
2006-20102006-2010

NÉGY ÉV
Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt négy évi munkájáról
Rómaifürdő • Csillaghegy • Kaszásdűlő • Békásmegyer • Újlak • Mátyáshegy • Remetehegy • Táborhegy • Testvér hegy • Csúcshegy 

Hármashatár-hegy • Gázgyár • Mocsárosdűlő • Solymárvölgy • Ürömhegy • Ófalu • Péterhegy • Ezüsthegy • Aranyhegy

A választások előtti időszakban a kerületben zajló fejlesztéseket, 

nehézségeket és eredményeket összegeztük, és a jövő lehetősé-

geit kutattuk Óbuda-Békásmegyer polgármesterével, a város-

részt négy éve irányító Bús Balázzsal.

Az önkormányzati ciklus vége felé eljön a számvetés ideje. Óbu-

da-Békásmegyer testületi munkája a többi kerülethez képest 

meglehetősen csendesnek mutatkozott. Mivel magyarázza ezt?

Sikerült azt a régi hagyományt továbbvinnünk az elmúlt négy évben 

is, ami Óbuda döntéshozatalának legfontosabb értéke, nevezetesen, 

hogy kerületi ügyekben a különböző politikai csoportok között van 

együttműködés. A nagypolitika kevésbé hatja át a munkánkat, dön-

téseinket sokkal inkább a helyi érdek határozza meg. A döntések 70-

80%-a egyhangú volt. Ezt meg szeretnénk a jövőben is őrizni.

Noha a helyi testületen belül megvolt a konszenzus, ugyanez 

nem mondható el a Fővárosi Önkormányzathoz köthető ügyek-

ben. Mi okozta a feszültséget?

Amikor polgármesterré választottak, még azt hittem, hogy lehet ér-

demben a fővárossal együttműködni. Hamarosan megtapasztaltam, 

hogy – miként az elmúlt tizenhat évben –, a legutóbbi négyben sem 

sikerült kibújniuk a pártpolitikai logika béklyójából. Hiába soroltunk 

szakmai érveket, hiába támogatták civil szervezetek is elképzelésein-

ket – elég a Margit Kórház vagy a teherforgalmi stratégia ügyét emlí-

tenem – rendre lesöpörték felvetéseinket az asztalról. 

Nem az a kérdés, hány kerület van a fővárosban, hogyan oszlanak 

meg a feladatok, hanem az, hogy ez a káros szemlélet meddig uralko-

dik még a Városház utcában. Korszakhatár lenne, ha a döntések elő-

készítésébe végre bevonnák az érintett kerületeket. Megszívlelendő-

nek tartom ezzel összefüggésben a szubszidiaritás elvét, mely épp 

azt mondja, hogy a helyi ügyekről helyben döntsenek, s csak amit ön-

erőből nem tudnak megoldani, azt kell magasabb szintre vinni. 

Ez természetesen a helyi önkormányzatra is vonatkozik. Célom tehát, 

hogy a civil szervezeteket és a helyi lakosokat is mind szélesebb kör-

ben vonjuk be a jövőjüket meghatározó ügyek alakításába.

Az interjú a 9. oldalon folytatódik.

ÓBUDAI KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK
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Az egészség megőrzése fontos érték, jobb megelőzni a bajt, mint kezel-

ni a már kialakult egészségügyi problémát. Ennek szellemében, egy ke-

rékpárokat forgalmazó cég ötlete alapján született meg az elhatározás, 

hogy legyen a kerületnek saját kerékpárkölcsönzője. 2010. április 

közepétől minden kerületi polgár biciklire ülhet legyen. A kerület veze-

tése a megvalósult kölcsönzővel ösztönzi a kerékpáros munkábajárást, 

támogatja az egészségesebb életmódot, és lehetőséget biztosít azok-

nak is biciklizésre, akiknek nincsen saját kerékpárjuk.  

A prevenciót tartotta szem előtt a kerület vezetése akkor is, mikor 

a műfüves futballpályák kialakítása mellett döntött. Számos sport-

vezető – köztük Buzánszky Jenő, Albert Flórián, Kű Lajos, Bics-

kei Bertalan – jelenlétében adták át a kerület tizenegy műfüves 

sportpályáját. 

A kisebb pályák összesen 3000 gyermek számára teszik már bizton-

ságosabbá és korszerűbbé az általános iskola testnevelésóráinak kö-

rülményeit, míg a nemzetközi szabványoknak is megfelelő TUE nagy-

pályája 360 fiatalnak nyújt lehetőséget labdarúgó karrierje építéséhez. 

A kerületben működik a legtöbb műfüves pálya és a legnagyobb után-

pótlás nevelés, így arra is van remény, hogy a III. kerületből kerülnek ki a 

magyar labdarúgás olyan csillagai, mint amilyen Hidegkuti Nándor vagy 

Zsák Károly volt.

Ahhoz, hogy biztonságosabban közlekedhessünk a kerületben gyalo-

gosan és akár kerékpáron is, a forgalmas utak mentén lévő iskolák 

közelében feltűnő színűre festettük a zebrákat, így piros-fehér 

színük miatt sokkal messzebbről észrevehetik az autósok az át-

kelőt. A gyalogosokat és elsősorban kisiskolás gyermekeinket ennek 

köszönhetően nagyobb biztonságban tudhatjuk.

A Hollós Korvin Lajos utca – Nád utca torkolatánál eddig is a közterü-

let-fenntartók segítették a gyermekek áthaladását a lakótelep felől az 

iskola felé. Láthatósági zebrákat az előző helyszínen túl a Kerék utcai Ál-

talános Iskola, a Keve utcai, a Dózsa György utcai és a Vihar utcai Általá-

nos Iskola környékén festették fel.

Kísérleti jelleggel a Juhász Gyula utcai gyalogátkelőnél LED lámpával 

megvilágított zebrát is átadott az önkormányzat, mely így már sö-

tétben is jól látható.

Az autósok biztonságosabb közlekedése érdekében Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormányzata három új körforgalom megépítése 

mellett döntött. Az önkormányzat saját beruházásában készítette el a 

Szőlő utca – Kiscelli út, valamint a Vihar utca – Váradi út kereszteződé-

sek átépítését. Városfejlesztési megállapodás megkötése révén készült 

el a Kunigunda utca, Bojtár utca kereszteződésében az új csomópont. 

