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BKIK – Kőbánya

a repteret működtetők oldalára állnak, noha a
tények, a mérési adatok egyértelműen ellenük
szólnak. A lakóknak egyetlen esélyük marad:
az állandó nyilvánosság, és újabb civil szervezetként nagyobb nyomást helyezni a szabályokat felrúgókra – hazai és nemzetközi fórumok
előtt. A Kovács Róbert által szorgalmazott,
illetve életre hívott „kőbányai zajfórumra”
meghívást kaptak a helyi érdekekért eddig is
határozottan síkraszálló lakók, szakértők, a
kerületet a reptérrel szemben különböző perekben képviselő jogi szakértő, illetve a Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület elnöke,
aki az eddigi ismereteikkel is segítheti az új

Együtt a sikerért
Alig néhány nappal azután, hogy együttműködési szerződést kötött a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara a Kőbányai
Önkormányzattal, megtörtént a következő
lépés: a kamara vezetői és a kerületi tagcsoport képviselői a polgármesteri hivatalban
tartották kihelyezett közgyűlésüket.

S

zatmáry-Jähl Angéla, a BKIK Kereskedelmi
Tagozatának elnöke a foglalkoztatás elősegítésében, a szakmunkástanulók képzésében,
a vállalkozóknak még jobb feltételek kialakításában, illetve közös oktatási pályázatok benyújtásában látta az önkormányzat és a kamara
együttműködési lehetőségeit. Bellovics Péter, a
kerületi tagcsoport elnöke a közös programokban, illetve az önkormányzati rendezvényekhez
csatlakozásban, valamint a vállalkozókat, illetve
a gazdasági életet közvetlenül érintő rendelettervezetek véleményezésében is lát kapcsolódási pontot. A tényleges együttműködés egyik
motorja lehet, hogy Kovács Róbert polgármester helyet, lehetőséget kínált Kőbányán a BKIK
programjainak, illetve azt is felajánlotta, hogy
a kerületben működő nagyvállalatok és a vállalkozói szféra között egyfajta hidat képezve
serkentik az együttműködést, a gyakran üzleti
előnyöket hozó információáramlást.

A BKIK vállalkozásbarát környezetet kér

Fontos információ

Igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. július 15-étől augusztus
9-éig, valamint a 2013. december 30-ától 31-éig terjedő
időszakra a hivatalban igazgatási szünetet rendel el.
2013. július 22. és augusztus 4. között, valamint 2013. december 30. és 31. között az ügyfélfogadás a hivatal minden szervezeti egységében szünetel, az anyakönyvi ügyekért
felelős szervezeti egység és az ügyfélszolgálat ügyeletet tart.
2013. július 15. és 19. között, valamint 2013. augusztus 5. és 9. között a hivatal anyakönyvi
ügyekért felelős szervezeti egysége és az ügyfélszolgálat kedden 10 órától 13 óráig, valamint csütörtökön 13 órától 15 óráig ügyfélfogadást, hétfőn, szerdán és pénteken pedig ügyeletet tart.
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kőbányai hírek

Budapest-szerte több mint 300 ezer ember életét zavarják nap mint nap a
szabályokat gyakran felrúgó légi irányítók és pilóták

Reptér kontra szabályok

Zajirtók

Áprilisban új civil szervezet jött létre Kőbányán. A szakértőkből, illetve
régóta itt élő emberekből álló zajfórum a repteret üzemeltetők és használók túlkapásait próbálja megfékezni.

K

őbánya lakóinak jelentős részét
zavarja a Liszt Ferenc repülőtéren le-, illetve felszálló repülőgépek zaja, illetve az általuk okozott
levegő- és környezetszennyezés. Ha a
szabályokat betartanák, az ártalmak
jelentősen csökkennének. A Kőbányai

Önkormányzat – más helyhatóságokkal együtt és önállóan – sok éve vív
a gazdasági lobbi által a kormányzati
döntéseket is befolyásoló nemzetközi
cégcsoporttal, ám a szabályokat felrúgó aknamunka olyan jelentős, hogy
maguk a felügyeleti szervek is inkább

Beruházás – Kőbányai akadémia

Nagy dobás K
Májusban megkezdődik a területrendezés, és alig több mint egy
év múlva modern sportcsarnok
áll a Kada utcai iskola hátsó udvarán, a jó öreg villamos mögött. A
kivitelezés megkezdése előtt lakossági fórumot tartottak a kerület vezetői és szakértői.

ét-három éve még arról beszéltek a képviselők, hogy a Harmat,
illetve a Kada utcai iskola udvarán
tornasátrat kell felállítani, mert a
meglévő tornaterem túl kicsi, sok
foglalkozást a „szuterénben” kellett megtartani. A gazdasági számítások aztán kimutatták, hogy az
olcsóság nem is annyira olcsó, így a
tervek maradtak… És akkor jött az
új lehetőség, amelynek keretében
a cégek társasági adójuk egy ré-

A Kada-villamos mögötti területen épül majd fel a környezetébe is remekül illeszkedő csarnok, amely nemzetközi tornákra, tévéközvetítésre is alkalmas lesz

Ön miről írna?

