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Együttműködés, közösségépítés, fejlődés

közös munka a III. kerületiekért

Beszámoló Óbuda-Bék ásmegyer Önkormányz atának elmúlt évi munk á járól

Bús Balázs polgármestert a kerület eddig elért eredményeiről, a sikeres fejlesztésekről és az együttműködés jelentőségéről kérdeztük.
Az együttműködésnek számos formája létezik. Ha visszatekint, ez a városvezetői munkában hogyan nyilvánult meg?
Nagyon örülök annak, hogy mindeddig sikerült párbeszédet
fenntartani a vállalkozókkal, a civil szervezetekkel, megőrizni a pártok helyi képviselőivel azt a konstruktív együttműködést, mely lehetővé tette, hogy a vitákban a III. kerületiek
érdeke maradhasson az elsődleges, nem pedig különböző
politikai megfontolások. Ennek köszönhető az is, hogy a
testületben a jobboldali túlsúly ellenére a bizottságokban,
és a cégek ellenőrzésében arányain felül képviseltetheti az
ellenzéki oldal magát. Bízom abban, hogy a most következő
három választás után is megmarad ez az együttműködés,
hisz a választások után is közösen kell az óbudaiakért dolgoznunk. Ez a mi közös felelősségünk.

Az interjú a 10. oldalon folytatódik.

közösséget építünk
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saknem hatéves küzdelem után sikerült visszaállítani a

téseit („Faluház” projekt, a Kerék utcai iskola, az Arató ut-

karítást is elérnek a tulajdonosok. A Lukács György utcai

Szent Margit Kórház önállóságát, ezzel közel 200 ezer

cai bölcsőde és a Laktanya utcai tüdőgondozó) értékelték

76 lakásos, 32 éve épült házban tetőszigetelés, homlokzat-

kiemelkedőnek a bírálók.

szigetelés, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítés

ember juthatott ismét az őt megillető, elvárható színvonalú
egészségügyi ellátáshoz. Az intézmény vezetése elkészí-

történt, és saját hőközpont épült. A beruházás 6–7 év alatt

tette a 2014–2020 közötti időszak fejlesztési koncepcióját,

térülhet meg.

mely egyebek mellett az intenzív és az aneszteziológiai el-

A Madzsar József utcai, 165 lakásos panelházban is befeje-

látás műszerfejlesztését, és a sebészeti részleg felújítását

ződött az alsó-felső födém szigetelése, a homlokzat szige-

tartalmazza. A kerület erőfeszítéseiért dr. Badacsonyi Sza-

telése, festése, és a közös tulajdonú helységek nyílászáró

bolcs, a Szent Margit Kórház főigazgatója személyesen fe-

cseréje.

jezte ki köszönetét a képviselő-testületnek.

A Szindbád utcai társasháznál a födémszigetelésen, homlokzatszigetelésen, festésen és a nyílászárók cseréjén kívül
a fűtést is korszerűsítették, ennek köszönhetően szabályozhatóvá és mérhetővé vált a fogyasztás. A Margitliget utcai
165 lakásos társasházaknál is a már felsorolt munkák elvégzésére került sor.

Az óbudaiak szavazatai alapján dőlt el, hogy 2013-ban hová

Megújult a Laborc Utcai Szabadidőpark strandjának kis-

Megújult a Harang Utcai Idősek Klubja is. Az átépítés érin-

és nagymedencéje, mely egészen augusztus végéig a ven-

tette az épület étkezőjét, konyháját, mosodáját és szociális

dégek rendelkezésére állt. Ősszel a teniszpályák fölé fűthe-

helyiségeit is. A 28 éve átadott nyugdíjasházban, működése

tő, légtartásos sátor került, ami biztosítja a teniszezőknek

óta ilyen nagy beruházás még nem történt. A munkálatok

a játék lehetőségét egész télen át. A parkolóban térkővel

eredményeként az említett helyiségek új burkolatot kaptak,

burkolták a korábbi murvás részt, és megszépült a Magyar

kicserélték a bútorokat, új, hőlégkeveréses sütőt és moso-

Csillagászati Egyesületnek otthont adó épület is. A park tel-

gatógépet építettek be, az aulát pedig kifestették.

jes kerítését is rendbe hozták.

épüljenek új fitneszparkok. A tizenegy lehetséges helyszín

Szebb, és a kisgyermekek számára érdekesebb játékokkal

közül végül a négy park a Gyógyszergyár utcai lakótelepnél,

Új játszótér létesült az Óbudai Kulturális Központ udvarán,

gazdagodott az Óbudai Egyesített Bölcsődék négy intézmé-

a Mókus utcai iskola előtti területen, a Kerék utcai iskola

ahol a tereprendezés keretében 30 cserjét is telepítettek. A

nyének udvara. Az Arató, a Szérűskert, a Víziorgona és a

mögött és az Óbudai Kulturális Központ udvarán, a San

modern mászóvárakkal, csúszdákkal, hintákkal felszerelt

Medgyessy utcai bölcsődékben a fenntartó önkormányzat

Marco utcában épült meg. Idén újabb parkokat épít az ön-

létesítmény a 2–12 éves gyerekeket és szüleiket várja. A ját-

megbízásából lecserélték az elöregedett eszközöket, ahol

kormányzat.

szótér körül új kerítés is épült. A biztonságot szolgálja az

szükséges volt, feltöltötték a talajt, a régi aszfaltot térkő

újonnan kiépített kamerarendszer is, amely a játszóteret és

burkolatra cserélték. A Medgyessy utcai bölcsőde új udvari

környékét felügyeli.

kaput is kapott.

Az önkormányzat vagyonkezelő cége jelentős mértékben
hozzájárult több nagy társasház felújításához. Ezeknél az
épületeknél akár 30–50%-os épületszintű energiamegta-

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség KlímaSztár
2013 díjjal ismerte el Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a környezeti fenntarthatóság érdekében kifejtett, és

Közel 1,5 km új gyalogjárda épült a Római lakótelepen be-

ez által az éghajlat védelmét is szolgáló tevékenységét. A

lül, a gyalogosok által már korábban is kitaposott útvona-

díj odaítélésénél az utóbbi időszak energetikai korszerűsí-

lakon, akadálymentesített közúti csatlakozással, a vakok
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és gyengénlátók közlekedését segítő taktilis burkolati elemekkel. Ezeken kívül négy forgalomcsillapító sziget is épült
a lakó-pihenő övezet védelme érdekében. A Vízimolnár és
Amfiteátrum utcákban gyalogossáv létesült, amely közös

Az önkormányzat az alábbi civil
szervezetekkel kötött 2013-ban
együttműködési megállapodást:

felületen halad a közúti forgalommal. (Itt módosult a forgalmi rend is, mindkét utcát egyirányúsították).
Elkészült a Kiscelli utca forgalomcsillapítása. Az átmenő

Interjú theisz Bálint alpolgármesterrel

Milyen hatással volt a

tervei. A kerületi lakosság egészsége megőrzésének, illet-

• Külker Evezős Klub, Óbuda

kormány

önkormányza-

ve sportolási lehetőségeinek javítása érdekében pedig to-

• MULTI Szabadidő Diák Környezetvédő és Vízisport

tokat segítő adósságát-

vábbi négy helyszínnel bővítettük a kerületi fitneszparkok

vállalása a kerület gaz-

kínálatát.

Egyesület

forgalom által okozott közúti terhelés csökkentése érde-

• Gankaku Sportegyesület

dálkodására?

kében a San Marco és a Zápor utcai csomópontoknál se-

• Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő

A kerületnek mintegy 2,5

2013 az átalakuló közigazgatás éve volt. Az elmúlt évben

bességcsökkentő küszöbök épültek, a Kiscelli utca pedig a

• Háromhegyek Közhasznú Egyesület

milliárd forintos hitelállo-

az oktatási ágazat is új irányítás alá került. Mit jelentett

korlátozott sebességű övezet része lett.

