Szociálisan érzékeny, kulturálisan elkötelezett,
közösségi tervezésen alapuló városfejlesztést
tudok elképzelni
Az elmúlt év fontosabb eseményeinek, fejlesztéseinek
összegzésére kértük Bús Balázst, aki már 13 éve irányítja polgármesterként a III. kerületet. Az eredmények
mellett a problémák is szóba kerültek, a közelgő önkormányzati választások kapcsán pedig a felelősség, az
esélyek és az együttműködés kérdéskörét jártuk körül.
Polgármesterként mit tekint a mögöttünk hagyott év
legfontosabb eseményeinek, eredményeinek?
A legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy a közösségi tervezést-, azt a fajta együtt gondolkodást, amit már
4-5 éve elindítottunk, 2018-ban is folytatni tudtuk. Ebben
a munkában partnerként számíthattunk a kormányra és
a fővárosra is. Egyik legnagyobb álmunk, a Békásmegyeri
Piac megújítása elindult és jól halad. A Csillaghegyi Árpád
Forrásfürdő a főváros beruházásában elkészült, ami azt is
jelenti, hogy a negyedik legnagyobb fedett fürdő immár
Óbuda-Békásmegyeren található. Nagy forrásokat nyertünk
el az Egészséges Budapest Program keretében a szakrende-

lő felújítására, és közösségi tervezés keretében folytattuk a
közterületek megújítását. A Római-parti Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) elkészítését és a közösségi együttélés szabályainak kidolgozását ugyancsak közösségi tervezésben
kezdtük meg, ami azt jelzi, hogy nem csak közterület-fejlesztést, hanem már a rendeletalkotásokat is közösségi tervezéssel készítjük elő. Ezekben aktívan vettek részt a civil szervezetek, cégek és a társasházak is. Az együttműködésnek
ezt a fajtáját tehát a jövőben is érdemes lesz folytatni.
Egy ekkora kerület mindennapjaiban természetes,
hogy különböző problémák is megjelennek. Melyeket
tartja ezek közül a legjelentősebbeknek?
A kerület legnagyobb problémája közlekedési anomáliákból
fakad. A legfontosabb, hogy az agglomerációból érkező forgalmat a városhatárnál meg tudjuk fogni, a teherforgalmat
pedig ki tudjuk szorítani a városból. Ennek feltétele, hogy
a 10-es és 11-es utat összekötő elkerülő útszakasz mielőbb
megépüljön. Ezt szorgalmazzuk az államnál, jól is halad.
A másik probléma a várost kettészelő HÉV vonala, amelyik
négy szintbeli kereszteződéssel akadályozza meg a helyi
közúti közlekedést. Fontosnak tartom, hogy a síneket levigyük a föld alá akár egészen Szentendréig, a tetején pedig
egy gyorsforgalmi kerékpársztrádát alakítsunk ki. Ennek a
tervezését el kell indítani, és a következő 10 évben meg kell
valósítani. Ide tartozik még az 1-es villamos meghosszabbítása az esztergomi vasútig és a P+R parkolók megépítése a városhatáron. Ezek a legfontosabb óbudai közfejlesztések.
Milyen időtávban valósulhat meg mindez?
Van, ami gyorsan, van ami csak hosszútávon. A HÉV vonal
lesüllyesztése biztosan 10-15 éves távlatot jelent. Ahhoz
azonban, hogy mindez megvalósulhasson, el kell indítani.
A kerületi földutak problémáját a kormányzat is érzékeli, biztosított is a főváros számára forrásokat. Más kérdés, hogy
ezek alapvetően sík vidéki pesti kerületeknek jelentenek segítséget, nálunk azonban számos járulékos beruházásokra
is szükség van – záportározók, támfalak – amikkel lehetetlen ezeken a pályázatokon részt venni, ezért egy külön forráskeret megnyitását javasoljuk a kormányzati szereplőknek az óbudai utak megújítása érdekében.
Elindítottuk a Hadrianus-, az Örlős Endre-, a Fischer
Ágoston és a Guckler Károly Programot, ezeket folytatni
szeretnénk, hisz ezekben több évre munkát adó fejlesztések szerepelnek; a házi orvosi szakrendelők megújításától a fásításokig. Látni kell, hogy ebben is számíthatunk a kormányzatra; az év végén a csillaghegyi
háziorvosi rendelő felújítására például 300 millió

forintot biztosított. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk
a közösségi faültetés terén az elmúlt években. Sokan
anyagilag is támogatták ez a programot. Szintén fontos
jövőt érintő projekt a Római-parti árvízi védekezés, a Hajógyári-sziget fejlesztése, a Zichy-kastély rekonstrukciója, a gázgyári kármentesítés és a panelházak rehabilitációjának folytatása.
Kilenc hónap van még hátra az önkormányzati választásokig, keresik a pártok a jelölteket. Tervezi, hogy
újra indul a polgármesteri tisztségért?
Ismerem az aktuális közvélemény-kutatási adatokat, amelyek számomra bíztatóak; közel 30%-al nagyobb a támogatottságom, mint a mögöttem álló pártszövetségnek. Ez a
korábbi választási eredményekben is megmutatkozott, tehát ez felelősséget ró rám. Minden óbudai ember érdekét
képviselnem kell, nem csak azokét, akik politikailag engem
támogatnak. Tudom, hogy a baloldali érzelmű kerületiek
bizalmára is számíthatok, emellett számos civil szervezet
is arra bíztat, hogy folytassam ezt a munkát. Az elmúlt 13 év
alatt nagyon jó csapat alakult ki a hivatalban és a képviselő-testületben is. A meglévő terveinket egy együttműködő
fővárossal, Tarlós István főpolgármesterrel, és egy együttműködő kormányzattal, Varga Mihály miniszter úr támogatásával lehet megvalósítani. Meggyőződésem egyébként,
hogy ez szolgálja leginkább az óbudaiak érdekét.
Milyen jövőt érintő feladatokat emelne ki?
Szociálisan érzékeny, kulturálisan elkötelezett, közösségi
tervezésen alapuló városfejlesztést tudok elképzelni. Olyan
tereket szeretnénk kialakítani, ahol ez emberek találkozhatnak egymással, hisz – amint azt Jan Gehl dán építésztől tudjuk – az ember legfőbb szükséglete a többi ember társasága.
Ezt szolgálja egyébként a civil szervezetek támogatása is. A

kerület határán túlmutató feladat, a fiatalok lakáshoz jutásának megoldása. A magasra szökő albérletárak, lakásárak miatt egy nagyszabású bérlakás építési politikára van szükség,
amit úgy a fővárosnál, mint az államnál szorgalmaznunk kell.
Ebben és a már említett törekvéseinkben is számítunk a civil szervezetek és cégek képviselőire, de az ellenzéki önkormányzati képviselőkre is.
Ha megengedi, a végén Arany János soraival szeretnék
minden óbudainak az előttünk álló évhez sok sikert és nyugodt hétköznapokat kívánni:

Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