Falak

a Liszt Ferenc reptérnek
nincs érvényes környezetvédelmi működési engedélye
civil szerveződés munkáját. Az már az alakuló
ülésen kiderült, hogy a Liszt Ferenc reptérnek
nincs érvényes környezetvédelmi működési
engedélye, illetve hogy az engedélyeket kiadók
és az azokat kérők kapcsolata lehetetlenné teheti az objektív döntést. A Budapest lakóinak
majd 20 százalékát érintő reptéri környezetterhelés különösen az elmúlt években vált elviselhetetlenné, s azóta még látványosabbak
azok a torzulások, amelyek az úgynevezett
reptéri intézkedési tervekben és a reptér által
kiadott mérésekben nyomon követhetők. Az
új civil fórum első körben a tények nyilvánosságra hozatalával igyekszik visszaszorítani
a reptér-üzemeltetőknek és -használóknak a
kőbányai emberek életét is jelentősen zavaró
túlkapásait.
szét felajánlhatták közcélú beruházások,
illetve a látványsportok támogatására. Ez
a helyzet teljesen megváltoztatta a jelent
és a jövőt, hiszen Hajdu Péternek, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete elnökének
sikeres gyűjtőmunkája révén 300 millió
forintnyi támogatás jött össze, a Kőbányai
Önkormányzat pedig 150 millió forinttal
járul hozzá, hogy a Kada utcában, az iskola
udvarán európai színvonalú sportcsarnok
épüljön fel. Ezt mondta el Kovács Róbert
polgármester a fórumon megjelent lakóknak. Hajdu Pétertől pedig megtudhatták,
hogy az új csarnok elkészültével nemcsak
a tornaórák lesznek mások, hanem a kőbányai sportéletnek is új motorja lesz, hiszen sportági, azaz kosárlabda-akadémiát
szeretnének itt létrehozni, vagyis egy délkelet-pesti utánpótlásbázist kiépíteni. A
szakértő megköszönte dr. György István
közreműködését a források előteremtésében, és hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú
összefogás, ami a főváros, a kerület és az
iskola között létrejött, példaértékű az országban.
A fórumon elhangzott, hogy a Kada utcai
sportcsarnokot a legmodernebb módsze-

Játék indul! Április 20-án megnyílt az
Óhegy Játszópark. A tavaly is nagyon
népszerű, közlekedési parkot is magában foglaló játszóhelyen a gyerekek
kölcsönvett biciklikkel, rollerekkel, triciklikkel köthetik le energiáikat. A gyerekek „megmozgását” remekül szolgáló
Óhegy Játszópark eszközeit a Kőbányai
Önkormányzat, illetve a Kőkert szakemberei felügyelik, illetve adják kölcsön –
főleg hétvégeken –, általában 10 és 18
óra között.
rekkel, illetve technikával építik, vagyis a
tévéközvetítésre is alkalmas, kétszintes
épületet – többek között – energiatakarékos világítással és mobil lelátókkal szerelik
fel. A beruházás második ütemében pedig
az egész épületegyüttes fűtési rendszerét
cserélik ki a kor színvonalának megfelelő
berendezésekkel.
A fórumra szerény érdeklődés volt jellemző, csak az egyik Gergely utcai lakó
fogalmazta meg aggályát, hogy az épület
majd eltakarja előle a téli napot. A kerületi szakemberek ugyan újabb méréseket is
ígértek, de bemutatták, hogy a tervezésnél a racionalitás mellett éppen az volt a
fő szempont, hogy a környező házakhoz
illeszkedő, az ott lakókat nem zavaró épületet hozzanak létre.
Az épülő, Zsíros Tiborról elnevezett Kada
utcai csarnok alapterülete 30×33 méter, magassága egyik oldalon 6,18 méter, a másik oldalon 7
méter, míg a gerincmagassága 8,7 méter lesz. Udvarán 10 parkolóhelyet építenek ki, vizesblokkja,
kiszolgálóhelyiségei alkalmasak lesznek mozgásukban korlátozottak fogadására is.

A Sibrik Miklós út és a
Harmat utca
kereszteződésénél lakom. Szeretem a környéket, ahol
számos üzlet van, posta,
gyógyszertár, a házak között
zöld terület, felújított játszóterek. 1976-ban az első
beköltözők között voltam,
amikor itt még minden csendes volt. Ma sajnos zajos,
poros. A Kőbányát Kispesttel összekötő Sibrik Miklós
úton nagy a teherforgalom
is. A parkban sétálgatva beszélgetünk mi, arra járók.
Mi sem természetesebb,
hogy a bennünket körülvevő dolgokról naponta szót
váltunk – ha halljuk egymás
szavát. Többek gondolatát
fogalmazom meg: örülnénk
egy esztétikus, környezetbe
illő, örökzöld zajvédő sövényfalnak. Hisszük, hogy
nyugodtabbá, békésebbé
tenné mindennapjainkat,
ha kerületünk zöld területeit ily módon is növelnék!
Elmondta: Sommer Ferencné

Immár 30 éve
Kőbányán
élő lakosként
örömmel tapasztalom az
elmúlt években történt
f ejl e s z té s e ket, felújításokat. Szép a
díjnyertes sétány, az Új köztemető környéke. De mint
minden kőbányait, foglalkoztatnak a megújítandó
dolgok is. Szívesen vennénk, ha a Liget tér és környéke valóban liget lenne.
Ehhez elengedhetetlenül
szükséges a közbiztonság
megerősítése. Az elfeledett, folyamatosan pusztuló Dreher-kastély és a helyi
védettségű Dreher-sörgyár
épülete jelentős felújításokra szorul. Megújulva, felújítva a kőbányai építészeti
emlékek ékes példáivá válhatnának!
Elmondta: Tak ács Gyula

