
Az elmúlt év fontosabb eseményeinek, fejlesztéseinek 
összegzésére kértük Bús Balázst, aki már 13 éve irá-
nyítja polgármesterként a III. kerületet. Az eredmények 
mellett a problémák is szóba kerültek, a közelgő önkor-
mányzati 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 közös-
ségi 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 nyer-
tünk el az Egészséges Budapest Program keretében a 
szakrendelő felújítására, és közösségi tervezés keretében 
folytattuk a közterületek megújítását. A Római-parti Kerü-
leti Szabályozási Terv (KSZT) elkészítését és a közösségi 
együttélés szabályainak kidolgozását ugyancsak közössé-

gi tervezésben kezdtük meg, ami azt jelzi, hogy nem csak 
közterület-fejlesztést, hanem már a rendeletalkotáso-

kat 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.

KÖZÖSEN TERVEZÜNK, KÖZÖSEN ÉPÍTÜNK
BESZÁMOLÓ ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNY ZATÁNAK 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az interjú a 4. oldalon folytatódik

Szociálisan érzékeny, kulturálisan elkötelezett, közösségi 
tervezésen alapuló városfejlesztést tudok elképzelni
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Elkészült a Derű utca – Vihar utca – Szél utca által ha-
tárolt területen található Boldog Sándor István park. A 
fővárosi TÉR_KÖZ pályázaton is támogatást nyert beru-
házás keretében mintegy 6000 m2 közterület újult meg. 
A kivitelezés előtt közösségi tervezésben született meg 
a tér új koncepciója. A hangsúly a fiatalok aktív időtölté-
sére került, ezért épült gumi burkolatú sportpálya, ját-
szótér, de kutyafuttatót is kialakítottak. A fejlesztés so-
rán közel két tucat fát is elültettek a park zöldfelületeinek 
növelése érdekében.

Több száz m2 térkövezett új parkolóhely létesült a Pün-
kösdfürdő utcában, ezek tehermentesítik a környező utcák 
parkolóit. A Heltai Jenő téren a forgalom optimalizálása 
érdekében új jelzőtáblákat helyeztek ki. Az óbudai Kálvin 
közben és a Bóbita utcában a Pünkösdfürdő utcaihoz ha-
sonló munkálatok kezdődtek. 

Megújult a műemléki védettségű Mókus utca 24. 
számnál lévő, önkormányzati tulajdonú épület. A Krú-
dy-negyedben álló 7 lakásos bérházat fővárosi támoga-
tással restaurálták. A történeti előtanulmányok után teljes 
külső homlokzat vakolást és festést kapott, rendbe hozták 
a kaput, a lépcsőt és a korlátokat is, így már méltó módon 
reprezentálja a hajdani Óbuda romantikáját. 

Szeptemberben adták át a Pethe Ferenc téren, a 3K előtt a 
városrész első okospadját. A KUUBE névre keresztelt, első 
intelligens utcabútor 100 százalékban magyar tervezésű, 
fejlesztésű és gyártású. A padot napenergia működteti, 
található benne USB- és vezeték nélküli töltő, levegőmi-
nőség-mérő, páratartalom, UV és légnyomásszenzor, zaj-
szennyezésmérő, valamint wifi hotspotként is használha-
tó. Folyamatosan monitorozza környezetének változásait, 
az adatokat pedig a megfelelő szervernek továbbítja. 

Nyáron a kerület 23 óvodájában végeztek különböző ál-
lagmegóvó és korszerűsítő munkálatot. Csoportszobák, 
vizes helyiségek újultak meg, új nyílászárókat építettek 
be, kicserélték a gépészeti berendezéseket. Az Ágoston 
Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája teljes hőszigetelése 
mellett új tetőfedést is kapott. Az udvarokra új játszóesz-
közök kerültek. A Pitypang Művészeti Óvoda Hunyadi ut-
cai épületének udvarán, az Ovi-Sport program keretében 
új, műfüves mini sportpálya épült. A Mókus Tagóvoda 
udvarának fedett teraszok előtti terei, burkolatai újultak 
meg, emellett két új ivókutat is telepítettek.

Megszépült a Szent Margit Kórház krónikus belgyó-
gyászati osztálya. Egy hazai tulajdonú festékgyár jó-
tékonysági programja keretében speciális falfestékkel 
festették le a falakat, amely megköti a formaldehid mo-
lekulákat, így „tisztítja” a levegőt. A nyílászárók mázo-
lása szintén megtörtént. Az adományozás keretében a 
kórház gazdagabb lett egy úgynevezett videó laringosz-
kóp orvosi műszerrel is. 

A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon megtörtént a 
közösségi vizesblokk teljes felújítása, valamint egy, a moz-
gássérültek számára használható fürdőszobát is kialakí-
tottak, ezzel egy időben személyzeti vizesblokk és zuha-
nyzó is épült.  Megújult az Onkológiai Osztály főnővéri- és 
gyógyszer szobája, és a Krónikus Belgyógyászati Osztály 
tisztasági festésére is sor került.

Október óta új, modern és letisztult felület fogadja ezen-
túl az obuda.hu látogatóit. Az önkormányzat hivatalos 
honlapjának előző verzióját 2012-ben indították, amely 
most az informatív jellegét megőrizve áttekinthetőbb és 
modernebb külsőt kapott. Az oldal teljesen reszponzív, 
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azaz optimális megjelenést biztosít a legkülönfélébb 
mobileszközökön is. A fejlesztés során a felhasználói ké-
nyelem volt az elsődleges szempont. A kerületet érintő 
hírek és a helyi programok mellett kiemelt helyre került a 
böngészési előzmények alapján csoportosított gyakori 
keresések menüpont, ahol az oldal leggyakrabban fel-
keresett tartalmai érhetők el egy kattintásra. 

A III. kerületben 7 új elektromos töltőpont létesült az 
autók számára az önkormányzat és az e-Mobi Elektro-
mobilitás Kft. együttműködésének köszönhetően; így 
már 8 töltőállomás üzemel Óbudán. További 10 töltőpont 
telepítése jelenleg zajlik.
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Az interjú folytatása az első oldalról.

KÖZÖSEN TERVEZÜNK, KÖZÖSEN ÉPÍTÜNK

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 for-
galmat 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 he-
lyi 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 év-
ben meg kell valósítani. Ide tartozik még az 1-es villamos 
meghosszabbítása az esztergomi vasútig és a P+R par-
kolók 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 jelente-
nek segítséget, nálunk azonban számos járulékos beruhá-
zásokra is szükség van – záportározók, támfalak – amikkel 
lehetetlen ezeken a pályázatokon részt venni, ezért egy kü-
lön forráskeret megnyitását javasoljuk a kormányzati sze-
replőknek az óbudai utak megújítása érdekében.
Elindítottuk a Hadrianus-, az Örlős Endre-, a Fischer 
Ágoston és a Guckler Károly Programot, ezeket foly-
tatni 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 csillaghe-
gyi háziorvosi rendelő felújítására például 300 millió fo-

rintot 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 Ha-
jógyári-sziget fejlesztése, a Zichy-kastély rekonstrukci-
ója, a gázgyári kármentesítés és a panelházak rehabili-
tációjának folytatása.

