
Harmadik kerület –
Együtt építjük

2022 az eredmények tükrében

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
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tisztElt harmadik kErülEtiEk,
kEdvEs Barátaim!

Nagyon sokat tanultunk ebben az évben magunkról, 
egymásról, a felelősségről. Ezek a tanulságok pedig csak 
még elhivatottabbá tettek: folytatnunk kell a munkát.

A koronavírus-járvány óriási próba volt, a falig tolta el 
a határokat. A kerületben dolgozó szakemberek, segí-
tők és önkéntesek áldozatvállalását nem lehet elégszer 
méltatni. Ennél jobban talán semmi sem mutathatta 
meg, mekkora erő rejlik a közösségekben.

Aztán kitört a háború. A mi óvodai dolgozóink a harmadik kerületben 
országos szinten is az elsők között fogtak össze, és szervezték meg a 
gyűjtést, az adományozást – az ő példás hozzáállásuk sokunknak adott 
lendületet. A hozzánk érkező családok támogatásához az egész kerület 
összefogására, kitartó együttműködésére volt szükség.  Az idei forró, aszá-
lyos nyár pedig végleg egyértelművé tette: a környezetünk és a természe-
ti értékeink védelme mindennél fontosabb. Zöldvagyonunk megóvását 
célzó tevékenységünk és kidolgozott fenntarthatósági stratégiánk egyre 
több támogatóra talál, ez a partnerség pedig mindennél többet jelent 
nekünk. Ez a harmadik kerület jövőállóságának garanciája.

A súlyos inflációra, az energiaválságra, a rezsiterhek szorítására is igyek-
szünk megbízható válaszokat adni és érdemi támogatásokat nyújtani. 
Ezek az évek, úgy látszik, ilyenek: újra és újra felmondatják velünk, hogy 
mi áll az itt élőkkel kötött szövetségünkben. Az áll benne, hogy számít-
hatunk egymásra, hogy megbízunk egymásban, és hogy támogatjuk 
egymást. Azért dolgozunk nap mint nap, mert a harmadik kerület a la-
kóhelyünk, az otthonunk és a jövőnk. A céljaink pedig közösek. 

Tevékeny, mozgalmas, eseménydús évünk volt. Lapozzák csak át ezt a 
kiadványt: joggal lehetünk büszkék egymásra.

dr. Kiss László
Óbuda-Békásmegyer polgármestere
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advENt ÓBUdáN 2021

Varázslatos koncertekkel, ünnepi műsorokkal, változatos családi és 
gyerekprogramokkal, valamint az elmaradhatatlan adventi vásárral 
vártuk vendégeinket a harmadik kerület nagyszabású ünnepi rendez-
vénysorozatán heteken át. 

A forgalmas csomópontokra gyönyörű karácsonyfát állítottunk, emel-
lett iskolás és óvodás csoportoknak is karácsonyfa-díszítő versenyt hir-
dettünk, az ünneplőbe öltöztetett fákat azután az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ segítségével egy-egy rászo-
ruló család részére juttattuk el.

Két ingyenes jégpályánkon, a Fő téren és a Békásmegyeri piacon is 
vártuk egészen február végéig a korcsolyázni vágyókat.

Önkormányzatunk hagyományos adventi adománygyűjtő akciójához 
rengetegen csatlakoztak – nagylelkű felajánlásaikat hálásan köszön-
jük. A nehéz helyzetben lévő kerületi családok ünnepét fenyőfával is 
segítettük: összesen háromszázat osztottunk ki. Az akció során men-
helyen élő állatoknak is tudtunk külön gyűjtést szervezni.

Intézményeink nagy értékű – tárgyi és pénzbeli – adományban része-
sültek mind a vietnámi, mind pedig a kínai közösségtől, így még töb-
beknek tudtuk szebbé és könnyebbé tenni az ünnepi időszakot, vala-
mint a téli hónapokat.

üNNEp és mEgújUlás

Látványsétánnyal és új főbejárattal újul meg az Aquincumi Mú-
zeum. Az önkormányzatunk és a múzeum együttműködésében 
megvalósuló fejlesztés célja a harmadik kerületi ókori római kori 
örökség turisztikai célú hasznosításának fejlesztése. A Szentendrei 
úti látványsétány mellett interaktív kiállítótér kialakítása és kőtár 
kiépítése is része a projektnek. 

Önkormányzatunk anyagi segítségével újra működik a Kálvin közi 
óbudai református templom toronyórája, amelyet a Budapest-Óbu-
dai Református Egyházközséggel közösen javíttattunk meg.

A Szent Vér kápolna felújítását is támogattuk. Önkormányzatunk 
új lécekkel, csavarokkal, festékanyaggal járult hozzá a műemlék-
kápolnánál lévő padok felújításához.

Tavaly csak online élvezhettük az ifjú tehetségek koncertjét, ezút-
tal végre élőben: a Hangolódj rá! hangversenyen a tehetséges óbu-
dai középiskolások mellett meghívott fellépők is koncerteztek az 
Óbudai Társaskörben.
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Göncz Árpád születésének századik évfordulóját ünnepeltük 2022-
ben. A centenárium alkalmából megemlékezést tartottunk az egykori 
államfő harmadik kerületi mellszobránál, majd régi Bécsi úti ottho-
nában ünnepélyesen megnyitottuk a Göncz Árpád Emlékhelyet. 
Az év során bőrönd- és fotókiállítással, kisfilmmel, ünnepi műsorokkal 
is megemlékeztünk az Óbudához ezer szállal kötődő korábbi köztár-
sasági elnökről a Göncz Árpád Alapítvánnyal együttműködésben.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Isztambul Büyükçekmece 
kerületével, valamint Bécs III. kerületével is testvérvárosi szerző-
dést írt alá. Dr. Kiss László polgármester mindkét városban hiva-
talos látogatást tett 2022-ben. Az új kapcsolatok akár az európai 
uniós, akár az önálló projektekben való közös részvételt is segítik, 
emellett a jó gyakorlatok megosztása, a tapasztalatcsere, a kultu-
rális kötelékek erősítése is célja az együttműködéseknek.

Az Óbuda Fotóklub Egyesület Ötvenhárom éve Óbudán című köz-
téri kiállításának nagy sikere volt, amelyet az Esernyős Galériával 
közös szervezésben lehetett megtekinteni tavasszal.