Szintén városfejlesztési megállapodás keretében újulhatott meg 

a Nagyszombat utca, Lajos utca egy szakasza. A felújítás során ke-

rékpárút kialakítására is lehetőség nyílt az Engel Sun Palace Kft. együtt-

működésével.

A Czetz János út, Batthyány utca közti, mintegy 300 méteres útpá-

lya felújítása után a Zay utca rekonstrukciós munkálatai is befejeződ-

tek. A munkálatok során az összesen 439 folyóméter hosszú út 

4194 négyzetméteren újult meg. Az Akác közben pedig mintegy 

huszonkilenc új parkolót alakított ki az önkormányzat.

Nem csak útjaink, hanem köztereink is megújultak az elmúlt évek-

ben. Ezek derűsebbé, barátságosabbá tétele érdekében több virá-

got helyeztünk ki. A Fő téren, a Pethe Ferenc téren, a Csobánka té-

ren és a Heltai Jenő téren a lámpaoszlopokra virágtartók és növé-

nyek kerültek. Összesen több mint 120 oszlopra telepítettünk 450 vi-

rágtartót. Óbudán a Fő teret vonzó, közösségi térré sikerült alakíta-

nunk. Ezzel összhangban átszerveztük a környék forgalmát. Utcákat 

egyirányúsítottunk, kitiltottuk az autóforgalmat a Szentlélek térről és a 

Fő térről, valamint 55 parkolóhellyel bővítettük a Kórház utcai szervíz-

utat és a Vöröskereszt utca parkoló kapacitását. 

Uniós támogatásból kerületünk a Bécsi úti promenád fejleszté-

sére kétfordulós pályázaton vesz részt. Az első fordulóból már to-

vábbjutottunk. Sikeres pályázat esetén a közterületi rendezés és fej-

lesztés a Bécsi út – Kolosy tér – Nagyszombat utca – Lajos utca térsé-

gét érinti. Óbuda-Újlak revitalizációja keretében díszburkolattal borít-

ják a Bécsi út – Nagyszombat utca – Lajos utca – Szépvölgyi út által ha-

tárolt területen a Bécsi út és a terület belső útjait, a Csemete utca, De-

reglye utca, Bokor utca, Galagonya utca és a Kolosy tér járdáit. Az em-

lített utcákban megszűnik a hagyományos útpálya és járda. A pályáza-

ti tervek szerint kiszélesítik a Bécsi út járdáit, a közúti forgalmat teljes 

mértékben a villamosvágányokra terelik.

Kaszásdűlőn a Pethe Ferenc teret teljes körűen felújítottuk. A re-

konstrukcióhoz pályázat révén vettünk igénybe fővárosi önkormányza-

ti forrást is.

Innovatív, koncentrált napenergia hasznosító berendezéssel gaz-

dagodott az önkormányzat kezelésében lévő Hatvany Lajos utcai 

Nyugdíjasház. A szolár-parabola elvén működő napkollektort az épü-

let tetején helyezték el a szakemberek. A fejlesztés révén jelentősen 

csökkenthető az intézmény külső forrásból származó hőfelhasználása. 

A konkrét megvalósítás különlegessége, hogy ezúttal elsőként került 

sor ennek a technológiának egy távhőellátást igénybe vevő intézmény 

hőellátó rendszerébe való beillesztésére.

Az MVM által felügyelt  projekt jól illeszkedik az önkormányzat által tá-

mogatott megújuló energiaforrások felhasználási körébe.

A felújítások egyik üde színfoltja az óbudai Faluház. A 315 méter 

hosszú, 15 lépcsőházas, 886 lakást magába foglaló óbudai Faluházban 

kicserélték az ablakokat, tíz centiméteres szigetelést kapott a homlok-

zat, a tetőn pedig napkollektorokat szereltek fel, amelyek a házban a 

meleg vizet szolgáltatják. 

A Faluház felújítása 1,2 milliárd forintba került, ennek negyven százalé-

kát a kerület adta (korábban elnyert, egymillió eurós uniós támogatás-

ból és saját forrásból), a harmadát a Panel Plusz programban elnyert 

forrás jelentette, a maradék 27 százalék pedig a lakók önrésze volt.

FEJLőDő VÁRoSRÉSZ
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A kerület vezetése úgy gondolta, a főváros tétlensége miatt maga veszi 

kézbe a Duna-part pünkösdfürdői partszakasz fejlesztését.  

A gáton lévő futó séta- és kerékpárút mentén új padokat helye-

zett ki a kerület, kényelmesebbé téve a népszerű sétahelyet és ja-

vítva a városképet.

A kisgyermekes szülők érdekében nagyszabású játszótér rekonst-

rukció zajlott a kerületben. Az érintettek megelégedéssel nyugtáz-

ták, hogy befejeződött a Búza utca és az Apát utca közötti kis játszóte-

rek felépítése. A korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektettünk a gyerme-

kek biztonságára, ezért kijavítottuk vagy lecseréltük a nem szabványos 

játszóeszközöket, illetve a parkok berendezéseit.

A Solymár utcában megnyitotta kapuit a Máltai Szeretetszolgálat 

és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata együttműködésével fel-

újított játszótér. A játszótér rekonstrukció eredményeképpen a gyer-

mekek már az EU szabványoknak megfelelő, biztonságos feltételek kö-

zött játszhatnak. Új játszóteret vehettek birtokba a Pók utcai lakótelep 

környékén élő gyerekek is.  A helyben lakók észrevételeit is figyelembe 

véve jelölték ki a helyszínt az önkormányzat illetékesei. 

NAGY BERUHÁZÁSOK A KERÜLETBEN

Új funkciót kapott az Óbudai Gázgyár területe. Erről háromolda-

lú megállapodást kötött a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. ve-

zetője, Bojár Gábor, a főpolgármester és a kerület első embere. Óbu-

dán a Zsigmond Király Főiskola és az Óbudai Egyetem mellett felnö-

vekvő új intézmény, az Aquincumi Technológiai Intézet 2011-ben nyit-

hatja meg kapuit. 