Kilenc hónap van még hátra az önkormányzati vá-
lasztásokig, 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 pártszövetség-
nek. Ez a korábbi választási eredményekben is megmu-
tatkozott, tehát ez felelősséget ró rám. Minden óbudai 
ember érdekét képviselnem kell, nem csak azokét, akik 
politikailag engem támogatnak. Tudom, hogy a balolda-
li 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 megva-
lósítani. 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 találkozhat-
nak egymással, hisz – amint azt Jan Gehl dán építésztől tud-
juk – az ember legfőbb szükséglete a többi ember társasá-
ga. Ezt szolgálja egyébként a civil szervezetek támogatása 
is. A kerület határán túlmutató feladat, a fiatalok lakáshoz 
jutásának megoldása. A magasra szökő albérletárak, la-
kásárak miatt egy nagyszabású bérlakás építési politikára 
van szükség, amit úgy a fővárosnál, mint az államnál szor-
galmaznunk 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.

5
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2018-ban, immár harmadik alkalommal került sor az ön-
kormányzat által meghirdetett fotótárlatra, ezúttal 
Aqua.  Óbuda vizei címmel. A több száz pályázó alkotás 
közül idén Bolla László két fényképe végzett az első két 
helyen, a harmadik helyezettnek járó díjat pedig Walton 
Eszter vehette át. A hivatásos és amatőr pályázók bekül-
dött anyagai a kerület kulturális értéktárát gyarapítják. 

Nyáron új helyre költözött az Óbudai Platán Könyvtár bé-
kásmegyeri fiókkönyvtára, ezzel megnyílt az Ezüsthe-
gyi Könyvtár. A műemléképület közel másfél évtizedig 
üresen állt. A Fővárosi Önkormányzattól kezelésbe kapott 
épület megújítása során, a felnőtt- és gyermekkönyvtár 
mellett rendezvények, előadások, illetve gyerekfoglalko-
zások helyszínéül szolgáló olvasótermet is kialakítottak. A 
könyvtárban van ökosarok, a szemetet szelektíven gyűjtik, 
az épület fűtése és világítása energiahatékony. Az aka-
dálymentesen megközelíthető, 231 négyzetméteren elte-
rülő könyvtárhoz egy 600 négyzetméteres kert tartozik, 
benne tankerttel, illetve egy apró játszótérrel.

Új gyerek KönyvMegálló nyílt májusban a Solymár utcai 
Máltai játszótéren. A 2013-as kezdetek óta ez már az ötödik 
kicsiket célzó szabadtéri könyvszekrény.

A Pethe Ferenc téren ugyancsak átadtak egy Könyv-
Megállót. A könyvszekrény az elődeihez képest meg-
újult, a jelen kor okoseszközeinek formavilágát tükröző 
külsőt kapott, így az okospad szomszédságában a XXI. 
századi közösségi élményt látványosan reprezentálja. A 
Sziget fesztivál hetében a helyszínen éjjel-nappal nyit-
va tartó KönyvMegálló folyamatosan frissülő könyvállo-
mánnyal, kortárs és klasszikus művekkel, emellett pedig 
számos idegen nyelven kiadott (köztük Óbudáról szóló) 
könyvvel várta a fesztiválra látogatókat. 

Pitypangdzsungel címmel jelentkezett a II. Óbudai 
Tavaszi Tárlat. A III. kerületi művészek alkotásaiból 

nyílt kiállítást a Tenk László festőművész által létre-
hozott T-Art Alapítvány és az Esernyős Galéria munka-
társainak szervezésében rendezték meg és mutatták 
be a közönségnek.

Reviczky Imre ezredes, posztumusz vezérőrnagy a Ma-
gyar Királyi Honvédség tisztje volt, aki példátlan bátorság-
gal és emberséggel több ezer deportálásra és munkaszol-
gálatra hurcolt foglyot mentett meg a haláltól. A Reviczky 
ezredes utca és Bogdáni út kereszteződésénél kialakított 
kis parkban állíttatott emlékkővel tisztelgett emberi nagy-
sága előtt a városrész vezetése.

A „Victor Vasarely Nemzetközi Pályázat a Köztéri 
Művészetért III.” elnevezésű pályázatra érkezett köz-
téri művek terveiből nyílt kiállítás az Esernyős Óbudai 
Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban. A pályá-
zat és kiállítás célja, az új, inspiratív köztéri műalkotások 
koncepciójának bemutatása volt. A győztes tervet egy 
norvég kortárs művész készítette. Az alkotást a kerület-
ben állítják majd fel.
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2018-ban negyedik alkalommal rendezték meg az Óbu-
dai Képzőművészeti Tárlatot a Fő téri Esernyős Galé-
riában. A kiállítás-sorozattal az volt a célja a III. kerület 
önkormányzatának és a tárlat szakmai kuratóriumának, 
hogy a városrészhez szorosabb-tágabb összefüggés-
ben kapcsolódó, a kerület sajátosságaira reflektáló friss 
és színvonalas kortárs művészeti alkotásokat mutasson 
be. A pályaművek a NAP MINT NAP – jelen idő Óbudán 
című tematikát követték.

A kerület római kori régészeti örökségének bemutatá-
sa és hasznosítása terén végzett támogatói munkájá-
ért Bús Balázs polgármester Henszlmann Imre-díjat 
vehetett át. Az elismerést a Magyar Régészeti és Mű-
vészettörténeti Társulat alapította 1989-ben. Olyan 
magánszemélyeket és intézményeket tüntet ki ezzel az 
elismeréssel, akik kiemelkedően támogatják a magyar 
régészet, művészettörténet, iparművészet vagy mű-
emlékvédelem ügyét.

2018-tól Bús Balázs polgármester 
kezdeményezésére Óbuda- Békásmegyer 

lakosai és a kerületi általános 
és középiskolák tanulói

INGYEN látogathatják 
az összes óbudai múzeumot,

valamint térítésmentesen 
vehetnek részt 

múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon is.
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Tavasszal öt-, ősszel pedig már nyolc helyszínen folytató-
dott a szabadtéri közösségi torna. Az önkormányzat tá-
mogatásával és az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit 
Kft. szervezésében chi-kung, gimnasztikus torna, fitnesz 
és core-training mozgásformákkal és gyakorlatokkal is-
merkedhettek az aktív életmódot választók.