Óbuda-Békásmegyer díszpolgára, Csukás István egykori otthonánál 
emléktáblát avattunk születésének évfordulóján az író családjával.

Április 14-én, az író születésnapján Esterházy Péter arcképével dí-
szített falat adtunk át egykori otthonától nem messze, Római-
fürdő HÉV-megállóban a MÁV-HÉV Zrt.-vel együttműködésében. 
„Csak a szabad embernek van esélye a szeretetre” – ez az Esterhá-
zy-idézet került a portré mellé. A képzőművészeti alkotást a Ver-
tigo Murals alkotócsoport készítette, az eseményt Darvasi László 
író nyitotta meg.
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A 2022-es Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt helyszíne és 
társrendezője Óbuda-Békásmegyer volt. A harmadik kerületben 
hat helyszínre is érdemes volt ellátogatni, flashmobokkal, római 
tavaszünneppel, kalandos mesejátékkal, kiállításokkal és koncer-
tekkel vártuk az érdeklődőket, emellett nyolc tematikus sétával 
is készültünk.

Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára készülve, 
az Aquincum-Mocsáros Egyesület javaslatára önkormányzatunk 
helyreállított két határkövet, amelyet a Határ út két pontján állí-
tottunk fel, és ünnepi harangszó kíséretében helyeztünk vissza 
eredeti helyükre.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Óbuda-Békásmegyer Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat lengyel–magyar történelmi csapatverse-
nyén középiskolások vehettek részt, ezúttal Jerzy Popiełuszko, a len-
gyel Szolidaritás mozgalom papja emlékének szenteltük az eseményt. 
A csapatok diákjai lengyel tanulmányútra mehettek, a győztesek 
emellett értékes könyvcsomagokat is kaptak.

Önkormányzatunk és Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat Adam Bernard Mickiewicz lengyel költő tiszteletére 
szobrot avatott az Adam Mickiewicz parkban.

Idén is meseíró pályázatot hirdetett önkormányzatunk harmadik 
kerületi óvodai dolgozók részére. A nyertes meséket ebben az év-
ben is harmadik kerületi óvodás gyerekek illusztrálták, a rajzaikkal 
ellátott kiadványt gyereknapra jelentettük meg. Óbuda-Békásme-
gyer „hivatalos” mesekönyvét idén is az összes harmadik kerületi 
óvodába eljuttattuk, és online is elérhetővé tettük. Szinetár Dóra és 
Makranczi Zalán előadásában pedig már hallhatóak és bárki szá-
mára élvezhetők a mesék.
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Idén először gyereknapi rendezvénnyel is készültünk a gyerekeknek 
és a családoknak a Fő téren és a Szentlélek téren. Izgalmas játékok, 
koncertek, gyerekműsorok, bemutatók és finomságok várták a vendé-
geket egész nap.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Találkozó Veled címmel rendezett evangélikus egyházkerü-
leti napot a Fő téren, ahol kulturális programokkal, zenés műsorokkal, 
kerekasztal-beszélgetésekkel vártunk minden érdeklődőt.

Kerületünk értékes olvasnivalót kínáló, nagyszerű kulturális magazin-
ja, az Óbudai Anziksz Óbuda-Békásmegyer számos pontján elérhető, 
ingyenes kiadványunk idén a strandok, fürdők mellett a nőkkel és a 
piacokkal is foglalkozott.

díjak, ElismErésEk

Óbuda Kultúrájáért Díjban idén Harsányi Mária részesült, az Óbudai 
Társaskör korábbi igazgatója.

Óbuda-Békásmegyer díszpolgára Szinetár Miklós, a Magyar Állami 
Operaház korábbi főigazgatója, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai 
Mari-díjas magyar színházi, opera-, tévé- és filmrendező, forgató-
könyvíró, érdemes és kiváló művész lett. 

Óbuda Napján átadtuk az Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságáért 
Díjakat is mindazoknak, akik a kerület biztonságáért, rendjéért dol-
goznak, és kiemelkedő szakmai színvonalon végzik a munkájukat.

Pro Óbuda Díjat idén dr. Geöbel Ágnesnek, Vicze Miklósnénak és Ba-
rabásné Murgács Kingának nyújtott át dr. Kiss László polgármester.

Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békásmegyer Sportjáért elismerésben 
idén Sarlós Márton, a Vasas Röplabda Kft. ügyvezetője részesült, az 
Óbuda Sportolója díj női díjazottja Juhár Dalma röplabdázó lett, férfi 
díjazottja pedig Pálvölgyi Patrik labdarúgó.

Júniusban köszöntöttük pedagógusnap alkalmából a harmadik kerü-
let pedagógusait, nevelési-oktatási intézményeink dolgozóit, és ekkor 
került sor a pedagógusnapi elismerések átadására is. Dr. Bozzayné Káli 
Tünde, az Óbudai Százszorszép Óvoda vezetője idén Bárczy István-díjat 
vehetett át Karácsony Gergelytől, Budapest főpolgármesterétől.

A magyar egészségügy és az egészségügyben dolgozók napja alkal-
mából idén is átadtuk a kerületi elismeréseket, a Semmelweis-napi 
díjakat, dicséreteket és okleveleket, megköszönve az értünk dolgozók 
áldozatos munkáját. A Prof. Dr. Pintér Endre-díj kitüntetettje dr. Zon-
da Igor házi gyermekorvos lett.
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Azoknak a munkatársainknak a munkáját, akik intézményeinkben 
több évtizede dolgoznak magas színvonalon és bámulatos elhivatott-
sággal, óbudai hűségjutalmat adtunk át. Dr. Kiss László polgármester 
javaslatára Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az Óbudai Hűségprogram keretében az óbudai hűségjuta-
lom és az óbudai pótlék bevezetését.

A közösségért végzett munkájáért idén Benyóné dr. Mojzsis Dóra és 
Doroszlai Dénes vehette át a Balázs Lajos-díjat a polgármestertől.

A Fischer Ágoston-díjat a kerület szociális szolgáltatásainak fejlődé-
séhez, hátrányos helyzetű lakosai életminőségének javításához kima-
gasló teljesítménnyel hozzájárulók érdemlik ki. Idén Müller Istvánné 
és Szanyi-Karl Attila vehette át az elismerést.

ÓBUdai Nyár

Változatos családi és gyerekprogramokkal, koncertekkel készültünk 
egész nyáron. Nemzetiségi napi programokra és az Óbudai Búcsúra 
is vártuk az érdeklődőket, emellett idén először szabadtéri, ingyenes 
PiknikMozi-vetítéseket is szerveztünk.