• Összefogás Óbudáért Egyesület

mánya volt, amely döntően

ez a kerület szempontjából?

• Óbudai Brick Factory

a korábbi években meg-

A kerületi közoktatási intézmények állami fenntartásba

kezdett fejlesztések finan-

kerülése valóban komoly változásokat hozott az életünk-

szírozása érdekében fel-

ben. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a helyi tankerü-

vett hitelekből képződött. A

lettel közösen sikerült minden, az átmenettel járó ne-

kormány 2013-ban ennek az adósságnak a 40 %-át vállalta

hézséget leküzdenünk. Ennek alapját természetesen a

át, az idén pedig – a többi önkormányzathoz hasonlóan – a

megfelelő felkészülés és a folyamatos egyeztetések jelen-

fennmaradó hitelállomány is az államhoz kerül. Óbuda-Bé-

tették, jelentik. Minket továbbra is az a cél vezérel, hogy az

• „Pro Óbuda” díjban részesült dr. Chemez Rózsa or-

kásmegyer Önkormányzatára mindig a megfontoltság és a

önkormányzati tulajdonban működő oktatási intézmények

vos, Fördős László, a Vasas SC tiszteletbeli elnöke,

felelősségteljes gazdálkodás volt jellemző, ezért a hitelek

a fenntartóváltástól függetlenül a lehető legmagasabb

Lehmann Imre pékmester, és dr. Varga József ál-

törlesztőrészleteinek fizetése sem jelentett túlzott meg-

szintű munkát tudják végezni az óbudai ifjúság érdekében.

latorvos

terhelést a költségvetésünk számára. Mindazonáltal fon-

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ehhez a kötelezett-

tosnak tartom, hogy a jövőben legyen lehetőségünk célzott

ségei és lehetőségei mentén minden segítséget meg fog

fejlesztési hitelek fölvételére, mert a kerületnek nincs ren-

adni a jövőben is.

A 2013-as év díjazottjai:
• Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím birtokosa lett Csukás István író

• Óbuda Kultúrájáért Díjat vehetett át Héja Domonkos
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karmester
A Nyereg utca és Remete köz közötti közterületen, a hegyoldalban lakók kérése alapján az önkormányzat mintegy 25
méterrel meghosszabbította a lépcsősort. Az így elkészült

• Hidegkuti Nándor Emlékplakettet kapott Mihály Tibor, az Óbudai Külker Evezős Klub elnöke

delkezésre álló saját forrása a tervezett beruházások pályázati önrészének biztosításához.

• A Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat a Bosco

lépcső megkönnyíti a gyalogosközlekedést, és a tömeg-

Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapít-

A városüzemeltetés terén melyek azok az elvégzett fel-

közlekedési járatok könnyebb elérését is lehetővé teszi. Az

vány kapta.

adatok, amelyeket külön is érdemesnek tart megemlíte-

mosan a beruházás részeként korlátot is építettek a biztonságos közlekedés érdekében, s a lépcső mentén a közvilágítás is hamarosan elkészül.

• Balázs Lajos Óbudai Civil Díjban részesült az Óbuda
Hegyvidékiek Egyesülete
• Óbuda Sportolója Díjban részesült Bóta Botond műugró, és Fábián Fanny röplabdázó
• Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat Szente
Zsuzsa vehetett át
• Bem József díjas lett Nyíri Csaba, a kerület volt polgármester-helyettese

ni? Sikerült megfelelni a lakossági elvárásoknak?
Egységes lakossági elvárásról egy ilyen nagy lélekszámú
és változatos fizikai adottságokkal rendelkező település
esetében, mint Óbuda-Békásmegyer nem beszélhetünk. A
lakosok sokszor egymással gyökeresen szembenálló igényeket fogalmaznak meg egy konkrét területtel vagy beruházással kapcsolatban. Önkormányzatunknak éppen ezért
az a feladata, hogy a különböző lakossági elvárások alapján
meg tudja találni azt a megoldást, amely egyértelműen a
többség érdekét szolgálja. Természetesen mindig több a
feladat annál, mint amit egy évben teljesíteni tudtunk, de
nagy eredménynek tartom, hogy a korlátozott pénzügyi for-

Imp r e s s z um

átépítéssel, az új lépcsőszakasz megépítésével párhuza-

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának időszaki kiadványa, 2014

rásaink ellenére is sikerült például jelentős útfelújításokat

Felelős kiadó: Bús Balázs polgármester

végeznünk a kerület több pontján. A Római lakótelepen kö-

Szerkesztő: Ambrus Balázs

zel 1.5 km új gyalogjárdát építettünk és sikerült a lakótelep

Fotók: Antal István, Sánta Balázs, gallaidesign.hu

egészén javítanunk a forgalombiztonságot. Békásmegyer

Grafikai tervezés, nyomdai munkálatok: www.gallaidesign.hu

lakótelepének keleti oldalán elkészültek a parkoló-járdaépítési, valamint forgalomtechnikai átalakítások kiviteli
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a kultúra vároSA
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Ó

budán, a Bécsi út – Dereglye utca kereszteződésében ál-

illetve a Pók utcai lakótelepen található Máltai játszótérre.

lította fel a kerület márciusban a világ első egészalakos

Utóbbi különlegessége, hogy ez a kerület első gyermekek-

köztéri Puskás-szobrát. Az avató ünnepség díszvendége Pus-

nek szánt könyvszekrénye. A köztéri könyvespolcokról bár-

kás Ferencné volt. A rendezvényt Óbuda-Békásmegyer Ön-

ki választhat magának könyvet, melyet hazavihet, ha hoz

kormányzata, és az Óbuda Újlak Közösségi Egyesülete szer-

helyette másik, érdeklődésre számot tartó kötetet.

vezte. A műalkotás Puskás Öcsit madridi gyermekek körében
ábrázolja. A szobrot a nemrégiben elhunyt Pauer Gyula tervei

zenefolyamot követhetik, a Radio Pro a non-stop zene mellé

alapján készítették el, míg a gyermekek figurája és a kompozí-

gazdag zenei-kulturális tartalmat is kínál, többek közt ke-

ció egésze Tóth Dávid alkotása. Az emlékmű Óbuda megújult

rületi és budapesti programajánlókat, friss hazai és nem-

városrészében, a leendő Puskás Öcsi téren található.

zetközi zenei híreket, interjúkat és klipbemutatókat. Az új
zenei csatorna Óbuda önkormányzata honlapjának nyitó
oldaláról is elérhető egy kattintással.
Az Óbudai Múzeum 2013 szeptemberében nyitotta meg teljesen megújult modern múzeumát a Goldberger Textilipari Gyűjteményt, és új állandó kiállítását „A Goldberger…”
címmel. A múzeum interaktív tárlatvezetések, tematikus
előadássorozatok, kombinálható múzeumi túrák, csaláFelújították a Csúcs-hegyi Szeplőtelen Szűz Mária kápol-

dok számára rendezett tematikus programok, rendezvé-

nát. A tető cseréjét, a falak festését az egyházmegye és a

nyek mellett alkotóműhelyek, kreatív táborok, szakmai

hívek finanszírozták. Miután a felújítás befejeződött, Erdő

rendezvények, workshopok számára is otthont ad. A nyi-

Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

tásra kiállításvezető és múzeumpedagógiai füzet készült.

érseke, Magyarország prímása újraszentelte a kápolnát.