2018-ban is folytatódtak az ingyenes ismeretterjesztő előa-
dások. Az Óbudai Társaskörben a Szent Margit Kórházzal 
közösen, az Egészségakadémia programsorozattal párhu-
zamosan rendezték meg a San Marco Szabadegyetemet, 
amely a résztvevők számára értékes és hasznos egészség-
ügyi információkkal szolgált. A nyugdíjas embereket érintő 
problémákkal foglalkozó Egészséges Ezüstkor című isme-
retterjesztő előadássorozatot havonta látogathatták az ér-
deklődők az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény dísz-
termében. A kerületben élők egészségének megőrzését 
és a betegségek megelőzését szolgálta az  Egészségkörút 
Óbudán ingyenes szűrőprogram-sorozat, mely a lakosság 
proaktív hozzáállásának köszönhetően egyre népszerűbb.

Az önkormányzat az elmúlt évben több konzultációs kérdő-
ív kitöltésére kérte a kerület lakosságát. Az Óbudai Egész-
ségügyi Konzultáció 2018 egy hosszú folyamat első lépése 
volt. Bár a kérdőívek összegzése és kiértékelése még nem 
zárult le, már látható, hogy a megfogalmazott felvetések 
egy jelentős részére megoldást jelenthet a kormányzat 
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zet a hozzáférhető, finanszírozható és XXI. századi ellátás 
egészségügyi létrehozásához. Kérdőívben az egészség-
ügyi ellátással kapcsolatos kényelmi szempontokkal, a 
helyi egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáféréssel, 
az épületek kialakításával, az intézmények felszereltsé-
gével és ezek finanszírozásával összefüggésbe hozható 
észrevételeikre is kíváncsiak voltunk. 

Magyarországon az összes elhalálozások felét a szív- és 
érrendszeri betegségek okozzák, azonban magasabb 
színvonalú szűrés által a kardiovaszkuláris halálozások 
száma csökkenthető. A Szent Margit Rendelőintézet Cso-
bánka téri szakrendelőjében októbertől üzembe állított új 
szívultrahang-készülék olyan újításokat kínál, amelyek 
időt és energiát spórolnak a betegellátásban, kényelme-

sebbé és gyorsabbá teszik a vizsgálatokat. A gép szignifi-
kánsan csökkenti a keringésről készült képzajt, a nagyobb 
felbontás pedig ideális eszközzé teszi a gépet a mellkas és 
a vázizmok vizsgálatához.

Megnyitott az óbudai Egészségfejlesztési Iroda. A Szent 
Margit Rendelőintézet pályázat útján elnyert, vissza nem 
térítendő támogatásából működő központ az egészség-
megőrzést, betegség megelőzést célzó programok ösz-
szehangolását vállalja, és újabb partnerszervezetek, intéz-
mények és a lakosság szélesebb körű bevonását, valamint 
további programok megvalósítását tűzte ki célul. Feladata, 
hogy valamennyi korosztályban beépüljön az egészségtu-
datosság a mindennapokba.

Óbudai gyógyszertámogatás:

MÉG TÖBB SEGÍTSÉG 
a közgyógyellátásban nem részesülőknek!

A rendszeresen szedett gyógyszerek 
kiváltása mellett, 2018-ban már 

a gyógyászati segédeszközök 
vásárlását is támogatjuk.

www.obuda.huFISCHER ÁGOSTON PROGRAM

által évente nagyságrendileg 40 milliárd forinttal támo-
gatott Egészséges Budapest Program, mely részben or-
vostechnológiai fejlesztéseket, részben pedig építészeti 
rekonstrukciós munkákat támogat. A program keretében 
Óbuda-Békásmegyer 5,1 milliárd forint egészségügyi fej-
lesztési forráshoz jutott, melynek köszönhetően megújul a 
Csobánka téri és a Vörösvári úti szakrendelő is.

Ötödik éve támogatja a gyerekek ingyenes úszásoktatását 
az önkormányzat. A programba bekapcsolódott valamennyi, 
Óbuda -Békásmegyer Önkormányzatának fenntartásában 
működő óvoda. A nagycsoportos gyerekek hat héten keresz-
tül, hetente két alkalommal vehettek részt az úszásfoglalko-
zásokon. Az edzéseket a Római Sport Egyesület és a Római 
Teniszakadémia oktatói tartották. A program új elemeként 
megkezdődött a belső -óbudai intézmények esetében a kö-
zépsős gyermekek játékos vízhez szoktatása is. November 
elejétől újabb helyszínen, immár a Csillaghegyi Árpád Forrás-
fürdőben is megkezdődhetett a gyerekek úszásoktatása.

30 millió forint értékű digitális tüdőröntgent kapott a 
Szent Margit Rendelőintézet Laktanya utcai Tüdőszűrő 
Állomása. Az új készülék kapacitása jelentős előrelépés a 
korábbi analóg berendezéshez képest. A röntgennel akár 
napi 400 szűrővizsgálat is végezhető. Az új készülék műkö-
dés közben jelentősen kisebb sugárterhelést jelent a pá-
cienseknek, ugyanakkor lényegesen jobb minőségű képet 
ad a szakembereknek a megfelelő diagnózis felállításához.

Harmadik sikeres évét zárta a Bike & Breakfast bringás 
reggeli akció. Több mint 2500-an fordultak meg a regge-
liztetésben résztvevő vendéglátóhelyeken (Esernyős, Roz-
maring étterem, This is Melbourne too, Cziniel cukrászda, 
Csillaghegyi Megálló), valamint a két újonnan csatlakozott, 
de remekül vizsgázó és közkedvelt helyszínen (Pékesség, 
Jó Kenyér Római). Az összegzés adatai szerint 3000 pék-
sütemény, 2120 csésze kávé és 1899 pohár gyümölcslé fo-
gyott el a kerékpározásra ösztönző akcióban.

Tízéves lett az Iskolabüfé Program, mely a kerületi 
egészségügyi és oktatási intézmények együttműkö-
désével valósul meg. Az iskola-egészségügyi szolgálat 
és az Iskolabüfé Munkacsoport a programban évente 
két alkalommal ellenőrzi az iskolai büféket, emellett a 
tanulók számára évente kerületi vetélkedőt szerveznek 
egészséges táplálkozás témakörében. Az iskolák védő-
női folyamatosan mérik és kontrollálják a büfék kínála-
tát és előadásokat tartanak a gyerekeknek az egészsé-
ges táplálkozás fontosságáról.