A Budapesti Műszaki Főiskola egyetemi rangot kapott ez év elején, mi-

után teljesítette a felsőoktatási törvényben az egyetemekkel szemben 

megfogalmazott elvárásokat, új neve: Óbudai Egyetem.

Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola (illetve a jogelődök: 

a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a 

Könnyűipari Műszaki Főiskola) általános és teljes körű jogutódja.

Nagy előnyt jelentett Óbuda-Békásmegyer lakóinak, hogy elkészült a 

Megyeri-híd, mely részben tehermentesíti a kerület útjait és enyhíti 

a légszennyezést. Sajnálatos módon azonban, az ígéretek ellenére az 

MSZP-SZDSZ kormányzás alatt nem kezdődhetett meg az Aquincumi 

Duna-híd megépítése. A Főváros Budapest-fejlesztési koncepciójából 

kikerült az erre vonatkozó szándék. Fontosnak tartjuk az élhetőbb, tisz-

tább városrész érdekében, hogy ezek a fejlesztési tervek, illetve a 10-11-

es út összekötő szakasza megvalósuljon.

Az MSZP-SZDSZ irányítása alatt álló Fővárosi Önkormányzat 2007-

ben megszüntette a kerületben működő Szent Margit Kórház önálló-

ságát, valamint felszámolta a sebészeti és a szülészeti osztályt. Ekkor 

kezdeményeztük, hogy a Szent Margit Kórház fenntartói joga a Fővá-

rosi Önkormányzattól kerüljön át a kerülethez, hogy az önálló intéz-

ményként működhessen. 

A főváros a kérést elutasította, mégis eredménynek tekinthető, 

hogy a sebészeti osztály mellett, 2008. március 1-től 15 ággyal új-

raindulhatott a szülészeti osztály Óbudán. Nem az volt a fontos, 

hogy ki az intézmény fenntartója, hanem az, hogy Óbuda-Békásme-

gyer, illetve az agglomeráció lakói megkapják a megfelelő egészség-

ügyi ellátást. 

Önkormányzatunk az Óbudai Egészségügyi Szolgáltató Kht. létreho-

zásával módot adott arra, hogy egyszerűbb egészségügyi beavatkozá-

sok elvégzéséhez ne kelljen a betegeknek napokra kórházba vonulniuk. 

Ennek érdekében bevezettük a Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári 

úti épületében az egynapos sebészeti ellátást, mely lehetővé tette, 

hogy az operált betegek 24 órán belül hazatérhessenek saját otthona-

ikba. A TB által finanszírozott, egynapos ellátás a sebészeti, ortopédi-

ai, nőgyógyászati, urológiai, fül-orr-gége beavatkozásra szoruló bete-

geket szolgálja. Páciens-központú, magas színvonalú szakmai ellátást 

biztosítunk. 

Megelőző szemléletű egészségfejlesztő tevékenységet, járóbeteg 

szakellátást folytató, egészségügyi intézménnyé alakítottuk a 

Csillaghegyi Egészségházat.

EGÉSZSÉGESEBB, GoNDoSKoDÓBB KERÜLET
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Az önkormányzat kinyilvánította, hogy nem lehet tétlen azon kerületi 

polgárokkal szemben, akik nem tudják lakáshitelüket tovább fizetni és a 

kényszerértékesítés során elveszítik otthonukat. Az MSZP-SZDSZ kor-

mány által javasolt elővásárlási jog gyakorlása helyett más alternatíva ki-

dolgozása mellett foglalt állást Óbuda-Békásmegyer testülete. Krízisla-

kás-keret létrehozásáról döntött, mely öt lakást foglal magában. 

Ezzel a megoldással az önkormányzat támogatni tudja a gazdasági vál-

ság következtében otthonukat elveszítő rászorulókat anélkül, hogy in-

gatlanaik megvásárlása érdekében hitelfelvételre kényszerülnének. 

Létrehoztuk az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.-ét azzal 

a céllal, hogy egységes kezelésébe kerülhessenek a kerületi tulajdonú lé-

tesítmények. Ezek az intézmények széles körben szolgálják az iskolák ta-

nulóit és a lakosságot. 

Fontosnak tartottuk, hogy a kimagasló sportteljesítményt nyújtó óbu-

dai diákok nemzetközi vagy hazai eredményei, illetve a tanulmányi ered-

ményei összhangba kerüljenek. Ennek elősegítésére az önkormány-

zat által létrehozott Óbudai Sport Közalapítvány versenyszerűen 

sportoló diákokat támogat.

Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, valamint a szociálisan nehéz körül-

mények között élő kerületi lakosok megsegítését célozta az évenkénti 

burgonyavásár megrendezése. Alkalmanként 20 ezer zsák krumplit 

osztottak szét a rászorulók között. 

Támogatásunkkal a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány először 

2009-ben egy európai uniós élelmiszersegély-program keretében tar-

tós élelmiszereket osztott az arra rászoruló III. kerületi állandó lakóhely-

lyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak. A nagyszabású 

segélyakció során közel 5000 kerületi rászoruló részesült a lisztet, 

cukrot, száraztésztát és instant italport tartalmazó csomagokból. Az 

alapítvány és az önkormányzat együttműködésében, a tervek szerint 

folytatódik az akció, így téve könnyebbé sok egyedülálló, idős ember 

karácsonyi készülődését.

Az elmúlt évben a nyugdíjasokért jött létre a kerületben a 22 fős Idős-

ügyi Tanács. A testület egy 3 pilléren nyugvó szervezet, melyben kö-

zösen képviseltetik magukat az idősekkel foglalkozó civilek, a polgár-

mesteri hivatal és a szolgáltatók is. A tanács elsősorban azért alakult, 

hogy javaslattevő, véleményező, kezdeményező és konzultatív felada-

tokat lásson el. 

A kerület gondoskodása a nyári szünetben is megmutatkozott. Óbu-

da-Békásmegyer Önkormányzata a III. kerületben bejelentett, állan-

dó lakcímmel rendelkező, nyugdíjkorhatárt elért idős embereknek 

kedvező feltételek mellett évente üdülési lehetőséget biztosít 

Balatonszabadi-Sóstón. Az idősek mellett a gyermekek táboroztatá-

sához is komoly anyagi hátteret adott a kerület vezetése.

