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Átadták az  Újhegyi  sétányt!Átadták az  Újhegyi  sétányt!

Elérkezett a várva várt pillanat, május 27-én színes és bol-
dog rendezvény keretében adta át az újhegyieknek a felújított 
sétányt Kovács Róbert polgármester, Dr. György István kor-
mánymegbízott, Mártonff y Miklós fővárosi főépítész, és Dr. 
Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója. 

„Régen vártuk már ezt a napot, hogy megújuljon Budapest 
egyik legnagyobb lakótelepének sétánya, amit már sok-sok 
éve megálmodtunk. Többször is pályáztunk támogatásra, 
míg végre sikerült nyerni. Ezúton is köszönjük a fővárosnak, 
a főpolgármesternek és dr. György István kormánymegbí-
zottnak” – kezdte köszöntő beszédét Kovács Róbert polgár-
mester, aki szerint nagyon fontos, hogy a sétány akadálymen-
tessé vált és közösségi terek nyíltak. „Megújult a közösségi 
ház, a kicsiknek játszótér, az idősebbeknek, felnőtteknek, 
sportolni vágyóknak fi tneszpark készült, van szökőkút, zöld 
terület, ahol lehetőségük van a nyugodt és békés időtöl-
tésre. De a munka nem állt meg, tervezünk tovább, hogy a 
63 ezer négyzetméternyi felület teljesen megújuljon. Tavaly 
8 ezer készült el, idén további 15 ezer négyzetméter fog. 
Újjávarázsoljuk a több mint 40 éves lakótelep környezetét” 

– mondta a polgármester, aki köszönetet mondott a mun-
kában résztvállalóknak és az újhegyi lakóközösségnek is.

Kőbánya három napon át ünnepelte, hogy elkészült a 
kerület egyik legnagyobb beruházása, azaz újjászüle-
tett Újhegy főutcája. Aki eljött, az láthatta, hogy igazi 
élményparkká változott a sétány, ahol együtt lehet-
nek a családok, a legkisebbek és a nagyobbak egyaránt. 

A rendhagyó piknik másnapján Balkán-Est, míg har-
madnap gyermeknapi forgatag töltötte meg élettel a 
Mély-tó környékét. A nagyszabású programsorozat kere-
tében bolgár, szerb és görög zenék és táncok, ételkülön-
legességek mutatkoztak be, valamint a 100 Folk Celsius 
koncertje, óriásbáb előadás, sportversenyek és családi prog-
ramok révén mutatta meg szépségét, sokszínűségét a kerület. 

Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebook oldala

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Buda-
pest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs 
Keret támogatásával valósul meg.
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Szent László Napok 

Kőbányán!

Idén is színes, változatos programokkal várják az érdeklődő-
ket a Szent László Napok! A koncertek, szabad téri esemé-
nyek mellett ebben az évben első ízben kerül meghirdetésre az 
I. Szent László napi főzőverseny, valamint a szintén újdonság-
nak számító Szent László Napi Futás.

Bővíti kőbányai üzemét a 

dán Xellia Pharmaceuticals 

gyógyszeripari vállalat

Új épülettel bővíti kőbányai gyógyszergyárát a súlyos és élet-
veszélyes fertőzések kezelését szolgáló szerek gyártására 
szakosodott dán Xellia Pharmaceuticals. A 10 millió dollár 
beruházással megépülő, központosított laboratóriumi szolgál-
tatásoknak otthont adó épület alapkövét május 25-én tette le 
Altusz Kristóf, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyet-
tes államtitkára, Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, Tom 
Norring, Dánia magyarországi nagykövete, valamint Carl-Åke 
Carlsson, a Xellia Pharmaceuticals vezérigazgatója és Dr. 
Németh Zsolt, a cég budapesti ügyvezetője.