Az önkormányzat a kerület lakosságának véleménye és 
észrevételei alapján tervezi elkészíteni a kerület egész-
ségügyi probléma térképét. Ennek megalapozásához 
2018-ban konzultációs kérdőív kitöltésére kérte a kerület 
lakosságát. Az Óbudai Egészségügyi Konzultáció 2018 
volt az első lépés azon az úton, mely a tervek szerint elve-
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Januárban az Óbudai Kulturális Központban köszöntötte 
az időseket az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
egy újévi koncerttel. Az Óbudai Danubia Zenekar kama-
raegyüttese a 300 fős időskorú hallgatósága mellett rend-
szeresen fellép kerületi kisgyermekek előtt is. Az együttes 
megmutatkozó társadalmi felelősségvállalását nyáron 
Magyar Örökség Díjjal ismerték el.

Telt házzal indult a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája. A 
hazai idősoktatás fellegvárában, a békásmegyeri Milton 
Friedman (korábbi Zsigmond király) Egyetemen tavasz-
szal, több mint 60 tanfolyammal várták az érdeklődőket. A 
meghirdetett képzések között nagy számban voltak nyelvi 
kurzusok (angol, német, francia, olasz, újgörög), számítás-
technikai, torna, tánc- és kultúrtörténeti képzések.

A Krisna-hívők, önkormányzat által támogatott „Ételt az 
Életért” szegényélelmezési programja mára a kerület 
legnagyobb szociális élelmezési programjává nőtte ki 
magát. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi 
Központtal együttműködve minden hétköznap két osz-
tóponton több száz adag étellel várják a rászorulókat. Az 
ételosztások mellett évente két alkalommal (karácsony 
és gyermeknap) kiemelt élelmiszercsomag- osztást is 
szerveznek a kerület ellátottjai számára. A karácsonyi 
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csomagban lévő alapanyagokból sok család az ünnepi 
vacsorát készítette el, mások egyéb kiadásaikat fedez-
hették az ételvásárlásra félretett pénzükből.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szervezésé-
ben 20. alkalommal rendezték meg az Idősek Művészeti 
Fesztiválját. A különböző színpadi produkcióval készü-
lő több száz szépkorú klubtag zenés darabtól a prózáig, 
a vers előadástól a néptáncig számos műfajban mutatta 
meg tudását. Az előadások mellett képzőművészeti mun-
káikat kiállításon mutatták be a fesztiválon.

A tanév végét követően nyári napközis táborokat szer-
vez az önkormányzat a Laborc utcai szabadidő parkban 
és a Királyok útján lévő táborban. A kerületi sportegye-

sületeknek köszönhetően a programot sportfoglalkozá-
sok színesítik. A táborozás során a Duna-parti kajak-ke-
nu és evezés sportágakkal foglalkozó sportegyesületek 
programjait is választhatják a gyerekek. Továbbá heti 
három alkalommal a pünkösdfürdői strandra is kiláto-
gatnak a táborozók. 

Sokan vásároltak októberben az önkormányzat kedvez-
ményes burgonyaakcióján. Kilenc helyszínen össze-
sen 360 tonna krumplit vittek haza. A lakcímkártyával 
rendelkező, kerületben élő nyugdíjasok és meghatáro-
zott szociális ellátásban részesülő rászorulók fejenként 
egy zsák (20 kilogramm) burgonyát vehettek 300 forin-
tos áron. A megmaradt készleteket az önkormányzat 
évről évre a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak adja át 
szociális felhasználásra.

Fogyatékosságügyi tanácsadás indult a kerületben. Az 
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ-
ban elérhető új szolgáltatás a mozgássérült, látássérült, 
hallássérült, pszichoszociális fogyatékossággal, autizmus 
spektrumzavarral, intellektuális képességzavarral élő, be-
széd- és nyelvi fogyatékos személyek, halmozottan sérült 
gyermekek, felnőttek és hozzátartozóik számára jelent 
segítséget. A tanácsadók egyebek mellett az ellátások, a 
szolgáltatások elérhetőségeiről, az akadálymentesített 
eseményekről, rendezvényekről, fejlesztési és terápiás 
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lehetőségekről, segédeszközökről speciális szolgáltatá-
sokról adnak felvilágosítást. Az óbudai családsegítő de-
cemberben elnyerte a Fogyatékosság-barát Munkahely 
Díj bronz fokozatát.

Három új védőnői körzettel bővült a Védőnői Szolgálat. 
Óbudát a kisgyermekes családok szívesen választják ott-
honuknak, melyet igazolnak a védőnők magas gondozot-
ti létszámai is. Évente átlagosan 1200 újszülött születik a 
kerületben (2017. évben összesen 6600, 0-6 éves korú kis-
gyermekes családot gondoztak a területi védőnők).
A védőnői körzetek 2018. évi bővítése az Óbuda utcai és 
a Vörösvári úti Védőnői Tanácsadókban valósult meg, 
ahol 1-1 területi védőnői körzet lett kialakítva. Emellett 
egy iskolavédőnői körzet is kialakításra került. Az intéz-
mény keretei között 2018-ban 44 fő területi védőnő és 
15 fő iskolavédőnő végezte munkáját. 2019. január 1-jé-
től újabb 2 területi védőnői körzet bővítése valósult meg 
az intézménynél.

Szüreti felvonulással, gyermek- és sport programokkal, 
főzőversennyel, zenei programokkal, összesen 9 helyszí-
nen várta az érdeklődőket a 11. alkalommal megrendezett 
Óbudai Piknik és Nemzetiségi Nap. A civil és nemzetisé-
gi szférát összegyűjtő programsorozat célja 2018-ban is 

a közösségépítés, összetartozás érzésének erősítése és 
a lokálpatrióta kerületiek személyes találkozásainak ösz-
tönzése volt.

Megújult a Kelta utcai Családok Átmeneti Otthona. A 
működtető Máltai Szeretetszolgálat és a tulajdonos Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának együttműködése 
szinte egyidős az intézménnyel. A több mint negyedszá-
zados évfordulóra befejeződött az épület felújítása. A 
víz- és hőszigetelés mellett nyílászárócserékre és a fűtés 
korszerűsítésére is sor került, valamint egy napenergiával 
működő rendszert is kialakítottak. Az otthonban a csa-
ládoknak való segítségnyújtás áll a középpontban. Ezt 
erősíti az új családgondozó iroda is és a felújítások után 
megszépült egész intézmény.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Családba-
rát Önkormányzat Díjával tüntették ki a III. kerületet. 
A NOE által 2006-ban alapított díjjal azokat az önkor-
mányzatokat ismerik el, amelyek intézkedéseikkel, tá-
mogatásaikkal, a gyermeknevelést megkönnyítve segí-
tik az ott élő közösség életét. A díj odaítélése során azt 
mérlegelték, hogy milyen a családok közérzete a lakó-
környezetben, mennyire válik valódi otthonná a kerület 
a családosok számára.
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Családbarát szempontokat figyelembe véve, 2018 au-
gusztusától extra munkaidő-kedvezményt vehetnek 
igénybe a III. kerületi városházán köztisztviselőként 
dolgozó, 4 év alatti gyermeket nevelő édesapák. Bár 
a kedvezményt apanapként emlegetik, a városveze-
tés gondolt azokra az egyedülálló édesanyákra is, akik 
gyakran az édesapák szerepét is vállalva nevelik gyer-
meküket. A munkaidő-kedvezmény helyzetükből adó-
dóan rájuk is kiterjed.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata párbeszédre hívta 
ősszel a kerületi bölcsődékbe, óvodákba járó gyermekek 
szüleit. A konzultációk kiértékelése jelenleg is zajlik, a 
kérdőíveken adott válaszok fontos információval szolgál-
nak majd a kerületben található intézmények infrastruktu-
rális-, tárgyi- és személyi fejlesztéseiről szóló prioritások 
meghatározásánál annak érdekében, hogy a III. kerületben 
nevelkedő kisgyermekek az életkorukhoz és szükségle-
teikhez legjobban illeszkedő környezetben tölthessék 
bölcsődés, óvodás éveiket.