Közös Lupa Beach-nap és felhőtlen strandolás nélkül nincs Óbudai 
Nyár. Július 3-án szűrőprogramokkal, tanácsadással és gyerekfoglalko-
zásokkal vártuk a kerületieket.

A Hékás Békás Családi Napon fergeteges koncertekkel, a Kisüzem – 
Óbudai kézműves sörök fesztiválján pedig remek sörökkel és progra-
mokkal ünnepeltünk. 

A Békásmegyeri piacon jó hangulatú sportnapon, streetball- és cso-
csóbajnokságon mozgattuk meg a lelkes jelentkezőket, szeptember-
ben pedig a II. Békási Pikniken kínáltunk szórakoztató programokat 
a családoknak.

együtt Óbuda-békásmegyerért

Óbuda-Békásmegyer Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a kábí-
tószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából ünnepi ülést tar-
tott. A szakmai előadások mellett a témához kapcsolódó, rendhagyó 
színházi produkciót is megtekinthettek a résztvevők.

A harmadik kerületben először szerveztünk Nemzetiségi Kerekasztal 
Konferenciát, amelyen a nemzetiségi önkormányzatok elnökei mellett a 
Polgármesteri Hivatal szakemberei és meghívott előadók is részt vettek.

Rekonstruált, negyedik századi római hajót fogadtunk a Római-parton. 
Tíz Duna-menti országot érintő, nagyhírű nemzetközi projekt keretében 
szállt partra a harmadik kerületben a Danuvina Alacris legénysége.

Béres András alpolgármester kezdeményezésére önkormányzatunk 
támogatásával rendezte meg a BTM Aquincumi Múzeum az első 
AmfiFesztet szeptemberben az aquincumi katonavárosi amfiteát-
rumban. A körszínházat gladiátorok, római katonák és barbár har-
cosok népesítették be egész hétvégén. Az ingyenes rendezvény sok 
ezer látogatót vonzott.
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Az Esernyősben Vietnámi Kulturális Napot tartottunk lenyűgöző fo-
tókiállítással, előadásokkal, tánccal és közös vacsorával. A tárlatot 
Nguyen Thi Bich Thao nagykövet asszony nyitotta meg.

Szintén az Esernyősben tartottuk Halay Edit Ne bőgjön, Piksz úr! – Egy 
lapszerkesztő emlékiratai című könyvének bemutatóját, amely ön-
kormányzatunk támogatásával jelent meg.

Szeptemberben a Csillaghegyi utcabálon változatos programokkal, 
Óbuda tortájával és remek koncertekkel vártuk a környék és a kerület 
lakóit a Mátyás király úton.

Együtt ünnepeltük az ötvenéves Óbudai Meseerdő Óvoda Kerék utcai 
telephelyét faültetéssel, időkapszula elrejtésével és retróovi-kiállítással. 
A Meggyfa utcai telephely pedig hatvanéves lett idén. Meseelőadással, 
zenével és időkapszula elhelyezésével készültünk az évfordulóra.

Testvérvárosunkban, Varsó-Bemowóban vette át boldog Jerzy Popiełuszko 
atya ereklyéjét önkormányzatunk delegációja. Az ereklyét a Szentendrei 
úti Kövi Szűz Mária-plébániatemplomban helyeztük el, az eseményt kísé-
rő szentmisét dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök ce-
lebrálta. Dr. Kiss László polgármester „Győzd le a rosszat jóval” emlékérmet 
vehetett át a lengyel vértanú atya emlékének méltó őrzéséért, életének és 
munkásságának megismertetéséért.

Önkormányzatunk a Magyar Zsidó Kulturális Egyesülettel Gelléri An-
dor Endre író, költő és Halász Gábor irodalomtörténész emléke előtt 
botlatókövek elhelyezésével is tisztelgett utolsó, harmadik kerületi la-
kóhelyük előtt. A megemlékezésre Gelléri Andor Endre Nekem szere-
tet kell című válogatáskötetét is újra megjelentettük az egyesülettel. 
 

A Zenélő piacok programsorozat részeként izgalmas élő zenei kon-
certekben lehetett részük a vásárlóknak. Egészen az adventi időszak 
végéig több fővárosi helyszínen – köztük a Békásmegyeri Piacon, a 
Flórián téri Üzletközpontban, a Vörösvári úti Heti Vásáron és a Római-
parti Piacon – adtak ingyenes koncertet hétvégenként zenekarok és 
különféle formációk.
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táNCsiCs park

Átadtuk a békásmegyeri Táncsics Mihály utca melletti parkot és játszóteret, 
amely az itt élők igényeit figyelembe véve és velük egyeztetve készült el.

•  Több száz fát ültettünk a területre, ahol padok, sétányok, ivókút te-
szik komfortossá a sétát és a pihenést, a parkosított részek közvilágítá-
sát pedig napelemek biztosítják.

•  Kisebb és nagyobb testű kutyák számára is készült futtató, emellett 
fitneszeszközök is várják a sportolni vágyókat.

•  A kisebbektől a kamaszokig külön tereket építettünk a gyerekeknek, 
megidézve a Keménykalap és krumpliorr cirkuszos, fagylaltos motí-
vumait, és fejet hajtva díszpolgárunk, Csukás István előtt.

PüNkÖsdFürdŐ Park

A Fővárosi Önkormányzattal és a Főkert csapatával közösen adtuk át 
a hét hektár nagyságú és 1,5 kilométer hosszú parkot, amely a Radó 
Dezső Terv részeként valósult meg.

•  Több mint 600 fát, köztük előnevelt, tízéves fákat ültettek el.

•  A tervezéskor nemcsak a zöldfelületek hangsúlyozása volt fontos, 
hanem egy funkcióiban változatos, mégsem túlzsúfolt közösségi tér 
kialakítása, ahol mosdó, napvitorlás játszótér, esőbeálló és kerékpá-
ros pihenő is helyet kap. A lakossági fórumokon elhangzó vélemé-
nyek és az online javaslatok mentén lett kialakítva a végleges terv.