Az épületben Goldberger Műhely néven fiatal alkotóknak,

A Kórház utcai szabadtéri kiállítással vette kezdetét má-

Nagypéntekre elkészült a kiscelli kálvária felújításának

dizájnereknek is bemutatkozási lehetőséget kínáló rendez-

jusban a kerületben meghirdetett Krúdy-év rendezvényso-

első szakasza, a 14 stációból álló keresztút. A megújult

vénycentrum és kávézó is nyílt.

rozat. Az író életútját bemutató, „Krúdy élet-képek”című

stációkat Tavas Gellért plébános szentelte fel. A német

fotókiállítás október közepéig volt megtekinthető. A Krúdy

ajkú lakosság által 1815-ben felállított keresztutat egyko-

–negyedben az Óbudai Társaskör, a Magyar Kereskedelmi

ri fényképek alapján rekonstruálták, majd néhány eredeti,

és Vendéglátóipari Múzeum, a Kéhli Vendéglő, valamint a

megmaradt kőelem mintáját alapul véve újították fel. A re-

Mókus Sörkert és Étterem összefogásával, kulturális és

konstrukciót Vízi Tihamér festőművész és az Óbuda-Hegy-

gasztronómiai élményt nyújtó programokkal találkozhattak

vidékiek Egyesülete kezdeményezte. A második ütemben a

az érdeklődők az Óbudai Nyár folyamán.

szoborcsoport újul meg, 2014 húsvétjára.

Szeptemberben 3K néven megnyitotta kapuit a Kaszásdűlői Kulturális Központ a Pethe Ferenc téren. Az elnevezés
nemcsak a Kaszásdűlői Kulturális Központ rövidítésére
utal, hanem az intézmény három alapfunkciójára is: kultúra, közművelődés, közösség. A 150–200 ember befogadására alkalmas intézmény egyik legfontosabb funkciója: teret adni a helyi civil szerveződéseknek, közösségeknek. Az
Hozza, vigye, olvassa! 2013-ban is folytatódott az olvasást

Internetes zenei rádió indult Radio Pro néven. Az elsősor-

intézmény teleházi szolgáltatásokkal, internet kávézóval,

népszerűsítő Könyvmegállók létesítése. A két új ingyenes

ban fiatalokat célzó webrádiót az Óbudai Kulturális Központ

wifi kapcsolattal, fénymásolási, nyomtatási lehetőséggel is

Könyvmegálló is ezzel a céllal került a San Marco utcába,

üzemelteti. A weboldalon a hallgatók nem csupán a 24 órás

várja az érdeklődőket.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az író születésének

Interjú dr. pappné dr. nagy judit alpolgármesterrel

135. és halálának 80. évfordulója alkalmából állíttatott.
Szanyi Péter szobrászművész alkotása Szindbádot ábrázolja, Krúdy Gyula novelláinak és regényeinek hősét, aki

Mik voltak 2013-ban a va-

és ezt csak a hivatal helyszíni ellenőrzése állapítja meg,

bizonyos szempontból írója alteregója, mégis önállóvá ne-

gyongazdálkodás elsőd-

így a használónak a használatért emelt összegű díjat kell

mesedett alak. Az avatáson Kovács Ákos előadóművész

leges célkitűzései?

megfizetnie, amely akár elérheti az egyébként fizetendő díj

olvasott fel a szerző novelláiból.

A 2013. évben is egyrészt

tízszeresét is.

a vagyon megőrzése, mű-

Megemlítenék még egy úgymond „tévhitet”, amely főként

2013-ban két héttel hosszabb volt a sorban immár tizenhar-

ködőképes

állapotban

kerületünk zöldövezeti lakóterületein terjedt el. Itt sűrűn

madik Óbudai Nyár rendezvénysorozat. Három hónap alatt

tartása, azaz az ingatlan-

előfordul, az utcák, mint közterületek magáncélú haszná-

tizenegy helyszínen több mint hetven esemény várta az ér-

vagyon esetében a szük-

lata, azaz a magántulajdonú telekhez „csatolása”, melyek

deklődőket. A látogatók a legtöbb helyen ingyenesen élvez-

séges

karbantartások,

akár több évtizedes múltra tekintenek vissza. A hivatali el-

Az egykori Építészeti Múzeum helyére, a Mókus utca 20.

felújítások elvégzése volt

lenőrzés során feltárt ilyen jellegű ügyekben gyakori hivat-

szám alatti épületbe költözött át az Óbudai Népzenei Is-

a cél. Az önkormányzat

kozás az érintettek részéről, „a területet elbirtokoltuk, mert

kola. Az önkormányzat külső segítség igénybevétele nélkül

értékpapírokban, üzletré

már régóta így használjuk”.

talált új otthont számára a Krúdy negyedben. Az Európában

szekben megjelenő vagyona esetén pedig a piaci folyamatok

Ez az álláspont azonban jogi szempontból, kifejezetten té-

egyedülálló közintézmény ennek köszönhetően, október

figyelemmel kísérése, a portfolió vagyon egyes elemeinek

ves, a korábban és jelenleg is hatályos törvényi rendelkezé-

1-jén már a felújított és az új funkciójának megfelelően át-

cseréjével e vagyonelem összesített értékének megőrzése.

sek értelmében, így tehát ezen kifogás nem alkalmas a kér-

alakított épületben folytathatta a népzenei oktatást.

Ugyancsak fontos célkitűzés a vagyon hasznosítása, amely

dés rendezésére. Ilyen jellegű probléma esetén érdemes

jellemzően az ingatlanvagyon bérbeadásán és értékesíté-

megkeresni a hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodáját,

sén keresztül valósul meg.

ahol pontos tájékoztatást adnak arról, hogy a folyamatban

Meg kell említeni a vagyongyarapítás, vagyonnövekedés

lévő, vagy a jövőben tervezett KSZT-k útján az adott terü-

célját is, tehát az önkormányzat vagyonának adott időszak

let-használat rendezhető-e.

alatt elért értéknövekedését.
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Vagyonnövekedés érhető el egy adott területen megvaló-

Mire hívná fel a közterület-használattal kapcsolatban az

hették a koncerteket, kiállításokat és egyéb programokat.

sított beruházás útján, például a Promenád projekt által a

érintettek figyelmét?

Az Aquincumi Múzeumban Arisztophanész, A nőuralom

Kolosy téren és környékén, vagy a közeljövőben megvaló-

Az érintetteket a fent említett jogszabályi rendelkezések be-

című darabját mutatták be. Volt Blues Fesztivál a Zichy-ud-

suló Tér-köz projekt keretében Békásmegyeren a Heltai tér,

tartására ösztönözném, így elkerülhetővé válhat jó néhány

varban, a családi és gyerekprogramoknak a Kobuci kert,

– Füst Milán utca – Madzsar József utca által határolt köz-

hatósági eljárás és sok, negatív tartalmú jogkövetkezmény

illetve az Óbudai-sziget adott otthont. Robert James Waller,

terület megújulásakor. Ide sorolhatóak az önkormányzat

viselése, tehát a felárak, pótdíjak, bírságok megfizetése.

