71 eredményes pályázattal 91 millió forint támo-

gatáshoz jutottunk.

zÖldEBB ÓBudA
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Kiadja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

Szerkesztette: Ambrus Balázs 

Fotók: Antal István, Diósi Imre, Drobilich Tímea, Sántha Balázs, 

Vajda János, www.gallaidesign.hu

Tördelés: www.gallaidesign.hu

Nyomdai munkálatok: Gelbert Kft.
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Mozgalmas esztendô áll 

mögöttünk. Tapasztalata 

szerint az Önkormány

zatra mekkora feladatte

her hárult 2008ban? 

A Polgármesteri Hivatal 

eb ben az évben is nagy 

mennyiségû iratot dolgozott 

fel. Bár a 2008-as évre vo-

natkozó hatósági statisztikák 

még nem készültek el, már látható, hogy a feldolgozott 

iratok száma ebben az évben meghaladja a 180.000-et. 

Okmányirodánk változatlanul elôkelô helyen áll az elintézett 

ügyek számát tekintve, mind országosan, mind fôvárosi 

szinten. A fôvárosban a Központi Okmányirodát követôen 

az elsô helyen áll, míg országosan csak néhány megyei 

jogú város elôzi meg.

Mire lehet következtetni az ügyiratok számából?

Az ügyiratok számát tekintve kiemelkedô a Szociális Szol-

gáltató Fôosztály teljesítménye is. Ez sajnos azt is jelen-

ti, hogy a kerületben nagyon sok a támogatásra szoruló 

állampolgár. Meg kell említenem az Építési Osztály és a 

Gyámhivatal munkáját is, akik a folyamatos jogszabályvál-

tozások közepette, esetenként nagyon bonyolult, nehezen 

megoldható ügyekkel foglalkoznak.

A Képviselôtestület munkájával összefüggésben 

milyen feladatokat látott el a Hivatal?

Az Önkormányzati törvény értelmében a Polgármesteri 

Hivatal készíti elô, és hajtja végre a Képviselôtestület, és 

annak bizottságai döntéseit. A testületi rendeletalkotási 

feladatok jelentôs részét 2008-ban is a jogharmonizációs 

feladatok jelentették, ami azt jelenti, hogy a parlament, a 

kormány és a minisztériumok által alkotott jogszabályok 

változásait folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és a helyi 

rendeleteket a változással összhangba kell hozni.

A legfontosabb rendeleteink a költségvetési, az üzletek éj-

szakai nyitva tartását, illetve a szociális ellátásokat szabá-

lyozó, a lakásgazdálkodás tárgykörébe tartozó, továbbá a 

szabályozási terveket tartalmazó rendeletek voltak.

A Képviselôtestület ebben az évben 64 rendeletet foga-

dott el, és 787 határozatot hozott. A Képviselôtestület bi-

zottságainak munkája során pedig több mint 2200 hatá-

rozat született.
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ElMiT (nEM) TETT A főváRoSi 

ÖnKoRMányzAT A KERÜlETéRT?

lEzáRT RAKPARTi áTjáRÓ

Átlagosan 20-30 percet takaríthatna meg minden autós, ha 

áthajthatnának a HÉV síneken, és a Szépvölgyi útnál lehajthat-

nának az alsó rakpartra. A Fôvárosi Önkormányzatot többször 

kértük levélben, hogy – mivel a rakpart ezen szakaszán nincs 

építési munka – nyissa meg az átjárót, de rendre kitérô vála-

szokat kaptunk. Az ideiglenes megnyitás azt jelzi, hogy csak a 

Sziget fesztivál közönségének tesz engedményt a Fôváros, az 

óbudaiaknak nem. Az átjáró a mai napig zárva van.

TEHERfoRGAloM A SzEnTEndREi ÚTon

Budapest fôváros közgyûlése kerületünk tiltakozása ellenére, 

szakmailag indokolhatatlanul a Szentendrei utat teherforgal-

mi tranzit útvonallá tette. Ennek következtében a városrész 

északi bevezetô útján jelentôsen megnövekedhet a zaj és a 

károsanyag kibocsátás. A mûemlékvédelmi jogszabályokat is 

figyelmen kívül hagyták. 

PAnG A HAjÓGyáRi SziGET 

A Hajógyári sziget 43%-a van jelenleg a Fôvárosi Önkormányzat 

tulajdonában. Kisgyermekes családok kedvelt helye, a játszó-

teret gyakran keresik fel más kerületekbôl is. A terület higiénés 

körülményei azonban az elmúlt idôben nem javultak. A hajlék-

talan táborok, a szemétlerakás, valamint a zöld terület pusz-

tulásának nyomait hordozó szigetrész rekultivációra vár. Ezért 

kezdeményeztük a terület kerületi tulajdonba vételét. A Fôváros 

érdemben nem reagált a kezdeményezésünkre.

főváRoSi éRdEKTElEnSéG A KÖzTERÜlETEKEn

A Fôvárosi Önkormányzat nem látja el kellô hatékonysággal 

közterületeinek tisztítását, a Flórián tér és környéke rendkí-

vül elhanyagolt, az aluljárók szemetesek, falai összefestve, 

összefirkálva rontják a városképet. A hajléktalan emberek 

kedvelt gyülekezôhelyévé vált a környék, emberi méltósá-

guknak megfelelô ellátásról Budapest vezetése nem képes 

gondoskodni.

tisztaság, otthon, kultúra, biztonság, hagyomány, fejlődés, nyugalom, rend, jövő, folyamatosság, mozgás, bizalom, élmény, kapcsolat, haladás, érték, architektúra