A mintegy 3000 négyzetméter alapterületű új létesítmény 
a Xellia jelenleg 200 dolgozót foglalkoztató, gyógyszerha-
tóanyagokat gyártó üzeme mellett épül meg, 50 új kerületi 
munkahelyet teremtve. A 2017 nyarára elkészülő épületben 
korszerű mikrobiológiai és kémiai elemző laboratóriumok, 
valamint irodák kapnak helyet. A bővítéssel a vállalat a gyár-
tás, a termékvizsgálat és a minőségbiztosítás területén erősíti 
szakmai kapacitását.

Kovács Róbert polgármester az eseményen büszke házigazdá-
nak nevezte magát, hiszen olyan örömteli eseménynek lehet 
részese, amely bizonyítja, hogy Kőbánya tovább fejlődik. 
Véleménye szerint a város egykori alapítói olyan kerületet 
álmodtak, amelyben a gyárak és vállalatok hosszú évtizedekig 
szolgálják az itt élőket, biztosítanak számukra megélhetést. Ez 
az alapkőletétel is egyértelműen jelzi, hogy ez az álom most 
újra valóra vált. Hisz benne, hogy a Xellia vezetőségének 
elképzelései jól illeszkednek a kerület célkitűzésébe, és mind-
annyiunk javát szolgálják. Álmodjunk együtt tovább Kőbányá-
ért, a célokat együttműködve, közösen valósítsuk meg – zárta 
gondolatait. 

Forrás: MTI, Kovács Róbert polgármester Facebook oldala, 
Kőbánya.info

XIX. Kőbányai Óvodás Sportnapok 

záróünnepsége

A Kőrösi Kulturális Központ színháztermében került sor a XIX. 
Kőbányai Óvodás Sportnapok záróünnepségére. A május 18-ai 
rendezvényt megnyitotta és az ovisokat köszöntötte Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere. A díjátadás után a Fabula 
Bábszínház szórakoztatta bábelőadásával a gyermekeket.
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Alaptalanul riogatják a Hős utcai lakókat 
a Város Mindenkié csoport csak médiafi gyelmet akar

A Kőbányai Önkormányzat felszólítja A Város Mindenkié 
(AVM) csoportot, hogy alaptalan rémhírek terjesztésével ne 
riogassa a Hős utcában élőket. A rossz állapotú háztömbök sza-
nálásának előkészítése egy évtizede kezdődött, a tulajdonviszo-
nyok miatt az ingatlanok belátható időn belül nem bonthatók 
el. Mivel az AVM tagjai pontosan ismerik a körülményeket, 
a Kőbányai Önkormányzat visszautasítja, hogy a csoport arra 
használjon fel nehéz sorsú embere-
ket, hogy bekerüljön a híradásokba. 
Az AVM nem először próbálja lejá-
ratni a kerületet, ezért az önkormány-
zat megfontolja a csoporttal kötött 
korábbi együttműködés felbontását.

A Város Mindenkié Csoport állításá-
val ellentétben szó sincs arról, hogy a 
Hős utcai telepet a Kőbányai Önkor-
mányzat belátható időn belül felszá-
molná. Már csak azért sem teheti ezt 
meg, mert az érintett 317 lakás fele 
magántulajdonban van. Azzal az ott 
élők is legalább egy évtizede tisztában 
vannak, hogy az épületek műszaki 
állapota miatt hosszútávon nincs más 
megoldás, mint a háztömbök szaná-
lása. Az önkormányzat már évek óta 
csak rendkívüli esetben adja ki az itt 
megürülő lakásokat, gondoskodik 

azokról a bérlőiről, akik el akarnak költözni, illetve megvásárolja 
a tulajdonosoktól azokat a lakásokat, amelyeket el kívánnak adni.