10 éve 
meleg étellel és tartós élelmiszerrel 
segítjük a rászoruló óbudai családokat

Napi 600 adag tápláló és egészséges étel

2 kerületi helyszínen – Kaszásdűlőn és Békásmegyeren

Több tonna tartós élelmiszer évi 
két alkalommal – gyermeknapon és karácsonykor www.obuda.huFISCHER ÁGOSTON PROGRAM
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A közösségi együttélés szabályainak egy részét a helyi 
önkormányzat rendeletben szabályozhatja. Ahhoz, hogy 
a közterület-használat, a környezetvédelem, azon belül a 
növényzet védelme, ingatlanok rendezettsége, a felelős 
állattartás, valamint az önkormányzati jelképek használa-
tának tekintetében megalapozott döntést hozzon, szüksé-
gesnek látta előtte a helyiek véleményét kikérni. Ezt szol-
gálta a közösségi együttélés szabályairól szóló kérdőív. 
Ugyancsak a lakossági vélemények meghallgatását céloz-
ta a Római-part arculatával, jövőbeni funkcióinak kialakí-
tásával kapcsolatosan nyáron meghirdetett konzultáció.

Áprilisban az óbudai közterület-felügyelet rekultiváci-
ós programjának keretében, önkéntesek bevonásával a 
Mocsárosdűlő környékét és a Keled utca területét taka-
rították ki, mintegy 300 köbméter illegális szemetet és 
veszélyes hulladékot gyűjtve össze. Az Óbudai Egyetem 
hallgatói és a közterület-felügyelet közös takarítási akció-
jában a Kiscelli parkot tették rendbe.

Ötödik alkalommal rendezte meg az önkormányzat a Guck-
ler Károly Környezetvédelmi Programban szereplő Mus-
kátli akciót. 2018-ban már 36 ezer tövet osztottak szét. 7 
különböző helyszínen vehették át az arra jogosult óbuda-
iak a kedvezményes áron kínált virágokat. A kerület nyug-
díjasházaiban és klubjaiban közel 6 ezer tő talált gazdára.
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A Föld napjához kapcsolódóan 20 facsemetét adományo-
zott a FŐTÁV Zrt. Óbudának. Az adományozott fák a Lakta-
nya utcai sportparkba kerültek. Lendületet kapott a közös-
ségi faültetés is, ennek eredményeként a Boldog Sándor 
István parkba, a Derű utcai “Dombos”-on, a Szilke utcába, 
a Csobánka- és a Miklós térre, valamint Kaszásdűlő északi 
részére kerültek új telepítésű fák. A közösségi faültetés so-
rán ősszel körülbelül 50-60 fa került a helyére, de ez csak 
egy része a 2018-as évre tervezett fatelepítésnek, amely 
során közel 1000 fát ültettünk. 

Új klímavédelmi szakmai szövetséghez csatlakozott 
Óbuda. A klímavédelem egyik legfontosabb eszköze az 
energiahatékonyság növelése. A III. kerületi önkormány-
zat eddig az Energiahatékony Önkormányzatok Szövet-
ségének alapító tagjaként segítette a környezettuda-
tos életmód megismerhetőségét és népszerűsítette az 
energiahatékonyságot növelő programokat. A szakmai 
szervezet 2018-ban beolvadt a Klímabarát Települések 
Szövetségébe, ezzel létrehozva hazánk legnagyobb klí-
mavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szö-
vetségét.

Lezárult a teljes kerület akadálymentességi felmérése 
ezt követően pedig elkészült a mozgásukban korlátozott 
emberek közlekedését támogató III. kerületi járdatérkép. 

A kerekesszékkel közlekedők számára nem ismeretlen a 
Route4U nevű alkalmazás, mely a világ számos városában, 
köztük Budapest belsőbb kerületeiben és immár Óbu-
da-Békásmegyeren is nyújt ingyenesen támpontot az aka-
dálymentes útvonalak megtalálásában. 

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti terüle-
tek és értékek védelmét látja el a Fővárosi Önkormány-
zat Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálata. Ehhez 
a szervezeti alegységez csatlakozott Óbuda Közterü-
let-felügyelete. A rendszeres közös járőrözéstől – mely 
elsősorban a Róka-hegyi bányára és a Mocsáros ter-
mészetvédelmi területére terjed ki – a természetes fo-
lyamatok zavartalan működésének biztosítását, a vé-
dett értékek megóvását, illetve a különböző rongálások 
megelőzését várhatja a lakosság. 

Díjazottak:
 
Óbuda legrangosabb elismerését, a Díszpolgári 
címet, Koltai Lajos, Kossuth-és Balázs Béla-díjas 
operatőr, rendező kapta 2018-ban. A “Pro Óbuda” 
díjat Bán Éva, a III. kerületi gyermekek nevelésében 
jelentős érdemeket szerző pedagógus, Felcsuti 
László, Ybl-díjas építész, és Dr. Lux Balázs, belgyó-
gyász, háziorvos vehette át. Ebben az évben Dr. 
Farbaky Péter, építész, a Budapest történeti Múze-
um főigazgatója részesült az Óbuda Kultúrájáért 
Díjban, a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet Volper 
László asztalitenisz oktató kapta. Az Óbuda Spor-
tolója Díjat Molnárfi Sándorné úszó és Rédli András 
párbajtőrvívó nyerte el.
A muzeológusoknak adományozható Móra Ferenc- 
díjat az Óbudai Múzeum és a Goldberger Textilipari 
Gyűjtemény igazgatója, Népessy Noémi vehette át az 
EMMI parlamenti államtitkától.
A XI. Óbudai Piknik és Nemzetiségi Napon adták át 
a Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat az Elveszett Álla-
tok gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítványnak, amely 
magas színvonalú állatvédelmi, környezetvédelmi és 
oktatási tevékenysége elismeréseként részesült a ki-
tüntetésben.
A Semmelweis Napon kiosztásra kerülő Óbuda La-
kosságának Egészségéért Díjat 2018-ban dr. Gilá-
nyi Éva vehette át, aki már 50 éve dolgozik a kerület-
ben felnőtt háziorvosként.
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Mit gondol Budapest elmúlt évének fejlődési ütemé-
ről? Mivel elégedett leginkább, és melyik projekt oko-
zott komolyabb fejtörést önnek?