Az Óbudai Gondozási Központ szervezésében minden évben megren-

deztük az idősek sportnapját. Évente több mint száz mozogni vá-

gyó óbudai idős hölgy és úr tartalmas időtöltésévé vált ez a sportnap. 

A program célja, hogy Óbuda-Békásmegyer az egészséget támogató 

programjai által a legegészségesebb és legfittebb kerület legyen a fő-

városban és Magyarországon egyaránt.

Az „Internet a klubban” címet viselő program keretében idős embe-

rek hasznos időtöltéséről gondoskodtunk. 114 érdeklődő ismerkedhetett 

meg az Óbudai Gondozási Központban az internetes hozzáférés adta le-

hetőségekkel. A programnak köszönhetően hét idősklub gazdagodott 

összesen tizennégy hordozható számítógéppel. A cél az volt, hogy az 

idős emberek is bekapcsolódjanak a digitális térben zajló folyamatokba.

Az ismeretszerzésen túl, tájékozódhatnak a nyitva tartási, rendelési idők-

ről, hivatali ügyeik intézéséhez letölthetik a kitöltendő nyomtatványokat.

A klubokban az önkormányzat helyet és lehetőséget biztosított két-

két számítógép révén az Internet 0-24 órás, ingyenes elérésére, 

és az alkalmazáshoz szükséges alapoktatással segítette a világ-

háló használatát.

Sikeresnek mondható a kerületi Fő téren bevezetett free wifi, ingye-

nes internetezési lehetőséget biztosító program is, melyet sokan vesz-

nek igénybe.

A kerület a gyermekekről sem feledkezett meg, a Szalézi rend kezdemé-

nyezésébe bekapcsolódva reggeliosztás kezdődött a rászoruló Óbu-

da-békásmegyeri gyerekek számára. A helyszínen ingyen biztosíta-

nak ott elfogyasztható enni-innivalót, valamint mindenkinek egy elvihe-

tő uzsonnacsomagot.

Alma programunk is a gyermekeket vette célba, hiszen az önkormány-

zat fontos feladatának tartja, hogy már gyermekkorban törődjünk az 

egészséggel, és hangsúlyt fektessünk a prevencióra. A program célja az 

volt, hogy az általános iskolák 1-4. évfolyamos tanulóival megked-

veltesse a gyümölcsök fogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges 

táplálkozási szokások kialakításához, valamint a túlsúly és az elhízás elle-

ni küzdelemhez. A program keretében évente a kerület 16 általános is-

kolájában 3560 alsó tagozatos gyermek jut naponta friss magyar 

gyümölcshöz, így a kezdeményzés jól illeszkedik a kerületben 2009-

ben elindított Egészségolimpia rendezvényhez, valamint az Egészséges 

Iskolabüfék Éve rendezvénysorozathoz. 

Az egészséges iskolai táplálkozás eddig nélkülözte az őt megillető fi-

gyelmet. Ezen kívánt változtatni Óbuda, amikor meghirdette az Isko-

labüfé programsorozatot. A bio élelmiszereket és italokat előállító ter-

melők, a kerületi ÁNTSZ és az iskolák együttműködésétől a káros ten-

denciák megállását várjuk. Az iskolabüfé és személyzete döntő hatással 

van a későbbi táplálkozási szokások kialakítására, ezért nem mindegy, 

hogy kik és milyen termékek forgalmazására kapnak megbízást a kerü-

let tanintézményeiben. Fontosnak tartottuk tudatosítani, hogy melyek 

azok a tápanyagok, melyek az adott életkorban a legmegfelelőbbek. Az 

Iskolabüfé Éve programhoz a kerületben tizenkilenc iskola csatlakozott.

A prevenciót és az egészségünk védelmét vette célba az Egészség-

olimpia programja is, melynek keretében mindenki lehetőséget kapott 

ingyenes egészségügyi szűréseken való részvételre. Aki a program-

ban két éven át kitartóan részt vett, folyamatosan nyomon követhette 

egészségi állapotának alakulását. 



8 9

Összességében mi a véleménye 
a Polgármesteri Hivatal munkájáról?

Mennyire elégedett ön Bús Balázsnak, 
a kerület polgármesterének eddigi 
munkájával?

A legjobb védekezés a korai elhízás ellen a rendszeres sport, melyet az 

önkormányzat az elmúlt években folyamatosan támogatott. A kerületben 

megépített strandröplabda pálya is azt a célt szolgálja, hogy a gyerme-

keknek mindig legyen lehetőségük az egészséges életmód fenntartására. 

Régi tervét valósította meg az önkormányzat az egykori Szociális Minisz-

térium segítségével, amikor az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermek-

védelmi Központ részeként megnyitotta a Gyermekek Átmeneti Ott-

honát a Víziorgona utcában. A tizenkét fő befogadására alkalmas intéz-

mény hat és tizennyolc éves kor közötti gyermekeknek nyújt teljes körű 

ellátást. Az intézmény stabilitást és biztonságot nyújt a családok számá-

ra problémáik megoldásának idejére, lehetővé téve, hogy meghatározott 

időn belül, szakszerű segítséggel megoldást találjanak  azokra, és a gyer-

mek minél hamarabb visszakerülhessen saját környezetébe.

Jelentős férőhelybővítés történt a kerület bölcsődéiben. Tizenkét 

telephelyen összesen 710 férőhely biztosított a gyermekek számára. Az 

elmúlt öt évben 140 plusz helyet létesített a kerületi vezetés. Békás-

megyeren, a Bárczi Géza Általános Iskola mellett új bölcsődei és óvo-

dai ellátást biztosító intézményt hozott létre az önkormányzat. Emel-

lett több helyen működik a kerületben játszócsoport, mely nagy segít-

séget jelent a szülőknek.

Inkább kedvező

Nagyon elégedett

Inkább kedvezőtlen

Elégedett

Egyátalán nem elégedett

Inkább elégedett

Nem tudja

Nem tudja

Nem válaszolt

Inkább nem elégedett

Nem válaszolt

56.6%

31.8%

10.6%

1%

36.4%

30%

14.7%

8.4%
3.4%

2.9%

4.2%

Mire számít a Fővárosi Önkormányzathoz fűződő viszonyt illetően?