Az AVM állításával szemben a Hős utcai lakók tájékoztatása 
folyamatos, Kőbánya szociális ügyekért felelős alpolgármestere 
és az önkormányzat munkatársai rendszeres kapcsolatot tartanak 
a telepen élőkkel és az ott dolgozó Kontúr Egyesület szociális 

munkásaival is. z önkormányzat ter-
mészetesen tisztában van a Hős utca 
15/A-ban és 15/B-ben uralkodó álla-
potokkal, a felhalmozott közel 100 
millió forintos közmű- és közöskölt-
ség-tartozásokkal, azzal, hogy a men-
tők is csak rendőri kísérettel mernek 
beteghez menni, hogy rendszeresek az 
áram- és gázlopások, hogy emiatt az 
épületek közös területein nincs vilá-
gítás. A kerület azonban csak azokkal 
a családokkal tud együttműködni, 
akik maguk is tenni kívánnak sor-
suk rendezése érdekében. Az önkor-
mányzat emberséges módon kezeli 
az itt élők problémáit, a megoldást 
azonban nem segíti egy olyan szer-
vezet, amely csak a botránykeltésben 
érdekelt, miközben azt hirdeti magá-
ról, hogy az elesetteket támogatja.

Kőbányai Önkormányzat

Háttér
Kőbánya büszke arra, hogy elsők között 
csatlakozott az „Elsőként lakhatást!” prog-
ramhoz. 2013 óta A Város Mindenkié cso-
porttal, Az Utcáról Lakásba Egyesülettel és 
Habitat for Humanity-vel együttműködve 
minden évben, így idén is két lakást ad négy 
fedél nélküli bérlőnek az önkormányzat. A 
kerület más módon is segíti a hajléktala-
nokat, például 2014-ben 1 millió forinttal 
támogatta a Magyar Vöröskereszt Bihari úti 
épületében szociális fürdő- és mosóhelyi-
ség kialakítását. Emellett a Kőbányai Lak-
hatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, 
Egzisztencia-teremtési, Közösségi Program 
(LÉLEK) keretében – állami támogatással 
– lakást és munkát is ad a beköltözőknek, 
valamint a beilleszkedést is segíti. A prog-
ramban már több mint százan vettek részt. 

Karbantartási munkálatok az Óhegy parki katlanban
Néhány napja újra kerítéssel találkoz-
hatnak a látogatók az Óhegy park azon 
részén, ahol 2004-ben tragikus kime-
netelű baleset történt. Sokan emlékez-
nek még rá, hogy egy kutyáját sétál-
tató férfi  alatt beszakadt a „katlannak” 
nevezett, üregeket rejtő terület. Mivel 

a parknak ezt a részét egészen 2012-ig, azaz a balesetveszélyes 
állapot megszüntetéséig, kerítés vette körbe, egyesek azt a téves 
következtetést vonták le, hogy ismét beszakadhat a gödör.

A szóbeszéd Szabó Lászlóhoz, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatójához is eljutott, aki már az elején szeretné elejét 
venni a híresztelésnek. Tájékoztatása szerint mindössze annyi 
történt, hogy kárelhárítási és karbantartási munkálatokba kezd-
tek a területen, ezért kell kerítést építeni egy aknafedél köré.

Mint ismeretes, a kerület hosszú éveken át kereste a megoldást 
az Óhegy parki balesetveszélyes állapot megszüntetésére, a terü-
let alatt futó üregrendszer megfelelő biztosítására. A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezetése találta meg a leghatékonyabb meg-
oldást, amely megvalósítására 2012-ben került sor. A Vagyon-
kezelő - egy bányászati gépekkel felszerelt csapat segítségével 

- elvégezte a szükséges munkálatokat a hajdani bányarendszer 
járataiban: feltárták és sikerrel tömedékelték a kockázatot jelentő 
üregeket. 

A speciális munkagépek és tömedékelő anyagok mozgatásá-
hoz egy függőleges szállító aknát kellett létesíteni, amelyet – a 
munka sikeres elvégezte után – lezártak, föléje dombot emeltek. 
A bányakapitányság által előírt negyedéves műszaki ellenőrizé-
sénél azonban kiderült, hogy az akna fa borításának felső részét 
gombafertőzés támadta meg. A jelenség megszüntetése érdeké-
ben hosszútávon vasbetonra tervezik cserélni a fa szerkezetet. 
Addig azonban a fertőzött részt javítják ki, melynek elvégzésé-
hez le kell bontani az aknát fedő dombot, illetve az aknafedelet. 
A feladat végrehajtásához szükséges a munkavégzéssel érintett 
terület lezárása, ezért sajnos egy időre újra kerítés veszi körbe a 
„katlan” egy kis részét. 