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrejötte a legje-
lentősebb lépés. Demszky Gábornak soha nem volt ennyi 
beleszólása a városfejlesztésbe.
Így a városvezetés befolyása minden fővárosi fejlesztésre 
jelentősen megnőtt, és az állam érdekeltsége a sikerben 
stabilizálta a forrásbiztosításokat is. Konkrét projektek te-
kintetében talán az M3-as metró szerelvényei felújításának 
befejezését és infrastruktúrája felújításának megkezdését 
emelem ki. A 2010-ben megörökölt hatalmas adósságállo-
mány miatt ezekre a munkákra közel 6 évig nem lehetett 
kötelezettséget vállalni.
Nemsokára a Lánchíd és környezetének felújítása is kez-
dődik. Fontos még, hogy a Csillaghegyi öblözet árvízvédel-
mi művének két eleme, az Aranyhegyi árok és a pünkösd-
fürdői magasítás is kivitelezési stádiumba került.
A legkomolyabb problémát is ennek a védműnek az évek óta vi-
tatott harmadik eleme, a folyóval párhuzamos szakasza jelenti.

Ennek építése a Fővárosi Csatornázási Művek szakvélemé-
nye alapján nem látszik kiemelten sürgetőnek. Ám elgondol-
kodtató, hogy amíg nem volt lehetőség népszavazásra, addig 
radikálisan követelte ezt a tiltakozók egy csoportja. Viszont 
egy éve kezdeményezhetik a referendumot, de azóta, bár 
papíron már négyszer kezdeményezték, de végül soha nem 
indították el, még az aláírásgyűjtő ívet sem vették át egyszer 
sem. Politikai csoportok, például a Párbeszéd végig hátrál-
tatták a védműépítést, és politikai kérdésnek tekintették.

Milyen eredményeket lát a Szent Margit Kórház ellátá-
si színvonalában, és milyen lehetőséget az intézmény 
további fejlesztését illetően?

A Szent Margit Kórház önállóságának visszaszerzésében 
meghatározó szerepe volt a Fővárosi Önkormányzatnak. Az-
óta is folyamatos a főváros anyagi, jogi természetű és erkölcsi 
támogatása, aminek fenntartásában a városvezetés elkötele-
zett. A Szent Margit Kórház ellátási színvonalát kiemelkedőnek 
ítélem, az intézmény orvosai és ápoló személyzete is szakma-
ilag, erkölcsileg, emberileg messze átlag feletti teljesítményt 
nyújtanak. A főváros maximálisan, és a városrész parlamenti 
képviselőjével, valamint a kerület vezetésével együttműköd-
ve segíti a kórházak bővítési terveinek megvalósítását.

Egykori csillaghegyi polgárként milyen gondolatok fo-
galmazódtak meg önben a megújított strand és az új 
Árpád Forrásfürdő kialakítása kapcsán?

A megújított és bővített Árpád Forrásfürdő projekt meg-
valósítása nem csak egykori csillaghegyi lakosként okoz 
örömöt nekem, bár magam is a strand története egy kis 
részének tarthatom magamat.
Büszke is vagyok erre a gyönyörű létesítményre, hiszen a 
fürdő a főváros létesítménye, és a megvalósult beruházás 
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közreműködésével 
100 százalékban a Főváros projektje volt. A 2010-ben meg-
hirdetett Budapest programom fürdőfejlesztési fejezeté-
nek egyik legfontosabb állomása.

Újraindul a főpolgármesteri tisztségért. Milyen jövő-
beni terveket / fejlesztéseket ajánl Észak-Buda lakói-
nak figyelmébe?

A FŐVÁROSI KÖZFEJLESZTÉSEK TANÁCSÁNAK LÉTREJÖTTE
A LEGJELENTŐSEBB LÉPÉS

A Fővárosi Önkormányzat és a III. kerületi városvezetés fejlesztései céljait illetően nem csak nézet azonosság van, de ezek-
nek közös halmaza is. Budapest és Észak-Buda előtt álló kihívásokról, a városrész lehetőségeiről, eddig elért eredményei-
ről Tarlós István főpolgármestert kérdeztük.

Igaz, végül elvállaltam az indulást a 2019. őszi választáson. A 
Közfejlesztések Tanácsában összeállítottunk már egy hosz-
szú projektlistát. Ebből közvetlenül biztosan érintik Óbuda 
– Békásmegyert az alábbiak (teljesség igénye nélkül):
• további új BKV járműbeszerzések (villamos, troli, autóbusz)
• aquincumi híd teljes előkészítése
• komplex kerékpáros fejlesztések
• P +R parkolók építése

• zöldterület megújítások
• árvízvédelmi beruházások
• Római part rendezése
Közvetve pedig nagyon sok, melyek közül kiemelten em-
lítendő az M3-as metró felújításának befejezése a felszíni 
aluljárókkal és teljes akadálymentesítéssel együtt, vagy 
például sokakat érinthet a Ferihegyi gyorsforgalmi út fej-
lesztése, és a Lánchíd és környezetének teljes felújítása.

A III. kerületi 11-es út külső szakaszán 327 darab, már 
amortizálódott nagynyomású nátrium lámpatestet 
cseréltek le korszerű LED lámpatestekre a Budapes-
ti Dísz- és Közvilágítási Kft. kivitelezésében. A főváros 
által biztosított forrásból kivitelezett sikeres LED-es 
korszerűsítésnek köszönhetően az aquincumi hídtól 
a városhatárig terjedő szakaszon biztosítják az új lám-
patestek a közterület biztonságos megvilágítását.

Megkezdődött a hetvenes években létesített védmű fej-
lesztése. A pünkösdfürdői védvonal hossza 1,7 kilométer. 
A fejlesztés célja, hogy a koronaszélesség bővítése mel-
lett a védmű a mértékadó árvízszint + 1,3 méter bizton-
sági magassági szintre kiépüljön. Az építési beruházás 
részeként sor kerül a töltésen húzódó gyalogos és kerék-
párút helyreállítására.