Bízom abban, hogy Tarlós István lesz a főpolgármester, hisz ő ismeri az 

óbudai, pártok közötti együttműködési modellt, mely nagyon kívánatos 

lenne összbudapesti szinten is. Másfelől minden III. kerületi lakos elő-

nyére válna, ha olyan főpolgármester irányítaná az ország legnagyobb 

városát, aki jól ismeri a kerületünk adottságait, lehetőségeit és igényeit.

Mik jelentették a legnagyobb kihívásokat?

Több olyan ügy volt, amit saját erőből nem tudtunk megoldani. Hiába ült 

a parlamentben két óbudai szocialista képviselő is, semmilyen segítsé-

get nem kaptunk tőlük, s ez jelentősen leszorította a mozgásterünket. 

Mégsem adtuk fel. Amikor megkezdődött az egészségügyi ellátórend-

szer szisztematikus lebontása, mi létrehoztuk, és saját erőből elkezd-

tük a szakrendelőnket fejleszteni, egynapos sebészetet hoztunk létre, 

és olyan prevenciós programokat indítottunk, melynek eredményekép-

pen csökkenthető a megbetegedések aránya. Ennek része volt egye-

bek mellett az Iskolabüfé program vagy a sportpályák fejlesztése is.

Óbuda és főleg Békásmegyer arculatát a panelházak döntően megha-

tározzák. A Faluház projekttel sikerült példát adnunk arról, hogyan le-

het energiatakarékos és nem mellesleg esztétikailag is előremutató re-

konstrukciót végrehajtani úgy, hogy az a lakók egyetértésén alapul, és 

valóban forintosítható megtakarítást eredményez. Itt szeretném meg-

említeni, hogy az Egészségolimpia mellett a Faluház is szakmai körben 

díjazásra érdemes erőfeszítésnek bizonyult.

A kerület lakóinak életminőségét azonban a közbiztonság is befo-

lyásolja. Történt e téren változás az elmúlt években?

A testület minden évben megtárgyalja a kerületi rendőrkapitány éves 

beszámolóját. A jelentések alapján javuló tendenciáról beszélhetünk. 

Az előrelépést döntően a saját forrásból megvalósuló békásmegyeri 

térfigyelő rendszer kiépítésének köszönhetjük. Itt drasztikusan vissza-

esett a bűnelkövetések száma. A kérdés most az, mikor és hogyan le-

het a kamerarendszert bővíteni. Emellett létrejött egy önálló polgárőr 

egyesület, mely azt mutatja, hogy a lakosság is hajlandó tenni saját kö-

rülményeinek javításáért.

Hogyan lehet erősíteni a helyi közösségeket?

Az elmúlt négy éves tevékenységünk elemeinek döntő többsége mö-

gött ott állt a közösségépítési szándék. Az egészségügyi, sport vagy 

kulturális programok – rövidtávú, praktikus céljaik mellett – abban kö-

zösek, hogy mind kitűnő színtere lehet a személyes kapcsolatok kiala-

kulásának, lakóközösségi ismeretségek megerősítésének. Ezeken túl 

azonban kifejezetten közösségépítési céllal indítottuk az Advent Óbu-

dán, az Óbuda Napja, illetve folytattuk az Óbudai Nyár eseménysoroza-

tot, melynek programját folyamatosan színesítettük. Mindezt úgy, hogy 

évről évre csökkent a kultúra központi finanszírozása.

A szűkülő anyagi források mellett mégis mit tekint a legnagyobb 

eredménynek?

Energiánk legnagyobb része arra ment el, hogy intézményeink műkö-

dését biztosítani tudjuk. Ebből következik, hogy több – korábban terve-

zett – fejlesztési tervünket nem tudtuk megvalósítani, ezeket el kellett 

halasztani, de nem felejtjük el. Eredményként kell elkönyvelni, hogy mi-

közben más önkormányzatok nagyon eladósodtak, mi megtartottuk a 

hitelképességünket. A szükséges pénzeszközöket igyekeztünk pályáza-

ti úton megszerezni. Reméljük, hogy a következő években még több tá-

mogatást sikerül megszereznünk.

Eddigi munkájával kapcsolatban milyen visszajelzéseket kapott?

Örömmel töltött el, hogy a parlamenti választásokon több szavazatot 

kaptam, mint amennyit az engem jelölő párt. Ez azt jelenti számomra, 

hogy más pártok támogatói is bíznak bennem. Ugyanakkor a kerületért 

végzett polgármesteri munkámról és jövőbeni terveimről csak október 

3-án alkotnak véleményt a kerületi választók.

Ezúton is szeretném megköszönni az óbudai polgároknak és civil szer-

vezeteknek javaslataikat és kritikáikat, valamint minden önkormányza-

ti képviselőnek a konstruktív, a kerületet szem előtt tartó politizálását.

ÓBUDAI KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK
Folytatás az 1. oldalról.

A felmérés a Polgármesteri Hivatal megbízásából készült 2010 júliusá-
ban és ezer fő telefonos megkérdezésén alapul.
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ferére volt lehetőség. Óbudának fontos, hogy a kultúra otthona le-

gyen, ezért az önkormányzat a szűkebb esztendőkben is támogatta a 

rendezvénysorozatot, így a Fő téren minden rendezvényt ingyene-

sen látogathatott a közönség.

Az Óbudai Nyárnak már nem csak kerületi, hazai, de külföldi közönsége 

is van. A Fő tér hagyományosan az ingyenes koncertek helyszíne volt, s 

idén is a Hékás Békás búcsúztatta a nyarat egész napos rendezvénnyel. 

Kulturális csemegének számít az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zat kezdeményezésére már két alkalommal megrendezett Civil és 

Nemzetiségi Nap. 