•  A parkban multifunkciós sportpálya, pétanque-pálya, slackline-
pálya és homokos strandröplabda-pálya is elérhető, valamint pikni-
kező-, játszó- és pihenőhelyek várják az érkezőket.
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kÖzÖsségi kÖltségvEtés 2022

Az idei, harmadik Közösségi Költségvetés felhívásra már összesen 7290-
en adták le a voksukat a tíz körzet fejlesztéseire. A rendelkezésre álló 
összeget 100 millió forintra emeltük.

•  A kampány több új elemmel is bővült: lakossági fórumokat szervez-
tünk, és nagykövetek is népszerűsítették a projektet. 

•  Emellett önkormányzatunk megállapodást írt alá Szentendre és 
Terézváros Önkormányzatával a Transparency International Magyaror-
szággal – az együttműködés célja a tapasztalatcsere, illetve az átlátha-
tóság biztosítása.

•  A győztes javaslatok kihirdetése után Óbuda-Békásmegyer Városfej-
lesztő szakértői megkezdték a kivitelezéssel járó adminisztratív és ope-
ratív munkát.

rÓmai-Parti PláZs

Idén közel tízezren voltak a vendégeink Budapest egyetlen ingyenes 
dunai fürdőhelyén, ahol ismét szabadon strandolhattak a fővárosiak a 
varázslatos hangulatú Római-parton, szervezett körülmények között, 
folyamatos vízminőség-ellenőrzés mellett.

•  Július 15-től augusztus 21-ig tartott a szezon, ez alatt az idő alatt min-
dennap nyitva tartott a fürdőhely, összesen 38 napot. 

•  Ingyenes ivóvizet, mosdó-, pelenkázó- és zuhanyzóhasználatot, színes 
napágyakat és kerékpártárolási lehetőséget biztosítottunk.

•  A Duna-parti Elsősegélynyújtó Szolgálat a Budapesti Vöröskereszt és 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közös akciója volt, emellett vízi-
mentő-szolgálat is gondoskodott a vendégek biztonságáról.
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gyermeksZakreNdelŐ

Elindult a Víziorgona utca 8. szám alatti önkormányzati épület, a 
gyermekszakrendelő fejlesztése – Óbuda-Békásmegyer Városfejlesz-
tő előrejelzése szerint 2023 második felében adhatjuk át a hiánypótló 
egészségügyi intézményt.

•  Az új szakrendelő elsősorban gyermekek részére, alap- és szakellátá-
soknak helyet adva nyílik meg.

•  A tervek szerint a gyermek-alapellátásokon kívül (háziorvos, fogor-
vos, védőnői szolgálat) térítéses és térítésmentes szakellátások is mű-
ködnek majd gyermekek részére, többek között gasztroenterológia, 
szemészet, ortopédia, allergológia és pszichiátria. 

•  Ezzel csökken az általánosan tapasztalt várakozási idő, és nagyban 
javul majd az elérhető szakrendelések színvonala.

sOlymár utCai bÖlCsŐde és ÓVOda

Befejeztük a Solymár utcai gyermekintézmények energetikai és eszté-
tikai felújítását.

•  Az intézményben a bölcsődei konyhatechnológia fejlesztésére és 
napelem telepítésére, bölcsődei kapacitásbővítésre és az óvodai épü-
let részleges felújítására került sor. 

•  A bölcsődében két új csoportszobát és kiszolgáló helyiségeknek he-
lyet adó, új akadálymentes épületrészt alakítottunk ki, 28 új férőhely-
lyel. A teljes épületen felújítottuk a homlokzati szigetelést és az udvari 
előtetőt, kicseréltük a külső nyílászárókat.

•  Sószobát és fejlesztőszobát is kialakítottunk, valamint felújítottuk a 
tűzjelző rendszert.
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megÚJul kasZásdŰlŐ

A TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázat keretében megújul a Huszti 
út, a Kaszásdűlő utca és a Szérűskert utca által közrezárt terület, vala-
mint a Pethe Ferenc tér. Várhatóan 2023 nyarára vehetik birtokba az 
új tereket az itt élők.

•  Új közösségi teret és multifunkciós sportpályát alakítunk ki, futóutat 
és mászófalat építünk, a fizikai fejlesztések mellett pedig erősítjük a 
közösségi kapcsolatokat, a helyi identitást is.

•  Jelentősen javulni fog a Pethe Ferenc tér használhatósága: új árnyé-
kolókat, új térbútorokat helyezünk el, és felújítjuk a szökőkutat.

•  A Dugovics Titusz téri zöldfelületet és a szivarfák alatti területet is 
rendezzük: közösségi teret alakítunk ki jól használható ülőhelyekkel, 
és növeljük a domb átjárhatóságát.
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iii. a FeNNtartHatÓ FeJlŐdésért,
egy JÖVŐállÓ Harmadik kerületért
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élHetŐbb, ZÖldebb, VirágOsabb

Önkormányzatunk támogatása mellett a Fővárosi Közgyűlés természetvé-
delmi területté nyilvánította az Óbudai-szigetet körbeölelő galériaerdőt.

Az Óbudai Egyetemmel összefogva létrehoztuk a Kiscelli-Doberdó 
tanösvényt, amely a Kiscelli-fennsík természeti és kulturális értékeit 
mutatja be tizenegy állomáson keresztül.

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán megkapta önkormányza-
tunk a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny elismerését. 

Elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet az Óbudai Vackor Óvoda 
Mókus Tagóvodája, elismerve a környezeti és fenntarthatóságra 
nevelés színvonalát, valamint a fenntarthatóság értékrendszeré-
nek következetes érvényesítését.

Számos alkalommal vártuk Önöket közösségi fa- és cserjeültetésre, 
többek között a Bud Spencer parkba és az Adam Mickiewicz parkba, 
együttműködésben a 10 millió Fa Alapítvánnyal.

Burján Ferenc alpolgármester kezdeményezésére a tavaly indított ma-
dárbarát program sikerén felbuzdulva idén fecskefészek-kihelyezési 
akcióval járultunk hozzá a környezetünkben élő madarak védelmé-
hez. A műfecskefészkek kihelyezésével kapcsolatban is hasznos infor-
mációkkal segítettük a jelentkezőket.

Hagyományos tavaszi és őszi nagy római-parti közösségi takarítási ak-
ciónk mellett több kezdeményezés mellé is odaállt önkormányzatunk. 
Ilyenek voltak például a Sci Dog – A Kutyaegyetemmel tartott közösségi 
szemétszedési alkalmak Testvérhegyen vagy az Aquincum-Mocsáros 
Egyesülettel megtartott közösségi takarítónap Mocsárosdűlőn.