Bár az Óhegy park és a „katlan” biztonságos és mindenki előtt 
nyitva áll, a karbantartást végző szakemberek mindenkit meg-
kérnek arra, hogy a lezárt munkaterületre ne menjenek be, a 
munkálatokat ne akadályozzák. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kéri az Óhegy park látogatóinak szíves türelmét és megértését!

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
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Nyári ingyenes programdömping az Újhegyi Közösségi Házban

Tíz Kőbányán működő civil szervezet indítja el ingyene-
sen igénybe vehető programjait és szolgáltatásait az Újhegyi 
Közösségi Házban. Az augusztus 31-ig tartó eseménysorozat 
részletes kidolgozása során a pályázók az Újhegyi lakóte-
lep egyedi helyzetét tartották szem előtt. A programok célja 
a városrészben élők életminőségének javítása az ifjúságvé-
delem, a lakótelepi közösségek életének szervezése, valamin 
a környezetvédelem és környezettudatos magatartásforma, 
életvitel megismertetése és segítése. Az egészséges életmód-
dal kapcsolatos életvitel megismertetése és tevékenység-
rendszerének beindításán és szervezésén túl bűnmegelőzési, 
baleset megelőzési, áldozatvédelmi tanácsadás témakörében 
kívánnak hozzájárulni a kitűzött célok megvalósulásához.

A programra azért kerül sor, mert a Kőbányai Önkormányzat 
eredményesen pályázott „A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása” projekttel a Fővárosi Önkormányzat által meghir-
detett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton. A Kőbányai 
Önkormányzat által a program végrehajtásával megbízott Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divíziója együttműkö-
dik a civil szervezetekkel a projekt „nem beruházás célú, közös-
ségformáló, kiegészítő tevékenységei”-nek lebonyolítása terén.

TÉR_KÖZ pályázatban részt vevő civil szervezetek rövid bemutatása
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány: A Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány 1991 óta működik. Célja, 
minden a kerülethez köthető közrenddel és bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos tevékenység és szolgálat támogatása. Így külö-
nösen Kőbányán működő, a rendvédelem területén dolgozó 
hivatásos- és önkéntes szervezetek munkájának, technikai és 
logisztikai felszerelésének lehetőség szerinti támogatása. A 
TÉR-KÖZ projektben bűnmegelőzéssel kapcsolatos programo-
kat valósítanak meg, melybe a fi atalkorúakat és a viszonylag 
kiszolgáltatott időskorúakat kívánják bevonni. A bűnmegelő-
zési klubsorozat témáiban a bűnmegelőzés széles spektrumát 
dolgozzák fel „Az én házam, az én váram! – VALÓBAN?” 
című előadássorozatban.

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány: A Kőbánya Tűzvé-
delméért Közalapítvány célja Kőbánya tűzvédelmi helyzetének 
javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátá-
sához támogatás nyújtása. Ennek érdekében a Kőbányai tűzol-
tóság tűzmegelőzési-, tűzoltási-, műszaki mentési- és ezekhez 
kapcsolódó kárelhárítási tevékenységek elősegítése, a kerületi 
tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, munkafeltét-
eleinek javítása, a tűzvédelmi propaganda támogatása, a bal-
eset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, 
haláleset esetén a családjuk támogatása. A TÉR-KÖZ projekt-
ben a katasztrófavédelem témáit, a baleset megelőzés területeit 
dolgozzák fel, melyhez csatlakozik a gyermekek, fi atalok szá-
mára szervezett programok és záró verseny Dr. Sztanek Endre 
Alapítvány bevonásával.

Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány: Az 
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány 2014. 
márciusában kezdte meg ismét működését. Kiemelt feladatá-
nak tekinti a tanulási környezet színvonalának, a pedagógiai 
kultúra, a közösségépítés lehetőségeinek pályázati források 
bevonásával történő elérését. Az alapítvány pályázati céljai-
nak megvalósítása során kiemelt fi gyelmet fordít a lakótelepi 
életforma által veszélyeztetett gyermekekre, az óvoda-iskola 
átmenet zökkenőmentes megsegítése érdekében a lakótelepen 
élő óvodáskorú gyermekekre, valamint a jelenlegi szülői és 
potenciális szülői önkéntesekre. A TÉR-KÖZ projektben tema-
tikus táborokat szerveznek Újhegyen. 2016. június 27-től szer-
vezendő 2 hetes tematikus táborral a kiemelt fi gyelmet igénylő 
gyermekek tehetséggondozását és a tartalmas, értékközvetítő 

nyári szünidei elfoglaltságot tűzték ki fő célként. További infor-
máció és kapcsolat: www.fekete-bp10.sulinet.hu/alapitvany.
html

Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 
(CIKK): A CIKK Egyesület 2001 óta szervez táborokat fi ata-
loknak és 2010 óta tart fenn állandó jelleggel ifjúsági közösségi 
teret (Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda). Fő cél-
kitűzésük a közösségépítés a fi atalok számára, mivel úgy vélik, 
személyiségük egészséges fejlődésének szempontjából ez a 
legmegfelelőbb terep. Ennek érdekében igyekeznek működ-
tetni vagy támogatni olyan klub jellegű programokat, melyek 
során kortárs-jellegű közösségek jönnek létre pozitív mintá-
kat követve, és saját igények szerint szerveznek programokat, 
valamint vesznek részt a lakóközösség életében. Az Újhegyi 
Közösségi Házban szabadidős programokat „Telepi arcok” 
címmel terveznek fi atalokat érdeklő tematikával, melyet Arlón 
az üdülőházban négy napos táborral zárnak. További informá-
ció és kapcsolat: www.cikkegyesulet.hu

Színes Város Csoport: A Színes Város Csoport Magyaror-
szág első tűzfal- és köztérszínesítő szervezete. A köztérszíne-
sítés legális formában ismeretlen volt hazánkban 2008 előtt. 
Az alapgondolat Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely) 1983-ben 
megjelent Színes Város koncepciójára épül, melynek lényege, 
hogy a művészet vonuljon ki az utcára, a közterekre, és az 
emberek ne csak a galériákban találkozhassanak képzőmű-
vészeti alkotásokkal. Újhegyi projektük a „Kreatív foglalko-
zások a Színes Város Csoport és a LaLuz Fényfestő Műhely 
szervezésében” célja, olyan kreatív gyakorlatokkal és vizuális 
feladatokkal megismertetni a fi atalokat, melyek a XXI. század 
és napjaink multimédiás eszközeinek lehetőségeit kihasználva 
teszik színesebbé és izgalmasabbá a szűk és tágabb lakókör-
nyezetünket egyaránt. Síkból térbe, térből mozgóképre váltva 
kísérleteznek a résztvevő fi atalokkal festékkel, papírral, fény-
másolóval, szkennerrel. További információ és kapcsolat: 
www.szinesvaros.hu

A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő és Sport Egyesülete 
(KESZE): A KESZE 2014 januárjában alakult. Az Egyesület 
célja a középkorúak és az idősebb korosztály részére sportte-
vékenység szervezése; biztosítani a szabadidő hasznos eltöl-
tését, az egészséges életstílus népszerűsítését minden olyan 
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tevékenységgel, amely ezt szolgálja; a rendszeres sportolás 
megkedveltetése, a rendszeresen sportoló idősek számának 
növelése. Feladata a sportolás és testedzés feltételeinek megte-
remtése és javítása elsősorban az asztalitenisz, kerékpár, nordic 
walking, síelés, túra, és úszás sportágakban. Elsődleges céljuk 
az 50 év felettiek egészséges életmódjának segítése, közösség 
építése a sport segítségével. További információ: www.kesze.
hu