A rendezvény célja, hogy Óbuda-Békásmegyer polgárai mind széle-

sebb körben megismerjék a kerületben tevékenykedő civil szerveze-

teket és az itt élő nemzetiségeket. Az eseménynek otthont adó Óbu-

dai Kulturális Központban sportegyesületek, tánccsoportok, dalkörök, 

énekkarok mutatkoztak be. A rendezvényt a kerületi nemzetiségek kul-

turális és gasztronómiai kínálata színesítette.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a kerület egészségügyi szolgál-

tatói, valamint az Óbudai orvos Klub közös erővel létrehozták a San 

Marco Szabadegyetemet. A kerület érdeklődő lakosai és az egész-

ségügy területén dolgozók havonta két alkalommal ismeretterjesztő 

előadásokat hallgathattak. A felkért előadók országosan elismert szak-

emberek, akikkel a résztvevők személyesen is megismerkedhettek és 

gondolatokat cserélhettek. 

Az önkormányzat 2009 őszén hirdette meg „Az én Óbudám” elneve-

zésű fotópályázatát. A cél az volt, hogy a pályázók fotóin keresztül meg-

jelenjen Óbuda-Békásmegyer rejtett arca. Azt reméltük, hogy a beér-

kező fotók tükrözik majd a kerület természeti és építészeti szépsége 

mellett az városrész polgárainak életét, a portrék által bepillantás nyer-

hetünk majd abba, hogy a kerületiek miért is szeretnek itt élni, miért 

választják az emberek Óbuda-Békásmegyert szabadidejük eltöltésére, 

azaz miben rejlik kerületünk vonzereje.

Három év óta, évről évre meghirdetjük „Óbuda Legjobb Vendéglátó-

helye” címet viselő versenyét. A versenyben minden évben több mint 

20 vendéglátóhely küzdött a cím elnyeréséért.

Új, állandó kiállítás megnyitásával ünnepelte az Óbudai Múzeum, 

hogy megújult belső tereivel és a Szentlélek tér felé megnyitott új 

bejáratával állhat a nagyközönség elé. 

Az épületet ünnepélyes keretek között Szőcs Géza kulturális államtit-

kár adta át.

Az önkormányzat 2007-ben fogadta el azt a kulturális koncepciót, mely 

lehetővé tette a megújítást. Az állapotfelmérés után kiderült, az épü-

letet teljesen át kell alakítani. A múzeum 2008-ban uniós forrásból el-

nyert pénzből valósította meg a terveket. 

A Békásmegyeri Művelődési Ház és az Óbudai Művelődési Központ in-

tegrációja során létrehoztuk az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit 

Kft-t. Ehhez csatlakozott harmadik tagintézményként a Csillaghegyi 

Közösségi Ház. Ez a kft. felelt az elmúlt évek kulturális kínálatáért és a 

színvonalas kulturális eseményeink megrendezéséért.

Önkormányzatunk május 4-ét, Szent Flórián napját, a kerület nap-

jává nyilvánította. Koncertek és előadások várták a látogatókat. Ezen 

a napon adtuk át az Óbuda Díszpolgára és az Óbuda Kultúrájáért-díjat. 

A kerület napja a civil szervezetek bemutatkozására és a kerületiek is-

merkedésére is lehetőséget teremtett. 

A Boldog Özséb Plébániatemplom felépítésében szerzett érdemeiért,  

a hívők közösségének megszervezésében végzett elhivatott munkája 

elismeréseként Antal János érseki tanácsos; prof., dr. Pintér Endre 

sebész főorvos a kerület szellemi értékének gyarapításáért, az egész-

ségügy és a kultúra területén elért eredményeiért a kerület napján át-

vette a díszpolgári elismerést. Fodor István a gazdasági élet, a tudo-

mány, a művészet és a kultúra területén betöltött széleskörű társadal-

mi szerepvállalása elismeréseként, Tarlós István pedig a kerület életé-

ben és fejlődésében kifejtett múlhatatlan érdemeinek elismeréseként 

ugyancsak ebben a ciklusban részesült díszpolgári elismerésben.

Nyáron különösen jó volt óbudainak lenni. Az ember azt érezhette, 

hogy szűkebb pátriája a világ közepe. Nem csak a Duna, a közeli tavak, 

és hegyek kínáltak kellemes hétvégi programot a pihenéshez, kikapcso-

lódáshoz, hanem az Óbudai Nyár rendezvénysorozat is. Rendszeresen 

benépesült a Fő tér, ahol a megannyi nívós program mellett, jóízű tere-

MÉG TÖBB KULTÚRA



12 13

Az országgyűlés 2007-ben március 23-át a Lengyel-Magyar Barát-

ság Napjává nyilvánította. A 2010.március 23-án megrendezett IV. 

Lengyel-Magyar Barátság Napja rendezvénynek Óbuda-Békás-

megyer adott otthont. Az esemény keretében a magyar-lengyel 

testvérváro sok képviselői találkoztak, majd az idelátogató magyar 

és lengyel vendégeknek városrészünk számos kulturális programot, 

történelmi és gasztronómiai kalandozást, zenés-táncos kikapcsoló-

dást kínált. 

A testvérvárosi kapcsolatokban rejlő lehetőségeket kihasználta a kerület. 

Lengyelország fővárosának Bemowo kerületébe látogathatott nyá-

ron negyven óbudai diák. Másik harminc tanuló pedig a másik test-

vérvárosba, az erdélyi Csíkszeredába utazhatott, megismerkedve az 

ottani magyar fiatalokkal, a város nevezetességeivel és az erdélyi tájjal.

Az Árpád Gimnázium előtti tér 2008 októbere óta a Katinyi mártírok 

parkja nevet viseli. Az 1940-es katinyi tömegmészárlás áldozatainak 

emlékét őrző táblát a kerület vezetői és a meghívott lengyel delegáció 

tagjai avatták fel. Az egykori államfő, Lech Kaczynski által adományo-

zott Lengyel Köztársaság Lovagkeresztjével tüntették ki Bús Ba-

lázs polgármestert a névadás kezdeményezésében való közremű-

ködéséért. Az elismerést Lengyelország akkori budapesti nagyköve-

te, Joanna Stempinska adta át.

Az adventi időszak nyitányaként, évről évre az óbudai Fő téren ingye-

nes korcsolyapálya várja a kikapcsolódni vágyókat. A már hagyomány-

nyá vált Fő téri adventi és karácsonyi vásár lehetőséget nyújt csalá-

dosoknak, kisgyermeket nevelőknek és egyedülállóknak népi hagyomá-

nyaink, és a népi kismesterségek megismerésére is. 