A tavalyi sikeres próbamunkákat követően idén is sor került környe-
zetbarát, vegyszermentes, forró vizes gyomkezelésre kerületünkben. 
Az eljárás fertőtlenítő hatású is, segítségével a gyomok visszatérése is 
megakadályozható.
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Idei kedvezményes muskátlivásárunknak is nagy sikere volt, hat hely-
színen vásárolhatták meg a harmadik kerületben élők a gyönyörű vi-
rágokat. Ősszel pedig a köztéri kandeláberek futómuskátlijait – közel 
kétezer tő virágot – vehettek át önkormányzatunktól és vihettek haza 
az itt élők.

A harmadik kerület virágosítására, színesítésére idén is kiemelten 
figyeltünk. A májusi lehűlések elmúltával kollégáink nagyjából 15–16 
ezer palántát ültettek el, többek között fájvirágot, díszcsalánt, ham-
vaskát, begóniát, bojtocskát és bársonyvirágot, valamint félszáz mus-
kátlioszlopot is kihelyeztek.

Az Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyári tagóvodája lett az első bogárba-
rát óvoda Magyarországon. Intézményünkben a természet megisme-
résének, a zöldnevelésnek nagy hagyományai vannak, 2015 óta folya-
matosan tartanak „bogárovis” foglalkozásokat. Az óvodapedagógusok 
munkáját a Csodabogár Alapítvány is segíti.

A Római-partra kihelyezett, korábban civil összefogással, rengeteg ön-
kéntes munkával felújított padokat megrongálták, amelyeket mun-
katársaink újítottak fel újra és helyeztek vissza az eredeti helyükre.

Másodjára indítottuk útjára az Óbuda fája választást. Ebben az évben 
is Óbuda-Békásmegyer legfontosabb, legnépszerűbb, legszebb fáját 
kerestük az itt élőkkel. A győztes a Zichy-kastély udvarában álló fegy-
verneki fehér eperfa (Morus alba ’Fegyvernekiana’) lett.

Önkormányzatunk idén pályázatot írt ki őshonos gyümölcsfa ülteté-
sére Burján Ferenc alpolgármester, a Zöld Iroda vezetőjének kezde-
ményezésére. 

Idén is meghirdettük a Tiszta, virágos otthonunk, Óbuda-Békásme-
gyer pályázatot, amelyre a jelentkezők száma évről évre nő. A díjak 
átadásakor is kiemeltük: határozott célunk továbbra is, hogy ösztönöz-
zük és elismerjük azokat a lakóközösségeket, amelyek fontosnak tart-
ják közvetlen környezetük ápolását, szépítését, virágosítását.
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PaZarlásmeNteseN, FelelŐseN

Térítésmentesen biztosítottunk többször is zöldhulladékgyűjtő zsá-
kokat, megkönnyítve a keletkező zöldhulladék szakszerű gyűjtését, 
kihelyezését és elszállítását. 

Egyre bővül CseppetSem! programunk keretében a harmadik kerüle-
ti gyűjtőpontok száma – jelenleg 31 helyszín áll rendelkezésre –, ahol 
a háztartási használt olajat, sütőzsiradékot cseppmentesen, azaz biz-
tonságosan, környezetkímélő módon adhatják le az itt élők, megkí-
mélve természetes vízkészleteinket.

Ez évi rendezvényeinkre speciális repoharakkal készültünk: Óbuda-
Békásmegyer ikonikus épületeit ábrázoló, visszaváltható poharakkal. 
Így nem csupán az eldobott műanyag poharak számát csökkentjük, 
de a szállításból fakadó szén-dioxid-kibocsátás is mérséklődik.

2021 áprilisában fogadták el Óbuda-Békásmegyer Fenntartható Ener-
gia és Klíma Akciótervét (SECAP) a 2020-tól 2030-ig terjedő időszakra. 
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő videósorozatában a környezetter-
helés csökkentése céljából az energiatudatossággal és a fenntartható-
sággal kapcsolatos hasznos információkat osztunk meg. 

Az esővíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával jelen-
tősen hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez, így idén műanyag 
házi esővízgyűjtő tartályokat biztosított önkormányzatunk térítés-
mentesen harmadik kerületi lakosok és intézmények részére.

A környezettudatosságot, a klímavédelmet, a fenntarthatósági törek-
véseket kiemelten kezeljük. A Klímabarát Települések Szövetségének 
pályázatán a budapesti kerületek közül önkormányzatunk lett az első, 
tevékenységünket és törekvéseinket klímabarát díjjal ismerték el. 
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Az idei aszályos, extrém száraz nyáron többször is érvényben volt a 
legmagasabb fokú hőségriasztás. A harmadik kerületben több he-
lyen is igyekeztünk némi enyhülést és frissülést kínálni. Az Esernyős 
felajánlotta klimatizált belső területeit bárkinek, akinek szüksége 
volt rá. Négy párakapunk is működött közterületen, emellett a nyá-
ri gyermekfelügyelet helyszínein további kettő. Idén is kihelyezték 
munkatársaink a kerületi napvitorlákat, és a szökőkutak, ivókutak 
karbantartása is folyamatos volt. Önkormányzatunk emellett vízada-
goló automatákkal látta el a kerületi idősklubokat.

A kerületi fenntartású óvodákban idén is minden gyerek számára UV-
sugárzás-jelző karórát osztottunk, amely a színét megváltoztatva jel-
zi, ha az UV-sugárzás erősödik, és árnyékos helyre kell menni.

Civil Üzleti Iskolát indítottunk Óbuda-Békásmegyeren. Az üzleti 
szemléletű képzéssorozat segítségével a kerület fenntarthatóságát is 
támogató civil-vállalati kapcsolatokat kívánjuk előmozdítani.

Önkormányzatunk Újpesttel és Szentendre Város Önkormányzatával 
együtt konzorciumi tagként sikeresen pályázott a European City Fa-
cility – Városokkal a városokért programra. A projekt keretén belül 
várhatóan Óbuda-Békásmegyeren is nagyobb volumenű energetikai 
fejlesztések megvalósítására kerül sor, amelyeknek köszönhetően nö-
velhető az energiahatékonyság, és csökkenthető a pazarlás. 

Faöntöző zsákokat telepített önkormányzatunk két parkban is a szá-
razság miatt. A kerület fáinak a szokásos, heti egyszeri öntözés a hő-
ségben nem volt elegendő, ezt egészítették ki munkatársaink locsoló-
zsákok alkalmazásával.