A szív hídjai című regényének színpadi adaptációját Udvaros

feladatainak ellátása érdekében végrehajtott fejlesztései is,

Dorottya és László Zsolt tolmácsolásában láthatták a né-

(a Kerék utcai iskola teljes felújítása vagy a Hunyadi utcá-

A Krúdy-év zárásaként, egyben legfontosabb esemé-

zők. A Madách Színházból sikerült a Macskák című musicalt

ban új bölcsőde építése), továbbá az önkormányzati vagyon

nyeként

is idehozni egyetlen előadás erejéig.

takarékosabb üzemeltetését szolgáló fejlesztések, az átté-

Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata Szind-

bád-szobrot avatott a Fő téren. A szobor Krúdy Gyula

rés energiatakarékosabb fűtési rendszerekre.

emlékét idézi meg a Postakocsi vendéglő előtt, amelyet
Mit tapasztalt a közterület-használat szabályait mennyire ismerik az állampolgárok, vállalkozások és a különböző szervezetek képviselői?
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület-használat
szabályait helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Ennek főbb rendelkezéseit, polgáraink általában ismerik, bár
gyakori jelenség, hogy a közterület-használat iránti kérelmeiket késve, vagyis a használat megkezdését követően
nyújtják be, így – rendeleti szabályozással összhangban –
20%-os mértékű felárat kell fizetniük a használatért.
Sajnos olyan esetek is előfordulnak, amikor a közterület-használat jogszerűtlen, azaz engedély nélkül történik,
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Együttműködés, közösségépítés, fejlődés
– közös munka a III. kerületiekért
Az interjú folytatása az első oldalról.
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zással, bizonyos esetekben európai uniós és önkormányzati

órás munkahelyet hoztunk létre a hivatalban és különböző

támogatásokkal kiegészítve valósulhattak meg. A felújítá-

önkormányzati intézmények keretén belül. Ez elsősorban

sok legtöbbjében homlokzati hőszigetelés, födémszigete-

az anyukáknak ad esélyt a munkaerő-piaci visszatérés-

lés, saját hőközpont kiépítése, közös nyílászárók cseréje,

re. Mindezek alapján az látható, hogy egy nagyon jól mű-

Az önkormányzat két legfontosabb feladata az intézmé-

a kultúra területét érintettük, hogy 2013-ban a városrész

valamint a tulajdonosok döntésének megfelelően a lakás

ködő szociális ellátórendszer épült ki Óbudán, azonban

nyeinek működtetése és a városrész fejlesztése. Kezdjük

nagyszabású Krúdy-emlékév keretében ünnepelte az írót,

nyílászáróinak cseréje történt meg, így akár 30–50 száza-

finomhangolására még szükség van. Az intézmények kö-

az elsővel. Sikerült az ellátások színvonalát és a közterü-

az idei holokauszt-emlékévében pedig méltó módon kívá-

lékos hőenergiát is megtakaríthattak.

zötti információáramlásra gondolok, arra, hogy élő, napi

letek rendezettségét megőrizni?

nunk tisztelegni az áldozatok előtt, annál is inkább, mivel

A tavalyi év legizgalmasabb kérdése az volt, hogy az önkor-

annak idején a német mellett itt élt a budapesti zsidó kö-

Az idősek komfortérzetét a kötelező feladatok ellátása

jelzőrendszer hatékony működése érdekében az érintett

mányzattól elkerülő közfeladatok kapcsán vajon sikerül-e

zösség jelentős része is.

mellett milyen eszközöket tudják növelni?

egészségügyi és szociális szereplők között.

együttműködés alakuljon ki például a gyermekvédelmi

az új felelősökkel, azaz a kormányhivatal III. kerületi, helyi

Az új idősek klubja megnyitásán túl ugyancsak az ő életkö-

hivatalának munkatársaival, illetve a Klebelsberg Intéz-

rülményeik javítása érdekében épült meg 2013-ban a négy

A dunai árvíz rámutatott a kerület legsebezhetőbb pont-

ményfenntartó Központ tankerületi apparátusával a köz-

új szabadtéri fitneszpark, melyekkel együtt már 12 helyen

jára. Ön milyen tanulságokat vont le a júniusban tapasz-

igazgatási szolgáltatások, valamint az oktatás korábbról

tarthatják szinten kondíciójukat, de az önkormányzat által

talt természeti csapásból?

ismert színvonalát garantáló jó együttműködést kialakítani.

támogatott, s ezért kedvezményes uszodahasználatuk is

Két igencsak kiélezett helyzettel kellett 2013-ban a kerü-

Ma már látszik, hogy sikerült. Az intézményeink működte-

ezt a célt szolgálja. A nyári pihenésre immár bővebb kere-

letnek megküzdenie. Az egyik a júniusi rekord árvíz. Noha

tése során arra ügyeltünk, hogy ne kerüljön sor leépítésre,

tek között nyílik a kerületiek számára lehetőség a Balaton

a római-parti védekezés a Fővárosi Csatornázási Művek,

sőt a lehetőség szerint fejlesszük ezeket, hisz fontos, hogy a

partján, Sóstón.

illetve a katasztrófavédelem feladatkörébe tartozott, az ön-

kerületi tanintézmények megőrizzék a korábban megszer-

kormányzat is nagyon sokat segített. A közterület-felügyelet

zett magas presztízsüket.

és rendőrség munkatársainak köszönhetően most először

Az előző évben az állam az önkormányzat hiteleinek egy jó

fordult elő, hogy nem jelentek meg katasztrófaturisták, így

részét átvállalta, de tegyük hozzá, hogy Óbuda sohasem volt

könnyebb volt az élet és vagyonvédelem. A legfontosabb

úgy eladósodva, hogy ez gondot jelentett volna a városrész

tanulság azonban mégiscsak az volt, hogy Csillaghegy és

működésében. Mi mindig csak fejlesztési hiteleket vettünk

A múltra emlékezés mellett essen szó a jelen sikereiről

fel, s most, hogy az állam a fennmaradó hitelek konszolidá-

és a jövő terveiről is. Melyik közösségi létesítményt tartja

kodni kell. Ebbe beletartozik az Aranyvölgyi patak árvízi

cióját tervezi, mód nyílik új fejlesztési források igénylésére.

a leginnovatívabb fejlesztésnek?

problémájának megoldása is.

Úgy gondolom, hogy Békásmegyeren a közösségi kert

A másik eset a Pacsirtamező utcai házrobbanás. Ebben

megvalósítása tökéletesen lefedi mindazt a gondolatiságot,

a társasházban ugyan nem volt önkormányzati tulajdon,

Mára kikristályosodott, hogy a közösségépítési céloknak

amit közösségfejlesztés alatt értünk. Szeretnénk további

mégis jelentős segítséget nyújtottunk a kárt szenvedet-

kell alárendelni a fejlesztéseinket. Jahn Gehl, dán urba-

kerteket is létrehozni, 2014-ben nagy valószínűséggel meg-

teknek. Létrehoztunk egy bankszámlát, amelyen ado-

nisztikai szakember véleményét osztom, aki azt mondja,

találjuk hozzá az új, megfelelő helyszínt. Úgy látom, hogy

A fiatalabbak milyen szolgáltatásokkal találkozhatnak?

mányokat gyűjtöttünk, illetve akik nem tudták a rekonst-

hogy az ember legfontosabb szükséglete a többi ember

a tervezési, egyeztetési munkával formálódni kezd egy új

Jó néhány kerületben élő gyerek reggel üres gyomorral

rukció idejére lakhatásukat máshogy biztosítani, azokat

A fejlesztéseket milyen szempontok szerint rangsorolják?

a Római-part teljes körű árvízvédelméről mielőbb gondos-

társasága. Az én városfejlesztési törekvéseim középpont-

közösség, így az elsődleges célunk, a közösségépítés már

megy iskolába. Ennek kiküszöbölésére olyan egyházi és ci-

önkormányzati ingatlanokban helyeztük el. Vannak, akik

jában is a közösséget kereső ember áll. Ezt tükrözi régi

a kert megépülése előtt megvalósul. A másik érdekes újí-

vil szervezeteket támogatunk, akik önkénteseik révén a rá-

még most is ott laknak.

tervünk is, hogy az egykori kaszásdűlői pártházat az itt

tásunk a Rádió PRO néven elindított internetes adó, mely

szoruló gyerekek számára reggeli étkezést biztosítanak. A

élők birtokba vehessék. 2013-ban az épület falai között

elsősorban a fiatalok figyelmére számít.