Békásmegyeren a kamerák által lefedett területen elkövetett 

bűncselekmények száma 2007-2010 (májustól májusig)
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A kerületben összesen 64 kamera pásztázza Békásmegyer és a Fő 

tér környékét. A térfigyelő rendszer működtetése beváltotta a hoz-

zá fűzött reményeket. Jelentősen visszaszorultak a bűncselekmé-

nyek, a szabálysértések a közterületeken, és a felderítés ará-

nya is jelentősen javult. Békásmegyeren a bűncselekmények, sza-

bálysértések összességében ott is visszaszorultak, ahol nem működik 

kamera. A kerületi adatokat vizsgálva egyértelműen megállapítható, 

hogy a kamerák az egész kerületben jól vizsgáztak, és nem csak Bé-

kásmegyeren, hanem Óbudán is javuló tendencia tapasztalható a bűn-

elkövetések visszaszorítása területén. 

A hatékonyság növelése érdekében a kerület átvette a fővárostól a 

közterület-felügyeleti munkát és 2008 márciusában megalakult a 

kerületi közterület-felügyelet. Az állomány munkatársai kölcsönös-

ségi alapon segítik a rendőrség munkáját. A harminckét fős, kiképzett 

szervezet tagjai elsősorban ott jelennek meg, ahol a szokásosnál na-

gyobb arányban, szezonális jelleggel, hirtelen megnövekszik a bűnelkö-

vetések száma. A nyári hónapokban a Római-parton kerékpáros járőrök 

teljesítenek szolgálatot.

A közterület-felügyelet a városrész különböző pontjain illegális sze-

métlerakó helyeket is felszámolt. 2009-ben a hajléktalan szálláso-

kat és a körülöttük kialakult szemetet eddig 67 helyszínen szüntették 

meg. A hajléktalanokkal kapcsolatban a Menhely Alapítvány és a Máltai 

Szeretetszolgálat szociális munkásaival együttműködve intézkedtek a 

közterület-felügyelők. 

A kerületi közterület-felügyelet 2009 áprilisától közcélú munkásokat 

is foglalkoztat. Ennek eredményeként megközelítőleg 320 m3 szeme-

tet sikerült összetakarítani a kerületben. Hatékony tevékenysége 

nyomán több mint 300 parkolóhelyet szabadítottak fel a kerületben a 

roncsautók elszállítása révén, melyek már nem csúfítják köztereinket.

2010 első negyedévétől 200 fő közhasznú munkás áll a kerület szol-

gálatában a közterület-felügyelet munkatársainak vezetésével. 

A városrész nehezen megközelíthető területein lovasok járőrőröz-

nek, akik minden munkanapjukat a Tímár utcai kapitányságon kezdik. 

Itt eligazítást kapnak arról, mire kell koncentrálniuk. Hétköznapokon a 

hegyvidéken, elsősorban az autóval nehezen megközelíthető területe-
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A kerület folyamatosan kezdeményezi a fővárosnál az árvízvédelem meg-

oldását, amiről a képviselőtestület már több ízben hozott határozatokat. 

2005-ben a fővárossal közös finanszírozásban készíttettünk egy ta-

nulmánytervet a gátról. A tanulmányterv külföldön már igen, de Ma-

gyarországon még nem alkalmazott mobilgát-rendszert javasolt két egy-

mástól eltérő nyomvonalon vezetve. Az egyik – a kerület számára prefe-

rált – változat a part mentén vezetné az új védművet, míg a fővárosi ön-

kormányzat a jelenlegi Nánási út – Királyok útján húzódó elsőrendű véd-

vonal mobilgátas átépítését gondolja megfelelő megoldásnak. 

A Római-parton élő lakosok, valamint a civil szervezetek aggodalmára 

tekintettel 2009-ben a Római-fürdői kemping területén ismételten 

változtatási tilalmat rendelt el Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-

ta a kerületi szabályozási terv elfogadásáig. A rómaifürdői kemping te-

rületére, a Szentendrei út – Monostori út – Dósa utca – Rozgonyi Pi-

roska utca által határolt területre 2004 óta készül kerületi szabályozá-

si terv. A vonatkozó jogszabály alapján az érintett területre az önkor-

mányzat legfeljebb három évre írhat elő változtatási tilalmat. 

A kórházon kívül bekövetkező hirtelen szívhalál esetén az újraélesz-

tés lehetősége annak a kezében van, aki jelen van és segít! Az Egész-

ségügyi Minisztérium tavaly meghirdetett pályázatán – mely a hirte-

len szívhalál bekövetkezése esetén az újraélesztéshez használt félau-

tomata defibrillátor kihelyezését és a laikus életmentők képzését céloz-

ta – Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata sikerrel vett részt, ennek kö-

szönhetően három új készülék áll készenlétben a váratlan rosszul-

létek kezelésére. Ezek az okmányirodában, a Békásmegyeri Közössé-

gi Házban és az Óbudai Kulturális Központban találhatóak, szembetű-

nő helyen felszerelve. 

A MAVIR támogatásának jóvoltából a nyaranta benépesülő Római-par-

ton mentőrobogó állt szolgálatba. Az elmúlt évek tapasztalatai sze-

rint a nyári hónapokban a Római-part Budapest egyik legmozgalma-

sabb, ugyanakkor gépkocsival legnehezebben megközelíthető terüle-

tévé válik, ahol a vízi sportok szerelmesein, az éttermek és szórakozó-

helyek vendégein kívül számos kerékpározó gyermek és felnőtt is rend-

szeresen megfordul. A defibrillátorral és újraélesztő eszközökkel is fel-

szerelt mentőrobogón szakképzett mentőápoló teljesít szolgálatot.

Számos engedély nélkül kihelyezett reklámtábla hirdet a kerületben 

termékeket, szolgáltatásokat. Ezek ellen lépett fel Óbuda-Békásme-

gyer vezetése, amikor többet eltávolíttatott. Az egyre inkább elburján-

zó hirdetőtáblák a városképet is jelentősen rontják. Erre kívánta Bús Ba-

lázs polgármester felhívni a figyelmet, amikor a Szépvölgyi út és a La-

jos utca sarkán a közterület-felügyelet munkatársainak segítségé-

vel levágták és elszállították az illegális hirdetőtáblákat. A kerület-

ben ezt követően folytatódott a táblabegyűjtési kampány, eddig mint-

egy negyven illegális hirdetőfelületet távolítottak el a szakemberek.

ken, üdülőövezetek környékén, erdőszéleken járőröznek. Hétvégeken a 

Római-partot járják az északi összekötő vasúti hídtól egészen a békás-

megyeri gát környékéig.