Átadták a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőt. A 3,9 milliárd 
forintos fejlesztés során 12 új medencének helyet adó für-
dőépülettel bővült a III. kerületi strand. A komplexumban 
található egyebek mellett infraszauna, wellness-részleg, 
pihenő- és masszázshelyek, szaunavilág és csúszdapark. A 
látogatók komfortját egy különleges építészeti megoldáso-
kat tartalmazó panorámás élménymedence teszi teljessé.

FŐVÁRO
SI FEJLESZTÉSEK
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Tarlós István főpolgármester novemberben avatta fel a 
magyar honfoglalás vezéralakjának, Árpád fejedelemnek 
a szobrát az Óbudai Árpád Gimnázium előtti téren, a Ka-
tinyi mártírok parkjában. A bronz lovasszobrot a felvidéki 
Galántán öntötték formába. A 2,5 méter magas és 510 kg-
os monumentális alkotás Oláh Mátyás László budapesti 
szobrászművész munkája.

A HÉV-átjárónál lévő torlódások elkerülésének érdeké-
ben megvalósult az Ország út–Pünkösdfürdő utca 
csomópont felújítása és átalakítása. Megújult az út-
pálya teljes szerkezete, a gyalogos-átkelőhelyekhez 
középszigetek épültek, hogy biztonságosan lehessen 
átkelni az úttesten. Az Ország út és Szentendrei út nyu-
gati oldalán két méter széles járda épült, megújult a 
buszmegálló burkolata is. A beruházás során a fa- és 
cserjeültetés, gyepesítés révén nőtt a zöldfelület. A ke-
rületi önkormányzat által meghatározott helyekre több 
mint 130 fát ültettek.

A Fővárosi Önkormányzat beruházásában elkészült a 
Záhony utca - Ángel Sanz Briz út kereszteződésének 
felújítása. A Budapest Közút Zrt. a csomópontba jelző-
lámpát is telepített a biztonságos közlekedés érdeké-
ben. A fejlesztés keretében az Auchan áruház mögött 
is kialakítottak egy lámpás kereszteződést a rakparton. 
Az átépítéseket a rakpart és az irodaház-komplexum 
megnövekedett forgalma indokolta.

Nyáron a Budapest Közút Zrt. a Czetz János utca jár-
dáját 300 négyzetméteren, majd a rekonstrukció máso-
dik ütemeként a Czetz János köz és a Mátyás király utca 
között az útpályát is teljes hosszában újraaszfaltozta. Az 
utcában található beteg fákat ki kellett vágni. A kerület ve-
zetésének döntése alapján a beteg fák helyett 100 új fát 
telepítenek, a kivágott fákat pedig tűzifaként a rászoruló 
családok kapták meg.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
időszaki kiadványa, 2019
Felelős kiadó: Bús Balázs polgármester
Szerkesztő: Ambrus Balázs
Fotók: Antal István, Egri Dalma, Kántor Balázs
Grafikai tervezés, nyomdai kivitelezés: gallaidesign.hu

A FONTOS DOLGOK HELYBEN TÖRTÉNNEK

Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselőt a III. kerület fejlesztésének tágabb összefüggéseiről, lehetősé-
geiről és a jövőt illető óbudai feladatokról kérdeztük.

A helyi önkormányzatok projektjeinek kormányzati 
forrásból történő támogatásakor milyen szempontok a 
legfontosabbak?

A kormány 2010-es indulása óta mindig is kiemelten fon-
tosnak tartotta a magyarországi települések megerősö-
dését és fejlődését. A teljes önkormányzati hitelállomány 
– ez 1369 milliárd forint volt – átvállalásával, valamint szá-
mos pályázati forrás megnyitásával lehetővé tettük, hogy 
egyre több helyi kezdeményezés, beruházás indulhatott 
el országszerte. A fejlesztések összértéke hamarosan 
eléri a négyezer milliárd forintot, pénzügyminiszterként 
pedig külön örvendetesnek tartom, hogy számos vidé-
ki település él ezzel a lehetőséggel. A főváros és benne 
a III. kerület sajátos helyzetben van, ugyanis az Európai 
Unió előírásai szerint a közép-magyarországi régió fej-
lettségi szintje nem teszi lehetővé, hogy uniós forrásokat 
biztosítsunk a budapesti beruházásokra. Ezért a kormány 
hazai forrásból támogatja ezeket a fejlesztéseket. Ezek 
közül továbbra is kiemelt helyen szerepel a közösségi 
közlekedés, a nagy múltú épített környezet védelme, a 
zöld területek növelése, valamint a kulturális és közössé-
gi terek bővítése.

Óbuda-Békásmegyer esetében melyek a preferált fej-
lesztési területek?

Országgyűlési képviselőként azt vallom, hogy a fontos 
dolgok helyben történnek. Ennek megfelelően folyama-
tosan egyeztetünk Bús Balázs polgármester úrral, illetve 
az önkormányzati képviselőkkel annak érdekében, hogy a 
III. kerületiek számára fontos kezdeményezések megva-
lósulhassanak. Szinte nincs olyan terület, ahol ne történt 
volna változás vagy ne indult volna el egy-egy fejlesztés: 
az egészségügyi, az oktatási beruházások mellett ki-
emelt helyen szerepelnek a parkfejlesztések és közössé-
gi terek kialakítása is. 

Ebben az önkormányzati ciklusban még mit tekint a III. 
kerület előtt álló legnagyobb kihívásnak?

Óbuda-Békásmegyer a főváros egyik legnagyobb ke-
rülete, ahol több mint 130 ezren élnek. Izgalmas múlt és 
sokszínű jelen jellemzi, ez a sokszínűség azt is jelenti, 
hogy sokféle kihívással kell szembenéznie a városrész 
irányítóinak. A kerület vezetése példamutató módon épít 
közösséget, ad tartalmat az ünnepeknek és a hagyomá-
nyoknak. Ezért azon túl, hogy több beruházás – így a bé-
kásmegyeri piac, a Szépvölgyi park, a Lékai bíboros tér 
vagy a csillaghegyi Vasút sori körzeti orvosi rendelő fej-
lesztése – befejezés előtt áll, mégis leginkább a már em-
lített közösségépítő munka sikerében bízom. A legfonto-
sabb az, hogy minden kézzelfogható eredmény mögött 
érezzük: egy közösség tagjai vagyunk, ahol kíváncsiak a 
véleményünkre, ahol számíthatunk egymásra.
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Az Óbudai Egyetem Bécsi úti Kandó Kollégiumának 5 hó-
napos rekonstrukciója során az épület modern külsőt öltött. 
Kicserélték az épület összes nyílászáróját és csaknem ezer 
négyzetméternyi üvegezett homlokzatot kapott az épület. 
Ezen kívül elkészült az épület teljes hőszigetelése, energeti-
kai korszerűsítése és a homlokzat burkolása is 2400 négyzet-
méteren. A felújítás eredményeképpen a hét emeletes épület 
kívül-belül európai színvonalú diákszállóvá alakul át, és több 
mint 400 hallgatónak nyújt európai színvonalú szálláshelyet. 