felnőttek a családsegítő étkeztetési és segélyezési szolgálta-

Parlamenti képviselőség vagy polgármesterség?

tását vehetik igénybe, az önkormányzatunkkal együttműkö-

Már a ciklus elején eldöntöttem, hogy polgármesterként a

ha a jövőben a Pók utcai lakótelepen élőknek is tudnánk

Nagy hangsúlyt helyeztek az elmúlt években a környe-

désben pedig az Ételt az Életért Alapítvány naponta 600 adag

városházán, a kerületiekért kívánok dolgozni. Bízom abban,

közösségi, kulturális szolgáltatásokat nyújtani. Ezektől

zettudatos energiafelhasználásra. 2013-ban ezt hogyan

ételt oszt ki (a hét öt napján) a szükséget szenvedők között.

hogy az óbudaiak megadják ehhez a lehetőséget. Az óbu-

a kultúrházaktól függetlenül jött létre, az idősek igényei

ösztönözték?

meg is nyílt 3K néven az új közösségi ház. Azt szeretnénk,

dai érdekeknek kiváló képviselői a parlamentben és a kor-

alapján az új idősek klubja. Óbudai hagyományaink és

Több száz lakás tulajdonosát vontuk be abba a konstrukci-

Az emberek számára a legnagyobb biztonságot mégis-

mányzati munkában Menczer Erzsébet képviselőasszony és

ipartörténeti emlékeink megőrzésének igényével valósul-

óba, melyben lakásonként havi 1500 forinttal támogattuk az

csak a munka jelenti.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr. Mindenképpen

hatott meg az Óbudai Múzeum keretein belül a Goldber-

önerős felújításokat. E beruházások kamattámogatott la-

Valóban. Ezért folytatjuk idén is a részmunkaidős foglal-

fontos, hogy a jövőben is ők tudják ezt a munkát folytatni

ger Textilipari Gyűjtemény. Meg kell jegyeznem, ha már

kás-takarékpénztári szerződésekkel kombinált finanszíro-

koztatási programunkat, melynek keretében 30 új négy

önkormányzatunkkal együttműködve.
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A

z Összefogás Óbudáért Egyesület 2013 márciusában

Gyermeknap alkalmából a keleti kultúra elemeit felvonul-

Az önkormányzat hosszú évek óta segíti a rászorulókat a

a Békásmegyeri Közösségi Házban indította útjára a

tató ünnepi kavalkád várta a Flórián térnél mindazokat,

kedvezményes őszi burgonyavásárral. 2013 októberében

„Rászoruló gyermekek reggeliztetése” elnevezésű prog-

akik érdeklődnek a Krisna-hívők életmódja és India kultú-

18 ezer zsák – összesen 360 tonna – burgonyát osztottak

ramot, melynek keretében egészséges és bőséges reggelit,

rája iránt. Az „Ételt az Életért” program keretében a Kris-

ki a jogosultaknak a kerület kilenc helyszínén. A krumplit

valamint tízórai csomagot osztanak a betérő gyerekeknek.

na-hívők hetente öt napon át biztosítanak ebédet közel 600

nagy kedvezménnyel, 20 kg-os zsákonként 300 forintért ve-

A rászorultság igazolása nem szükséges a térítésmentes

óbudai lakos számára. A rendezők a családi napon a meg-

hették meg a jogosultságukat igazolók.

szolgáltatás igénybevételéhez. Októbertől már a megújult

szokott meleg étel mellett élelmiszercsomaggal fogadták a

Kaszásdűlői Kulturális Központban is várják a gyerekeket

rászoruló családokat. Az ételosztásban Bús Balázs polgár-

reggel 6 és 8 óra között. Önkéntesek segítségével, tanítási

mester és a kerületi családsegítő munkatársai személye-

napokon, a két helyszínen naponta átlag 100–110 gyermek

sen segédkeztek. A programhoz 40 civil önkéntes mellett

reggelizetéséről gondoskodnak.

csatlakozott az Összefogás Óbudáért Egyesület is.

Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata

a

Csillaghegyi

Strandfürdőben ingyenes úszáslehetőséget kínált a kerületben élő nyugdíjasoknak, hogy egészségüket, aktivitásukat megőrizzék. Azok az idősek, akik nyugdíjasigazolványuk és lakcímkártyájuk bemutatásával igazolták a
jogosultságukat, márciustól minden hétfőn és pénteken
délelőtt élhettek a lehetőséggel. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársai csoportos bérlet segítségével léptették be az úszni vágyókat. A kedvezményt a tavaszi
hónapokban vehették igénybe, amíg a szociális intézmény
rendelkezésére álló bérletek el nem fogytak.
2013 szeptemberében már ötödik félévét kezdte a Zsigmond

2013-ban a Krúdy Gyula Általános Iskola büféje kapta az Év

Király Főiskola és az önkormányzat közös senior oktatási

Iskolabüféje vándorkupát. Az önkormányzat 2008-ban indí-

Augusztusban a Tímár utca egyik társasházának legfel-

programja, a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája. Az elő

totta el az Iskolabüfé programot a diákok egészségesebb

ső emeletén robbanás történt, az épület életveszélyes-

adásokon minden 50 év feletti ingyen vehet részt. Széles té-

táplálkozása érdekében. A büfék kínálatát az iskola-egész-

sé vált. Az időlegesen fedél nélkül maradtak számára

makínálatában az idősek szociális helyzetétől az internetig,

ségügyi szolgálat munkatársai évente két alkalommal el-

az önkormányzat átmeneti segélyt, a gyermekes csalá-

munkalehetőségeitől az életkor meghosszabbításáról szóló

lenőrzik. A program keretében 2013-ban tíz iskola 6. és 7.

doknak pedig rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is

elméletekig számos kérdést érintettek. Az előadók képzett

osztályos tanulói versenyeztek az egészséges életmód és

nyújtott. Négy embernek, köztük egy házaspárnak biz-

szakemberek, területük specialistái. A Zsigmond Király

táplálkozás témakörében. A résztvevőket előzetesen Óbu-

tosított átmeneti lakhatást a Harrer Pál Utcai Nyugdíjas

Főiskola, ahol az országban elsőként végeznek egyetemi

da-Békásmegyer Védőnői Szolgálata iskolaorvosok segít-

Házban, és további kilenc lakó ideiglenes elhelyezését

szintű idősoktató-képzők, hosszú távon az idősképzés köz-

ségével készítette fel. A megmérettetésen a csapatok tíz

oldotta meg. A segíteni szándékozók a bajba jutott ke-

pontjává szeretne válni.

állomáson álltak helyt, az I. díjat a Fodros Általános Iskola

rületieknek az önkormányzat által nyitott bankszámlára

diákjai nyerték el.

utalhatták adományaikat.