Önkormányzatunk két, egymással témájában is összekapcsolódó ak-
cióval pályázott a FOODWAVE program támogatására, amely kedve-
ző elbírálásban részesült. Az egyik akció egy, az élelmiszer-pazarlás 
megfékezését célzó, a fenntartható étkezésre fókuszáló videópályá-
zat, a másik egy Instagram-pályázat.

Továbbra is jelentős anyagi terhet ró önkormányzatunkra a nagy meny-
nyiségű illegális hulladék felszámolása. Ebben az évben is több ezer 
köbméter illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek be munkatársa-
ink, többet, mint a tavaly. Önkormányzatunk egyes helyszínekre ezért 
ideiglenesen térfigyelő kamerákat is kihelyezett.

A Heltai Jenő és a Pethe Ferenc tér után újabb okospadokat helyeztünk 
ki a Harrer Pál és a Mókus utcában. A négy férőhelyes padok energia-
ellátását napenergia adja, az USB és vezeték nélküli töltőpontokkal fel-
szerelt padok wifi hotspotként is funkcionálnak, emellett folyamatosan 
monitorozzák a környezetüket, és tájékoztatást adnak a hőmérséklet-
ről, az UV-szintről, a páratartalom és a levegőminőség állapotáról.

A Hímző utcai játszótéren a STADA Palánta program keretében játék-
piacot, egészségkonyhát, környezettudatos tematikus játékoknak 
helyet adó játszóteret adtunk át, amely az étkezési kultúra és a kör-
nyezetvédelem kapcsolatára hívja fel a gyerekek figyelmét.
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A környezetbarát hulladékkezelés elősegítése céljából térítésmentesen kí-
náltunk komposztálóedényt az itt élőknek, amelyet a komposztálási tud-
nivalókat tartalmazó kiadványunk kíséretében vehettek át az igénylők.

Elkészült önkormányzatunk harmadik kerületi fákat számon tartó 
weboldala, a fa.obuda.hu. Az oldal segítségével bármely harmadik 
kerületi fáról megtudhatjuk, milyen fa, mikor ültették, vagy hogy mik 
az igényei. A faadatbázist térképpel együtt érhetik el, a weboldalt 
mobiltelefonra is optimalizáltuk és bejelentésre is alkalmas.
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iV. gONdOskOdás és biZtONság –
szoCiális és Egészségügyi FEjlEsztésEk
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EgészségtUdatos mEgoldások

Önkormányzatunk ingyenes lakossági koronavírus-tesztelési lehe-
tőséget biztosított harmadik kerületi lakosoknak és az intézményeink 
dolgozóinak, ellátottjainak. Védőnőink erőfeszítéseit és áldozatos mun-
káját dr. Kiss László polgármester személyesen is megköszönte.

Több egészségnapot is tartottunk idén az Egészségfejlesztési Iroda 
szervezésében, ahol ingyenes szűréseken, egészséggel kapcsolatos 
programokon, tanácsadáson vehettek részt az itt élők.

A harmadik kerületben élők egészségmegőrzésének támogatása 
céljából önkormányzatunk együttműködési megállapodást írt alá a 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel. Ennek eredményeképpen 
a harmadik kerületben bejelentett, állandó lakcímmel rendelkező 
nyugdíjasok jelentős gyógyfürdő-, illetve uszodahasználati kedvez-
ményekben részesülnek.

Az Esernyős idén is több alkalommal biztosított lehetőséget önkéntes 
véradásra a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben.

Önkormányzatunk támogatásával idén is kedvezményes üdülésen 
vehettek részt Siófok-Sóstón a kerületi nyugdíjas lakosok. Az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intézmény 2022-ben három turnust is szervezett.

A kerületi bölcsődéknek, nevelési-oktatási intézményeknek anafi-
laxiás sokk elleni életmentő adrenalininjekciókat vásárolt és jutta-
tott el önkormányzatunk. Az EpiPen használatával kapcsolatos ok-
tatáson is részt vettek az intézmények képviselői, emellett részletes 
oktatóvideóval is segítettük a készítmény biztonságos használatát. 

Újraindult Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata ingyenes baba-
elsősegély-oktatása.
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Defibrillátort vásároltunk Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 
munkatársainak. A készüléket a Római-parti Plázs megnyitóján adta 
át dr. Kiss László. Tapasztalataink szerint egy-egy baleset helyszínére a 
közterület-felügyelők hamarabb odaérnek, mint a mentők, ezért szüle-
tett döntés arról, hogy a Római-parton is legyen telepített defibrillátor 
szükség esetére.

Sikeresen valósult meg az Egészséges Budapest Program keretében 
az orvostechnológiai eszközbeszerzési projekt. Az új eszközök a min-
dennapi vizsgálatok és kezelések során segítik az itt élők színvona-
lasabb ellátását a Vörösvári úti és a Csobánka téri szakrendelőkben. 
2018 és 2022 között összesen 550 millió forint értékben gazdagodott 
a Szent Margit Szakrendelő orvostechnikai- és diagnosztikaieszköz-ál-
lománya, ami jelentős mértékben emelte a térítésmentes egészség-
ügyi ellátás színvonalát és eredményességét.

2022-ben megkezdte fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységét 
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Család- 
és Gyermekjóléti Központban. Munkájuk során tanácsadást biztosíta-
nak a fogyatékos személyek és családtagjaik számára.

Megjelent önkormányzatunk ingyenes egészségügyi kiadványa, az 
Egészségügyi iránytű, amelyben a harmadik kerületi egészségügyi 
szolgáltatások, intézmények, szakemberek és szervezetek részletes 
listáját, valamint számos hasznos információt találnak. Az összeállítást 
teljes terjedelmében elérhetővé tettük online is.

Áldozatsegítő program indult kerületünkben Turgonyi Dániel alpol-
gármester vezetésével, amelynek célja, hogy a párkapcsolati erőszak 
és a családon belüli erőszak áldozatai szakszerűbb és összehangol-
tabb segítséget kapjanak. Szakmai események, kulturális projektek, 
figyelemfelhívó akciók is helyet kapnak a programban. 

goNdoskodás és BiztoNság

Síkosságmentesítési akciónk keretében környezetbarát kalcium-klori-
dot biztosítottunk térítésmentesen az itt élőknek, hogy a balesetveszély 
megelőzése mellett a környezetvédelmi törekvéseket is támogassuk.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és intézményei, valamint a helyi 
segítő szervezetek is aktívan támogatták és támogatják a harmadik 
kerületben tartózkodó, az ukrajnai háború elől elmenekült embere-
ket, családokat, elhelyezéssel, adományozással, egészségügyi ellátás-
sal, tolmácsolással és különféle önkéntes tevékenységekkel.