Menczer Erzsébet, a a Szovjetunióban volt magyar Politikai 
Rabok és Kényszermunkások Szervezete elnöke kezde-
ményezésére fekete gránitburkolatú obeliszket emeltek 
a Tímár utcánál, Óbuda egyik központi részén, közel a Du-
na-parthoz. Az emlékmű a nyolcszázezer Gulag-Gupvi tá-
borba hurcolt, illetve a rendszerváltoztatásig tartó szovjet 
diktatúra magyar áldozatára hívja fel a figyelmet. A 14 méter 
magas alkotást, melyen stilizált szögesdrótok emlékeztet-
nek az áldozatokra, Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel.
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157 millió forintos kormányzati támogatásból tornatermet 
alakítanak ki az Árpád Gimnáziumban. Az 1950-es években 
technikumot költöztettek be a nagy múltú iskola épületé-
be, a tornaterem helyén pedig előadótermet alakítottak ki. 
Az intézmény végül 2005-ben kapta vissza az épületet, az 
előadóterem pedig most visszanyerheti eredeti funkcióját 
és megteremtheti a mindennapos testnevelés feltételeit.

Több mint százmillió forintból fejlesztették a Szent Margit 
Kórház emlődiagnosztikai központjának eszközparkját. Az 
új, digitális mammográf készülékkel stabilabb és sokkal 
magasabb lett a vizsgálatok minősége, ami biztonságosabb 
betegellátást jelent; segítségével a legkisebb, néhány milli-
méteres sejtszaporulatok is idejében felfedezhetők.

Épül a Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér. A földszintes, 
részben alápincézett épület, valamint a hozzá kapcsoló-
dó közösségi tér területe 11 ezer m2, ebből a kereskedelmi 
terület körülbelül 3700 m². A piac a tervek szerint egy fe-
dett-nyitott őstermelői piaccal, pavilonos jellegű kiskeres-
kedelmi, szolgáltatói, vendéglátó funkciójú épületrészek-
kel és 190 férőhelyes egészül ki, melyhez egy 2500 m²-es, 
nyitott, de árnyékos, árkádos terekkel lehatárolt, többfunk-
ciós burkolt tér kapcsolódik.

Új kiállítótér nyílt a Kiscelli Múzeum alatt, a XVIII. száza-
di sziklapincében. A 400 négyzetméteres területet kiállí-
tótérré alakították, de megújult az intézmény főbejárata, 
új gépészeti és elektromos központot kapott az épület, 
restaurálták a déli szárny két barokk díszkapuját is. A 352,5 
millió forint összköltségű beruházást a kormány 317,5 mil-
lió forinttal támogatta, 35 millió forinttal a fővárosi költség-
vetés is hozzájárult.

Közel félmilliárd forintos kormányzati támogatást kapott 
a III. kerület parkfejlesztésre. A korábban tervezett pro-
jektek közül a Szépvölgyi úti park és a Lékai bíboros téri 
emlékpark (amely az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharcnak állít emléket) fejlesztésére nyílik lehetőség a 
jelentős kormányzati forrásnak köszönhetően.
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Összességében Ön szerint ma inkább jó, vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok a III. kerületben?

Ön szerint a kerület a 2014-es önkormányzati választások óta általában véve... ? (%) 

Mennyire elégedett Ön Bús Balázs, a kerület polgármesterének eddigi munkájával? (%)

Mennyire elégedett Ön Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tevékenységével, eddigi munkájával? (%)

TOVÁBBRA IS KEDVEZŐEN ALAKULNAK A VÁROSRÉSZ ÜGYEI
 Ezt támasztja alá a KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet 3,1 százalékpontos hibahatárral elkészített rep-
rezentatív felmérése. Az adatfelvételre 2018. szeptember 13-a és október 8-a között került sor.
 
A kutatásból kitűnik, hogy a változások megítélése, a konjunktúraérzet tekintetében, a közvetlen lakókörnyezet felé köze-
ledve egyre pozitívabb álláspont figyelhető meg. Budapest helyzetével kapcsolatban már a pozitív véleménynek vannak 
túlsúlyban, az óbudai lakosok 48,4%-a szerint inkább jó irányba mennek a dolgok a fővárosban, míg a III. kerület helyzetét 
már 71,1%-uk látja úgy, hogy az inkább jó és határozottan jó.
A fejlődés vonatkozásában feltett kérdésre, mely a 2014-es önkormányzati választások óta eltelt időszakot méri, a 
válaszadók döntő többsége pozitív tapasztalatról számolt be. 75%-uk szerint fejlődik Óbuda. Mindez nem független 
a polgármester megítélésétől, hisz az adatok azt mutatják, hogy Bús Balázs munkájával a megkérdezettek 65,6%-a, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tevékenységével pedig 62, 2%-uk elégedett. Természetesen a helyi lakosság-
nak csak egy töredéke kerül kapcsolatba az önkormányzat ügyintézőivel illetve intézményeivel, ám az ő véleményük 
szerint elfogadható, illetve teljes mértékben megfelelő módon végzik munkájukat az ott dolgozó munkatársak. Min-
dent egybevetve látható a diagramon, hogy a megkérdezettek elsöprő többsége, 79,2%-a ítélte inkább kedvezőnek a 
Polgármesteri Hivatal munkavégzését.

Mennyire elégedett Ön a kerület polgármesteri hivatal munkatársaival?
(Azok körében, akik kapcsolatba kerültek az Önkormányzat Hivatalával, n=335, %)

Mindent egybevetve, összességében inkább kedvező, vagy inkább kedvezőtlen 
a véleménye a Polgármesteri Hivatal munkájáról? 

  Határozottan rossz irányba     Inkább rossz irányba     is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben     Inkább jó irányba     Határozottan jó irányba     Nem tudja/Nem válaszol

  Sokat hanyatlott     Egy kicsit hanyatlott     Ugyanolyan maradt     Egy kicsit fejlődött     Sokat fejlődött     Nem tudja

  Egyáltalán nem elégedett     Inkább nem elégedett     Elégedett is meg nem is     Inkább elégedett     Nagyon elégedett     Nem tudja/Nem válaszol

  Egyáltalán nem elégedett     Inkább nem elégedett     Elégedett is meg nem is     Inkább elégedett     Nagyon elégedett     Nem tudja/Nem válaszol

  Egyáltalán nem elégedett     Inkább nem elégedett     Elégedett is meg nem is     Inkább elégedett     Teljes mértékben elégedett     Nem tudja/Nem válaszol

  Inkább kedvezőtlen      Inkább kedvező     Nem tudja     Nem válaszol