A betegségmegelőzés volt az Egészséges Ezüstkor elnevezésű programsorozat 2012/13-as szezonjának vezérfonala. A tíz előadás során a Szent Margit Rendelőintézet
szakorvosai – bőrgyógyász, kardiológus, reumatológus,
szemész, tüdőgyógyász, neurológus, urológus, dietetikus
– számos szakterületet érintve hívták fel az idősebbek figyelmét az egészségmegőrzés fontosságára. Az ingyenes
előadásokon gyakorlati, életmódbeli tanácsokat is kaptak
az érdeklődők. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
Kiskorona Utcai Idősek Klubjában tartott program alkalmanként 60–80 érdeklődőt vonzott.
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Interjú kelemen viktória alpolgármesterrel

A

III. kerület a főváros egyik legnagyobb és legzöldebb
városrésze. Az önkormányzat szakmai megfontolásból

minden évben ősszel faültetést végez. 2013-ban is novem-

ber végén volt a legkedvezőbb az időjárás, így ekkor kezdte
Mit kell az alatt érteni,

foglakozás azonban nem csak szórakozás, e korai zenei

meg az összesen 56 darab, különböző fajtájú fa elülteté-

hogy Óbuda a „gondosko-

képzés a nevelésnek és a fejlesztésnek is egy új eszkö-

sét. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a fákat az

dó város”?

ze. A hangszerek megszólaltatása, aktivitásra ösztönzi a

elkövetkező két évben aktívan gondozza, öntözi majd. Az

Óbuda 2013-ban is számos

gyermekeket, támogatja a harmonikus személyiség ki-

önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő terüle-

szolgáltatással és prog-

bontakozását, a pozitív énkép kialakulását, és az alapvető

ten, szerződés alapján a parkfenntartó végzi a kertésze-

ramon keresztül gondos-

készségek fejlődését. A népzene hallgatása a beszédre is

ti munkákat. Közel 4,5 millió négyzetméter zöldterületet

kodott

jó hatással van.

kell – esetenként akár havonta – lekaszálnia, gondozásába

a

kerületünkben

élő, önkormányzatunkkal
kapcsolatba került em-

A civil szervezetek hogyan vesznek részt a rászoruló fia-

berekről. A szociális és

talok segítésében?

egészségügyi védőháló az

Tavaly a Szociális Munka Napján az Óbudai Szalézi Rend-

2013-ban a köztisztaság növelése érdekében 37 új, parki

újszülöttektől egészen a

ház nyerte el a Fischer Ágoston díjat. Az Óbudai Szent

hulladékgyűjtőt helyezett el közterületen az önkormányzat,

legtovább élőkig elér mindenkit. E hálót még sűrűbbre sze-

Alajos Rendházban ma is segítik a hátrányos helyzetű

melyet a parkfenntartó szerződés szerint heti öt alkalommal

retnénk szőni.

kerületi fiatalokat. A reggeliztető programban önkénte-

ürít. Az új kukákon csikktartó is található. A kutyaürülék

Újdonság, hogy a tavalyi évtől az óbudai újszülötteket és

sek közreműködésével 18 év alatti, szociálisan rászoru-

tárolóedényekből is négy újat telepített, ezeket hetente

családjukat már egy ötezer forintos ajándékutalvánnyal is

ló gyerekeknek biztosítanak étkezést (és tízórait is cso-

egyszer ürítik. Összesen így már több mint száz helyszínen

köszöntheti az önkormányzat. Ezzel is kifejezzük, hogy a

magolnak) minden hétköznap, reggel. Másfelől mozgó

van mód a kutyapiszok megfelelő elhelyezésére. A lakosság

családbarát, házasság- és gyermekpárti társadalom olda-

krízis
- busszal felkutatják a fiatalokat különböző talál-

kényelmét szolgáló, 37 új padot helyezett el a helyhatóság a

lán állunk.

kozási pontokon, és egészségre nevelő, valamint sport-

városrész különböző pontjain. A parkfenntartó havonta nagy-

A kisgyermekes anyukáknak júniusban, a Védőnők Napján

programokat szerveznek részükre. Hétvégén iskolai fel-

ságrendileg 200 m3 szemét elszállítását végzi.

új védőnői tanácsadó épületet adtunk át a Vöröskereszt

zárkóztató foglalkozásokkal segítik a tanulmányaikban

utcában. Közös érdekünk, hogy a kerületi gyermekek biz-

lemaradt gyermekeket.

négyzetméternyi cserje, bokor.

tonságban és szeretetben nevelkedhessenek, szüleik komfortos körülményeket találjanak városrészünk közösségi
helyszínein. A beruházás révén már valamennyi védőnői
tanácsadónkban lehetséges, hogy a beteg gyermektől elkülönítetten vegyék igénybe a védőnői ellátást.
A Szent Margit Rendelőintézet életkortól függetlenül több,
nagy érdeklődésre számot tartó egészségügyi szűrőnapot
is rendezett azzal a preventív célzattal, hogy ezzel is elősegítse egészségünk megőrzését.
Melyik ön szerint a legfigyelemreméltóbb szociális szolgáltatásuk?

Fokozott rendőrségi ellenőrzést tartott az év elején a kerü-

A szociális területen működő intézményeink a kötele-

leti rendőrkapitányság az önkormányzat támogatásával. Az

ző feladatok mellett igyekeznek saját programokkal is

akció a „Látható rendőrség“ koncepciója alapján az egyen-

az ellátás színvonalát emelni. Ezek közül kiemelném az

ruhások demonstratív jelenlétére épült, preventív célzattal.

Óbudai Egyesített Bölcsődékben, országunkban egyedül-

Az ellenőrzés jogalapját az országos rendőrfőkapitány által

álló módon bevezetett „Élő népzene a bölcsődében” nevű

elrendelt, március 31-ig tartó fokozott ellenőrzés és a buda-

kezdeményezést, amire méltán lehetünk büszkék. Fog-

pesti rendőrfőkapitány által kiadott feladatterv szolgáltatta.

lakozás keretében heti rendszerességgel nyújtunk zenei

Az ellenőrzéseket belső Óbudán, a római és a kaszásdűlői

élményt az anyukák és gyermekeik számára ezekben az

lakótelepen tartották. Célja a jogsértések megakadályozása,

intézményekben. A gyermekek népi hangszereken keresz-

a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése és a la-

tül ismerkedhetnek mega magyar népzenével. A játékos

kossággal való közvetlen kapcsolattartás volt.

Tisztább, zöldebb,
biztonságosabb kerület
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tartozik továbbá mintegy 45 ezer fa, valamint több 10 ezer
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Interjú puskás péter alpolgármesterrel

2013-ban is folytatódott a III. Kerületi Polgárőr Egyesület

Júniusban harmadfokú (800 cm-t meghaladó) árvíz vonult

által indított „Minden élet számít“ elnevezésű program.

le a Dunán. Az árvízi védekezés a Királyok útja – Nánási úti

A polgárőrök naponta találkoznak az utcán élők problé-

fővédvonalon zajlott. Az önkormányzat több mint 317 ezer

máival. Járőrözéseik során hetente többször felkeresik a

homokzsákot adott ki, illetve a töltéséhez szükséges 200

A 2013-as évben is foly-

szakmai műhelyekkel rendelkező kórházból elvándoroltak

rászorulókat, elsősorban egészségügyi állapotukról tájé-

teherautónyi homokkal és 25 tekercs fóliával segítette a

tatódott a panelépületek

az orvosok, a híres szülészeti osztály árnyéka volt önmagá-

kozódva. Néha a krízisszolgálatot, máskor a mentőszolgá-

hullámtérben védekező lakosságot. Ezen felül gumicsiz-

felújítása a kerületben.

nak. A segítség a huszonnegyedik órában érkezett: a kórhá-

latot kell értesíteniük. Gyakran osztanak forró teát, olykor

mákkal, lapátokkal, négy szivattyúval, négy reflektorral

Milyen támogatást tudott

zak államosításával az intézmény visszakapta önállóságát.

szendvicset. Az év elejétől a Miklós utcai Magyar Máltai

és egy áramfejlesztővel járult hozzá a munkavégzéshez.

nyújtani az önkormányzat

Úgy gondolom ez mindannyiunk sikere, melyhez nagyban

Szeretetszolgálat utcai ellátó csoportjával együttműködve

A III. kerületi védekezésben összesen 600 fő vett részt, a

a lakóknak?

hozzájárult az a több ezer aláírás, amivel az óbudaiak tilta-

végzik ezirányú tevékenységüket.

naponta megjelent 300 önkéntes nagyobb munkaerőt kép-

A Szőlő utcai Faluház 2009-

koztak a kórház bezárása ellen. Az újra önálló Szent Margit

viselt, mint amennyit a feladat elvégzése megkívánt. Ös�-

es felújítása ösztönző ha-

Kórház az óbudai lakosokon túl az észak-budai lakosság

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata sikerrel pályázott,

szesen 49 kitelepített lakó elhelyezéséről gondoskodott az

tással volt számos kerü-

megfelelő színvonalú egészségügyi ellátását is biztosítja.