Nappal a családok, turisták biztonságának megóvása a kiemelt felada-

tuk, éjszaka pedig a szórakozóhelyek látogatóinak, valamint a járművek 

nek a védelmére koncentrálnak.

A Polgárőr Egyesület 2009 nyarán alakult meg az önkormányzat, a 

kerületi rendőrkapitányság és a Budapesti Polgárőr Szövetség támo-

gatásával. A 31 aktív és 4 pártoló taggal felálló szervezet tagjai kö-

zött megtalálható minden korosztály. Polgárőrként a gimnazistától a 

munkanélkülin át a szakemberekig sokan álltak a lakosság biztonságá-

nak szolgálatába (köztük három aktív rendőr, egy nyugalmazott határőr 

és egy nyugalmazott rendőr is). 

A III. kerületi közterület-felügyelet által kidolgozott koncepció keretében 

parkőrök felügyelik a köztisztaságot, a nagyobb közterek rende-

zettségét. A Római-parton és a Hajógyári-szigeten 2-2 fő dolgozik. A 

parkőrök a nyári időszakban gondoskodnak a rendről és köztisztaságról.

A jelenlegi körülmények és feltételek mellett nem vezette be a város-

vezetés a fizető parkolást és a kerékbilincselést, mivel kifogásolja, 

hogy a főváros nem épített az elmúlt években kellő számú P+R parko-

lót, mely a kerületben érzékelhető közlekedési káoszt csillapította vol-

na. Aggályosnak tartotta továbbá a jelenlegi parkolási társulások műkö-

dését, hiszen nem lehet látni, hogy a parkolásból beszedett pénzeket az 

adott kerület közlekedésfejlesztésére fordítanák.

Önkormányzatunk kezdeményezésére a reggeli órákban rendőrök és 

közterület felügyelők vigyáznak az oktatási intézménybe érkező 

gyermekekre. A gyermekek közlekedésének biztonsága szempontjá-

ból a szeptember a legkockázatosabb. A kerületből kiindult program 

annyira hatékonynak bizonyult, hogy Sulizsaru program néven ma már 

rengeteg helyen működik.

Az önkormányzat a kisiskolások fokozott védelme érdekében a múlt év-

ben átfogó felmérést végzett, és a legveszélyesebb területeket idősza-

kosan elzárta a forgalom elől. A felszerelt, s folyamatosan bővített tér-

figyelő rendszer teszi teljessé gyermekeink, unokáink védelmét Óbu-

dán és Békásmegyeren.

A kerületben hét darab sebességmérő radart helyeztünk el az út 

mellett. Ez az eszköz jól láthatóan mutatja a közlekedők sebességét, 

ezáltal segíthet a baleset megelőzésben.

Több éve húzódó folyamat végére tett pontot Óbuda vezetése, mikor 

forgalomkorlátozó eszközöket telepített a Hajógyári-szigeten. 

Ezzel megakadályoztuk az illegális éjszakai gyorsulási versenyeket. A 

terület ugyan a fővárosi önkormányzaté, de ők érdemben nem tettek 

semmit a veszély elhárításáért. Ezért döntött a kerület vezetése, hogy 

saját költségvetésből helyreállítja a rendet, melyhez a főváros csupán 

az építési engedély megadásával járult hozzá.

Az árvízzel szembeni védekezés, jogszabály alapján, a Fővárosi Önkor-

mányzat feladata. Ennek ellenére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

mindig megadott minden segítséget az árvízzel fenyegetett kerületiek-

nek. 32.000 homokzsákot helyeztünk ki és további 30.000-et osz-

tottunk szét azon magántulajdonosok között, akik veszélyeztetett ré-

szen élnek. 
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2009-től – a Lát-Kép Egyesület közreműködésével – az önkormányzat 

többször megtisztíttatta az Aquincum Általános Iskola és az Óbudai Gim-

názium épületét. Eltávolították az épületekről a graffitit, védelemmel 

látták el a megtisztított felületet, és hat hónapon keresztül ellenőrízték 

a fal tisztaságát. Ha újabb graffiti jelent meg, azt is eltűntették.

A kerületben a szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma 2008-ban 

tizennyolccal nőtt, így jelenleg már ötvenhat, közterületen lévő hely-

színen helyezhető el papír, üveg, fém és műanyag hulladék. A kerület-

ben elindult egy komposztálási program is, melynek célja, hogy minél 

szélesebb körben tudatosítsuk és segítsük a zöldhulladék környezetba-

rát kezelését és hasznosítását.

Számos utcai fasor megóvására nyílt lehetőségünk. Összesen majd-

nem 4.5 millió négyzetméter parkot és egyéb zöldterületet gon-

dozunk a kerületben. Gondoskodunk a parkok takarításáról, a lomb-

gyűjtésről és a kaszálásról. Közel 400 új fát ültettünk az elmúlt évek-

ben. A közterület-felügyelet nagyteljesítményű járdatakarító gépe napi 

12 órában tisztítja a járdákat, köztereket. A szerkezet a lehullott leve-

lekkel, cigarettacsikkekkel, de még a kutyapiszokkal, üvegcserepekkel 

is megbirkózik.

A Színes Város-program keretében kulturáltabbá vált a Flórián tér, 

ahol Vasarely képei elevenednek meg az arra elhaladók előtt. A cél 

ezzel az volt, hogy minél több kortárs, társadalmi kérdésekre reflektá-

ló műalkotás tűnjön fel a köztereken, ez által színesítsék a városképet. 

A Flórián téren nem csak a művészet, hanem az igényesség is visszatük-

röződik a panelházak rekonstrukciójában, illetve a helyi önkormányzat 

által is támogatott civil kezdeményezés eredményeként a kaszásdűlői 

HÉV megálló is színesebb és barátságosabb lett.