A Javíts egy jegyet! pályázat győzteseként a kerületi Dr. Béres József 
Általános Iskola 6. osztályának tanulói vehették át „A település leg-
szorgalmasabb osztálya” elismerést. Önkormányzatunk a program tá-
mogatójaként Kamaszbarát önkormányzat címet vehetett át.
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Rendezettebbek, tisztábbak a kutyás közösség által látogatott terüle-
tek: az Óbudai Kutyás Egyesülettel együttműködve új eszközök kihe-
lyezésére, eszközjavításra és -cserére is sor került több helyen. 

Bűnmegelőzési szakmai napot szervezett Óbuda-Békásmegyer Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fóruma és Óbuda-Békásmegyer Áldozatsegítő 
Szakmai Együttműködési Rendszere. A szakmai előadások mellett a 
kerületi bűnmegelőzési labirintus dísztábláját is felavattuk.

Az Óvodai hetek Óbuda-Békásmegyeren keretében kiadványokkal, elő-
adásokkal, videós tartalmakkal, szakmai fórumokkal igyekeztünk meg-
könnyíteni az óvodaválasztást, a jelentkezést és a beiratkozást a szülőknek.

Önkormányzatunk együttműködést írt alá a Járókelő.hu-val, ami több 
mint tíz éve segíti a városlakókat, hogy a közterületen észlelt problémá-
kat jelezhessék, és azokra az illetékesek mielőbb megoldást találjanak. 
A Járókelő naprakész kimutatást ad a bejelentések számáról, állapotá-
ról, ahogy az ügyfelekkel történő kommunikáció hatékonyságáról is. 

A harmadik kerületi kölyökkutyákat és a gazdákat térítésmentesen 
várják a SciDog – A Kutyaegyetem KölyökMűhely foglalkozásai, ahol 
a kutyák karakteréhez igazított szocializációval, ingerszoktatással és 
tematikus órákkal folyik az oktatás. Emellett örökbefogadó napot is 
szerveztek önkormányzatunk támogatásával, piaccal, vásárral, izgal-
mas kutyás programokkal. 

Grafikonokkal, ábrákkal, rövid szövegekkel ellátott költségvetési 
oldalt hoztunk létre, hogy évenkénti bontásban, felhasználóbarát 
módon is elérhetővé tegyük az adatokat. A koltsegvetes.obuda.hu 
oldal minden évben bővülni fog az aktuális számokkal és hasznos 
információkkal.

A kerület játszótereinek szabványossági és biztonsági felülvizsgálatát 
önkormányzatunk rendszeresen elvégezteti. Az eszközök működő-
képességének ellenőrzését, a létesítmények takarítását, az eszközök 
fertőtlenítését a városüzemeltetés munkatársai hetente végrehajtják. 
Idén is rengeteg játékelem cseréje, javítása valósult meg, számos 
csúszdát, homokozószegélyt újítottunk fel.

Önkormányzatunk ebben az évben is kuponfüzettel, kedvezményes 
pihenési és szórakozási lehetőségek biztosításával járult hozzá a vég-
zős tanulók jól megérdemelt nyári kikapcsolódásához a „Na mi a pá-
lya?” program keretében.

Ebben az évben is biztosítottunk térítésmentes nyári gyermekfelügyele-
tet az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. szervezésében, 
két helyszínen, változatos programokkal.
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Folytatjuk a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal a harmadik ke-
rületi gyermekvédelmi rendszer megerősítését. Ingyenes jogsegéllyel 
és tanácsadással, online előadásokkal, e-mail-kurzusokkal, plakátkam-
pánnyal segítjük a harmadik kerületben élőket, a gyerekekkel foglalko-
zó szakembereket és a jelzőrendszeri tagokat.

Vízijárőr-szolgálatunk az idei szezonban is munkába állt. A fővá-
rosban egyedülálló együttműködés részeként Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelet a rendőrséggel közös vízi rendészetet mű-
ködtet, kollégáink egy Wawe 520 gumitestű kisgéphajón járőröztek 
egész nyáron a Duna harmadik kerületi szakaszán.

Összesen hét forgalomcsillapító küszöböt adtunk át Róka-hegy keleti 
területén a fennálló harmincas övezet hatékonyabb forgalomcsillapítá-
sának érdekében.

Befejeződött a „Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásme-
gyeren” projekt a VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 program támogatásával, 
ennek keretében megvalósult  a Kék Pont Alapítvány telephelyének 
energetikai fejlesztése, illetve a Víziorgona utca 10. alatti szolgáltatóház 

felújítása, a családi közösségi tér kialakítása, áldozatvédelmi és drog-
prevenciós szabadulószobával. Emellett a Táncsics park megépítése, 
funkcióbővítő fejlesztése, valamint összesen 46 önkormányzati bérlakás 
belsőépítészeti felújítása és energetikai fejlesztése, korszerűsítése.

Kerületünk elnyerte a Fővárosi Polgárőr Kerület címet. A III. kerületi 
Polgárőr Egyesület a közrend, a közbiztonság fenntartása érdekében 
végzett kiemelkedő munkáját ismerték el.
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Dr. Kiss László vezetett sétán látta vendégül a hivatalban idősklub-
jaink tagjait. A polgármester körbevezette vendégeinket a hivatalban, 
mesélt a résztvevőknek a városháza történetéről, a saját munkájáról és 
napirendjéről, a döntések folyamatáról. A látogatók egy bögre finom 
kakaóra és teára is a vendégeink voltak, emellett egy-egy emléklappal is 
igyekeztünk emlékezetessé tenni a nem mindennapi alkalmat.

Az óvodai dolgozók önkormányzati támogatásának eddigi tízezer 
forintos összegét húszezerre emeltük. A pedagógusok számára pedig 
megtérítettük a sztrájk miatt esetlegesen kiesett bérüket.