és három olyan új készüléket nyert pályázati úton, mely

önkormányzat részben nyugdíjasházaiban, részben ön-

leti lakóközösségre, így az

Ám a régi hírnév visszaszerzéséért még sokat kell tennie

a hirtelen szívhalál bekövetkezése esetén újraélesztést

kormányzati lakásokban.

állami ZBR (Zöld Beruhá-

az intézmény új vezetőinek, ebben számíthatnak az önkor-

tesz lehetővé. A városvezetés öt új életmentő pontot is

zási Rendszer) keretében

mányzat támogatására is.

létesített a kerületben. A félautomata defibrillátorok kö-

megnyíló forrásra számos kerületi panelépület pályázott. 20

zül egy – a budapesti kerületek között egyedülálló módon

társasházban több mint 4000 lakás részesült állami támoga-

A lakótelepeken problémát okoz a parkolás illetve a gya-

– a kerületi rendőrség térfigyelő járőrautójában is meg-

tásban. A harmadik kerület lakosainak kétharmada panel-

logos közlekedés. Milyen megoldást tudnak adni erre?

található. A járőrautóba telepített hordozható készülék (a

épületekben él, ráadásul nálunk található az ország legna-

Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a lakótelepek többsége

mentők kiérkezéséig) az utcán bajbajutott emberek szá-

gyobb lakótelepe a békásmegyeri városrészen. Éppen ezért

épült, az akkori gépkocsival rendelkező családok számát

mára jelenthet segítséget.

tartottuk fontosnak, hogy minél több épület tudjon megújulni,

figyelembe véve a tervezők nem kalkuláltak azzal, hogy

így az önkormányzat első ízben 2012-ben saját forrásból fel-

minden lakáshoz létesüljön közterületi parkoló. További

A Juhász Gyula utca – Királyok útja kereszteződésénél,

újítási pályázatot írt ki. Első évben 1000 lakást tudtunk támo-

probléma még, hogy sok esetben ugyanazon utakat hasz-

Békásmegyeren 1005 négyzetméteres, 27 parcellás min-

gatni, majd 2013-ban további 1000 lakás kapott az elkövetke-

nálják a gyalogosok, mint az autósok. A Pók utcai lakótelep-

takertet létesített az önkormányzat, együttműködve a Vá-

ző 5 évre havi 1500 forint támogatást.

re elkészíttettünk egy új forgalomtechnikai tervet, melyet

rosi Kertek Egyesülettel. Megtervezésében a Budapesti

2013-ban meg is valósítottunk. Új járdák épültek, növeltük

Corvinus Egyetem Tájépítész Karának hallgatói és tanáraik

Hogyan befolyásolta az ellátást a Szent Margit Kórház

a parkolók számát. Az összes problémát így sem tudtuk

vettek részt. A közösségi kertben, ahol zöldségek, gyümöl-

2013-ban is megszervezték a már hagyományos „Takarít-

történetében bekövetkezett változás? Kik lettek ennek a

megoldani, de mindenképpen élhetőbbé és biztonságosab-

csök termesztésére nyílik lehetőség, az öngondoskodást és

suk ki Óbudát!” elnevezésű akciót. Ennek során a lakosság

kedvezményezettjei?

bá vált a lakótelep.

az önellátás előnyeit is megtapasztalhatják az érdeklődők.

térítésmentesen adhatta le a háztartásokban keletkezett

A Szent Margit Kórház múltbéli kálváriája jól jelképezi az

A közösségi kert elősegíti a környezeti nevelést, különös

elektromos és elektronikai, valamint egyéb veszélyes hul-

előző kormányzat ámokfutását. Az „egészségügyi reform”

Az évről évre jelentkező közterület karbantartás milyen

jelentőségét azonban a panelházas övezet adja, ahol nem-

ladékot. A kerület kilenc pontján jelentős mennyiségű, kö-

keretében zajló kórházbezárások és összevonások áldoza-

munkálatokat jelent a gyakorlatban?

csak a természetben végezhető munkát hozza közel, de ez

zel 20 tonna veszélyes hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció

tává vált az óbudaiak téglajegyeiből épült intézmény. Egy

Óbuda-Békásmegyer a főváros egyik legnagyobb és legzöl-

által az embereket is egymáshoz.

keretében 370 köbméter zöldhulladékot, és 200 köbméter

szakmaiságot teljesen nélkülöző döntés következménye-

debb kerülete, melyben a zöldterületek folyamatos fenn-

kommunális hulladékot is elszállítottak. Az önkormányzat

képpen összevonták a Szent János Kórházzal. Aktív ellá-

tartása különösen költséges és munkaigényes feladat. A

hulladékgyűjtő konténereket, zöldhulladék-gyűjtő és sze-

tásait szinte teljesen megszüntették. Az egykor tekintélyes

parkfenntartás folyamatos munkavégzést igényel. A tavalyi

métgyűjtő zsákokat, valamint védőkesztyűket biztosított a

évben több száz, élet- és balesetveszélyes fát kellett le

takarításban résztvevőknek. Takarító napot szervezett Mo-

gallyazni. Bár a Gőtés tó a Fővárosi Önkormányzat keze-

csárosdűlőn az Aquincum-Mocsáros Egyesület is, melyhez

lésében van, a fenntartási feladatok nagy részét átvállalva

az önkormányzat három konténert biztosított. A kezdemé-

karbantartottuk a tavat és környékét. Ennek keretében

nyezéshez csatlakozó gimnazisták az Amfiteátrumtól indul-

megtörtént a kis pagoda teljes felújítása is.

va a Nádszál utcáig szedték össze a szemetet. A területen

Jelentős útfelújításokat végeztünk a Hatvany Lajos utcában,

kunyhókban, kalyibákban lakók közül is sokan fogtak bele a

a Budakalász utcában, Aranyhegy több utcájában, a Hunor

rendrakásba és a szemét eltüntetésébe, míg mások a Mo-

utcában, a Fehéregyházi úton, a Nagyszombat utcában,

csáros ösvényeit tisztították meg, majd a Prés utcai kiser-

a Kecske utcában, a Laborc ároknál és a Kőpor utcában,

dőben, az Ingovány utca és a tanösvény mentén egy konté-

mindösszesen 13.800 négyzetméter felületen. Emellett a

nernyi és 54 zsáknyi szemetet szedtek össze.

kerület számos pontján végeztünk kátyúzást, összesen
19.680 négyzetméteren.