A harmadik kerületben első osztályt megkezdő – állami fenntartású is-
kolákba beiratkozott – tanulóknak 50 darabos kezdő tanszercsomagot 
állítottunk össze, hogy segítsük az iskolakezdést, és enyhítsünk a csalá-
dok terhein. A csomagokat az elsősök az iskolájukban vehették át.

Önkormányzatunk saját forrásból igyekszik támogatni a rezsicsökken-
tés kivezetésének áldozatait, ezért új segélyezési formát hozott lét-
re, amely jelentősen kiegészíti a fővárosi támogatásokat. November-
től márciusig havi 10 000 forint támogatásban részesülhetnek azok 
a háztartások, amelyekben az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem 
éri el a 120 000 forintot, egyedül élők esetén az egy főre jutó jövede-
lemhatár 140 000 forint. Új támogatási formaként egyszeri rezsitámo-
gatásban részesülhetnek azok, akik nem tudják kifizetni a rezsijüket 
jövedelemhatártól függetlenül.

Elkészültek a Királyok útján, illetve a Nánási út és Monostori út keresz-
teződésében a gyalogátkelőhelyek, így nagy forgalmú útszakaszokon 
lett biztonságosabb és szabályozottabb a közlekedés. 

A faápolás során keletkezett faanyagot rászoruló kerületi családoknak 
juttatta el önkormányzatunk, hogy a súlyos energiaár-emelkedés okoz-
ta pluszterheket enyhítsük. Szabó Zsolt Iván, Óbuda-Békásmegyer Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kezdeményezte, hogy a kivá-
gott faanyag rászoruló családokhoz jusson, és ne menjen veszendőbe.

A kedvezményes őszi burgonyavásárlási akció mellett – amelyet a nagy 
érdeklődésre tekintettel egy pluszalkalommal is kiegészítettünk – önkor-
mányzatunk őszi termelőialma-vásárral is segítette az itt élőket, hogy 
egészséges, vitamindús, hazai almához jussanak a hideg hónapokban.

Gyermeksarkot alakítottunk ki a Szociális Főosztály és a Lakásügyi 
Főosztály személyes ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében, hogy meg-
könnyítsük, illetve élvezetessé tegyük az ott töltött időt a kicsiknek.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szer-
vezésében egész évben változatos programokra, ingyenes tanfo-
lyamokra és csoportfoglalkozásokra vártuk a jelentkezőket. Indult 
life coaching és gyászfeldolgozó csoport, irodalmi alkotócsoport, 
kézműves foglalkozás és alkotótábor, de úszótábor és balatoni él-
ménytábor is várta a gyerekeket.
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2022-ben is folytatódott önkormányzatunk támogatásával a nép-
szerű ingyenes közösségifutás-sorozat: a Fussuk körbe Óbudát. Friss 
levegőn, jó társaságban remek közösségi és sportélmény szakember 
vezetése mellett.

Hidegkuti Nándor születésének 100. évfordulója alkalmából önkor-
mányzatunk és az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 
örömfoci-mérkőzésekkel, filmvetítéssel, játékokkal készült. Budapest 
díszpolgárára, az Aranycsapat legendás labdarúgójára az alkalomra 
gyártott mezekkel is emlékeztünk. 

A korábbi megtisztelő elismerések után kerületünk idén elnyerte a 
Haladó Kerékpárosbarát Település címet.

Önkormányzatunk támogatásával valósult meg a Kerékvár-Békás 
Időfutam kerékpáros amatőr szabadidős verseny, a Bebiciklizés pro-
jekt során pedig több alkalommal tartottak ingyenes elméleti és gya-
korlati kerékpáros oktatást támogatásunkkal a városi forgatagban bi-
zonytalanabb biciklizőknek a Magyar Kerékpárosklub szervezésében.

A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő uszodája tavasz óta Székely Éva 
olimpiai bajnok úszó nevét viseli. Az ünnepélyes névadóra április 2-án 
került sor, ahol mások mellett dr. Gyarmati Andrea ezüstérmes olim-
pikon és Európa-bajnok úszó, Székely Éva lánya is beszédet mondott.

A kerületünkben élő gyerekek egészségének megőrzése céljából új 
műfüves, multifunkciós sportpálya épült az Óbudai Hétpettyes Óvo-
da Szín-Kör-Játék Tagóvodája udvarán is a Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ram támogatásával.

Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a Futókörök nap-
jához. Májusban a békásmegyeri Táncsics parkba hívtuk a futni vagy 
gyalogolni vágyókat. 

Sportnapot tartott májusban Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkor-
mányzat is, amelyre a kerületi iskolák tanulóit várták. Jó hangulatú 
labdarúgó- és röplabdamérkőzéseken tehették próbára tudásukat a 
részt vevő csapatok.

2022-ben is vártuk a Balaton partjára, sóstói ifjúsági táborunkba a 
harmadik kerületi gyerekeket. Több százan gazdagodtak felejthetet-
len nyári élményekkel idén is az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport 
Nonprofit Kft. szervezésében.
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Pünkösdfürdői családi futónapra hívtuk ősszel a családokat, a vidám 
megmérettetésen óvodás és általános iskolás gyerekek is rajthoz állhattak.

Több kerületi sportpálya felújítását is megkezdtük. A Laktanya utcai 
focipálya gumiburkolatot kap, a Meggyfa utcában és a Királyok útján 
pedig új aszfaltos pályák épülnek.

Nyáron jógák éjszakáját tartottunk, ősszel pedig az első Óbudai Őszi 
Jógafesztivált az Esernyősben. A workshopokkal, előadásokkal, be-
szélgetésekkel gazdagított programokra óriási volt az érdeklődés.

Szintén népszerűek az Esernyős szervezésében megtartott, ingyenes 
nordic walking és csikungedzések, amelyeket mozgásra, közösségre 
vágyó kerületi lakosoknak szervezünk. 
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Pihenőparkot adtunk át a Matróz utcában. Az Urban Dream Garden 
pop-up jelleggel október 7-től november 15-ig mindennap nyitva állt, az 
újrahasznosított köztéri elemek felhasználásával készült népszerű park 
pihenésre, napozásra, sportolásra is tökéletesen alkalmas volt. 

Fess át egy padot! felhívásunk azoknak szólt, akiket zavarnak az el-
hanyagolt állapotú, kopott és színtelen közterületi padok, és szívesen 
csatlakoztak az utcabútorokat újjávarázsoló kezdeményezésünkhöz. 
Gyönyörű alkotások születtek.
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