17

Ó

buda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Sporta-

Az Aranyos utcában épült fel az első, nemzetközi szabvá-

Rekord számú, mintegy 3000 ember részvételével, számos

kadémia címmel előadássorozatot indított az Óbudai

nyoknak is megfelelő budapesti baseballpálya. Az Óbudai

sport- és szórakoztató program mellett zajlott le a Csob-

Szociális Szolgáltató Intézmény dísztermében. A rendezvény

Baseball Arénában a legfőbb cél az utánpótláskorú játé-

banj rá! rendezvénysorozat pünkösdfürdői záró rendez-

ingyenes lehetőséget biztosít a magyar sporttudomány és

kosok képzése. A környező országokban egyetlen ilyen

vénye. Az ingyenes nyári családi sportnapon volt zumba,

sportélet legjobbjainak előadásai által a kerületben tevé-

pálya sincs, csak a sportág élmezőnyébe tartozó országok

jóga, aerobic, aquafitnesz, vívás, judo, akrobatikus torna,

kenykedő civil sportszervezeteknek, testnevelő tanároknak,

rendelkeznek ehhez hasonlóval. A klub elsősorban a saját

vízilabda és szinkronúszó-bemutató is. Mindezen felül le-

sportvállalkozóknak, ismereteik bővítésére. 2013-ban dr. Lé-

nevelésű fiataloknak kíván lehetőséget biztosítani a spor-

hetett focizni, asztaliteniszezni, tollasozni; az úszóversenyt

nárt Ágota, Monspart Sarolta, dr. Pavlig Gábor, Szekeres Pál,

tolásra. (Nagyjából kétszázas taglétszámot kell elérniük

nem kevesebb, mint száz fős részvétellel rendezték meg. A

prof. Dr. Radák Zsolt, Kovács István Koko, Benedek Tibor,

ahhoz, hogy nemzetközi versenyeken is elindulhassanak

jó hangulatért az Alma együttes felelt, az eseményt a Buda-

Szilágyi Áron előadásait hallhatták az érdeklődők.

utánpótláskorú játékosaikkal.)

pest Ragtime Band koncertje zárta.
A kiváló sportoló emléke előtti tiszteletből Erőss Zsolt Emléktúra címen hirdették meg az Óbudai Teljesítménytúrát.
A sportesemény-sorozat előzetes sajtótájékoztatóján Erőss
Zsolt még jelen volt, hogy támogassa Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata sport iránti elköteleződését. A hétvé-

mozgásban a város

gi eseményen különböző rajthelyről indultak a résztvevők,
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akik egy rövidebb és egy hosszabb útvonal közül választva
kirándulhattak a Csúcshegyen lévő pihenőházig. A célnál
több száz mécsest gyújtottak meg a hegymászó emlékére.
Bús Balázs polgármester a túrázókkal közösen egy fenyőfát
ültetett a turistaház udvarán.
Óbuda-Békásmegyer immár 3 jégpályának ad otthont. Az

Az önkormányzat által támogatott Óbudai Futófesztivált

óbudai Fő téren található, ingyen látogatható korcsolyapálya

három távon: 3,5 km-en, 7 km-en és félmaratoni távon hir-

2-3 hónapig szolgálja az – elsősorban III. kerületi – lakosokat

dették meg. Az indítási pontnál számos ismert közszereplő

a téli időszakban. Az ingyenes lehetőséget 2014 januárjától

startoltatta a versenyt. A futófesztivál résztvevői közül (a

kibővítette az önkormányzat, így már az Aquincum Általános

rossz idő ellenére végül) 1276-an értek célba.
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Iskolában lévő műanyag pályán is korcsolyázhatnak (tanítási
időn kívül) az erre vágyók. A harmadik és egyben legnagyobb

Az önkormányzat támogatásával rendezték meg májusban a

jégpályát a Bécsi úti TESCO mellé a Kubik utcába építtette

Tour de Óbuda, kerékpáros napot. A Mozdulj rá! sportrendez-

a Gepárd Jégkorong Egyesület, Óbuda-Békásmegyer Ön-

vény-sorozat második állomásán a résztvevők egy hosszabb,

kormányzata segítségével és támogatásával. A modern pa-

38 km-es és egy rövidebb, 15 km-es távot tettek meg. Az ese-

lánkrendszerrel, és vastag edzett üveggel körbevett 56×26

mény célja szerint kedvet kívánt ébreszteni ahhoz, hogy minél

méteres jégpályán lehetőség van a jégkorongozásra, műkor-

többen járjanak kerékpárral a városban. A nap végén a részt-

csolyázásra és a közönségkorcsolyázásra is.

vevők között nyereményeket sorsoltak ki a szervezők.

A III. kerületi diákolimpia versenyszámaiban, 2013-ban hat
korcsoportban 4010 sportoló gyermek vett részt. A tanév
során asztalitenisz, atlétika, judo, kézilabda és szivacskézilabda, kosárlabda, labdarúgás, mezei futás, röplabda,
sakk, torna, vívás és úszás sportágakban mérkőzhettek
egymással. Külön említést érdemel a már évek óta nagy
népszerűségnek örvendő ergométeres evezés verseny,
mely így szintén bekerült a diákolimpia versenynaptárába.

Interjú Kiss Anita jegyzővel
A közelmúltban számos

Szintén említésre méltó a 2013. év változásai között, hogy

feladat és hatáskör elke-

a jegyzői és a kerületi hivatali építésügyi hatósági jogkörök

rült az önkormányzatoktól.

szétváltak január 1-től. Ez többek között azt jelenti, hogy

Az ügyeiket intéző állam-

a helyszíni szemlén tapasztalt szabálytalan építési mun-

polgárok erről mennyire

ka esetén meg kell keresni az építésfelügyeleti hatóságot,

tájékozottak? Mit érzékel-

majd ha megállapítják, hogy a szabálytalan építési munkára

nek a változásból?

adható fennmaradási engedély, akkor ezen eljárás lefolyta-

A Polgármesteri Hivatal

tására újra az építésügyi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

szervezeti felépítését je-

A tapasztalatok szerint ezt az eljárási menetet és a meg-

lentős mértékben érintő

osztott hatásköröket az ügyfelek még nem tudták igazán

változás volt, hogy 2013.

befogadni, így nagyon sok esetben az építésügyi hatósághoz

január 1-jével létrejöttek

tesznek bejelentést, holott az építésfelügyeleti hatóság a

a járási hivatalok. A fővárosban 23 kerületi hivatal kezdte

hatáskör címzettje, így az építési hatósági osztályunk csak

meg működését, minden kerületben felállt egy járási hiva-

az irat áttételéről tud intézkedni, illetve megtenni az esetleg

tal, így a III. kerületben is.

szükséges ideiglenes intézkedést.

A járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat,

20

gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális,

Mit mutat a 2013-as év ügyforgalmi statisztikája a meg-

környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek inté-

előző évhez képest? Csökkent vagy nőtt az apparátus le-

zését vették át az önkormányzatoktól. Ez a változás egyben

terheltsége?

azt is jelenti, hogy a jegyzőnek már nincs hatásköre eljárni

Az iktatórendszerünk adatai szerint a hivatal apparátusa

ezekben az ügyekben. Tapasztalataink szerint az ügyeiket

közel 87 ezer ügyet intézett a 2013. évben. Ez jelentős csök-

intéző állampolgárok többnyire tisztában vannak ezekkel a

kenés az előző évihez képest, és leginkább az okmányirodai,

változásokkal, bár az okmányirodai ügyintézés kapcsán még

az egyes szociális és a gyámhivatali ügyek járási hivatal-

gyakran érkeznek kérdések a polgármesteri hivatalhoz.

hoz kerülése áll a statisztika hátterében. Fontosnak tartom

Jelentős változást hozott a 2013. év az oktatás területén is,

ugyanakkor kiemelni, hogy a járási hivatalhoz delegált fel-

ugyanis 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a

adatokkal együtt az adott feladatot ellátó munkatársaink is

korábban az önkormányzat által fenntartott iskolák. Az óvo-

a járási hivatal tisztviselői lettek, ezzel csökkent a hivatali

dák önkormányzati fenntartásban maradtak, így velük kap-

apparátus létszáma. A hivatal lecsökkentett létszámú ap-

csolatban továbbra is el kell látni a szakmai felügyeletet,

parátusának leterheltsége ezért nem változott az előző évi

valamint a fenntartói feladatokat.

tendenciához képest.

Ön személy szerint mennyire elégedett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tevékenységével? (%)
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A Kód Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2013. 09. 27. és 10. 11. között, amelynek során 1125 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg.
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