Kőbányai Torna Club Sportegyesület: A Kőbányai Torna 
Club Sportegyesület (KTC SE) 2010 óta működik Kőbányán, 
ritmikus gimnasztika és kerékpáros szakosztályt tartva fent. 
Céljuk, hogy e két szakosztályon keresztül biztosítsák a tagok 
és a kerületi fi atalok sportolási lehetőségeit saját versenyeiken 
és tanfolyamokon. A TÉR-KÖZ programban nyári kerékpáros 
programokat kínálnak az Újhegyi lakótelepen (és Kőbányán) 
élőknek: a 9-12 éves korosztályt nyári napközis táboraikba 
várják, ahol a gyerekek a BringaAkadémia program keretében 
elsajátíthatják a biztonságos kerékpározás elméleti és gyakor-
lati alapjait, és a kerékpársportba is bekapcsolódhatnak kicsit.

A családoknak hétvégi városi kerékpártúrákat szerveznek, 
melyekkel céljuk a kőbányai kerékpárút-hálózatban rejlő biz-
tonságos bringázási lehetőségek bemutatása. A kirándulásokat 
tapasztalt túravezetők segítségével valósítják meg. Bővebb 
információ és regisztráció: http://www.vuelta.hu/kobanyai-
bringapark/kobanya-kornyeki-kerekparturak

Újhegyi Horgász Egyesület: A mai Sportliget és környéke 
területén működött a Guttmann Téglagyár agyagbányája, ame-
lyet vízbetörés miatt meg kellett szüntetni. A betörő vízből 
bányatavak alakultak ki, amelyek közül kettő feltöltésével par-
kot létesítettek 1977-ben. A harmadik, legkisebb bányató a mai 
Mély-tó, amelyet a tősgyökeres kőbányaiak csak Guttmann 
tóként ismernek. A tó partján alakult meg 1977-ben az Újhe-
gyi Horgász Egyesület, és megkezdődött a terület rendszeres és 
tervszerű halasítása, karbantartása, a nádas telepítése. A közel 
negyvenéves működésük alatt sikerült a lakótelep közepén egy 
valódi „zöld oázist”, egy kisméretű vízi ökoszisztémát létre-
hozni, amely jellegét tekintve egyedinek mondható. Jelenleg 
az egyesületnek több mint 100 tagja van, akik közül a legfi -
atalabb alig múlt 4 éves. Az Újhegyi Közösségi Házban heti 
két alkalommal klubfoglalkozást tartanak, hogy a Guttmann tó 
környékén élőket megismertessék a tó élővilágával és a horgá-
szattal. A foglalkozás keretein belül az egyesület tagjai egészen 
az alapoktól kezdve segítséget nyújtanak egyrészt a sikeres 
horgászvizsgához való felkészüléshez, másrészt a szükséges 
technikai ismeretek elsajátításához. Tematikus módon bemu-
tatásra kerülnek a kötelezően ismerendő halfajok, jogszabályi 
előírások, a különböző kötések, módszerek és felszerelések. A 
sorozat végén vizsgalehetőséget biztosítanak! További infor-
máció és kapcsolat: www.ujhegyihorgaszto.hu

Kőbányai Happy Dog Kutyaiskola: A Kőbányai Happy Dog 
Kutyaiskola 1987-ben alakult, az elmúlt közel 30 év alatt több, 
mint ezer kőbányai lakos környezettudatos életformájához 
járult hozzá. Hitvallásuk, feladatuk, hogy 21. századi gondo-
latiságot, metodikát, technológiát közvetítsenek a kutya-gazdi 
párosoknak, hogy a gazdik megismerjék önmagukat, tisztába 
legyenek képességeikkel, ezen keresztül a kutyákkal való min-
dennapi együttélés is sokkal hatékonyabb legyen. „Alapvetően 
mi nem is kutyaiskola vagyunk, hanem gazdi tanító iskola” 
– vallják. Az Újhegyen élő kutyatartókat tanítanák preventív 

jelleggel a környezettudatos kutyatartásra a gyerekeken keresz-
tül, felmenő rendszerben az „Oktató program a felelős állat-
tartásért, állatvédelem” című programjukban előadás és tábor 
formájában. További információ és kapcsolat: www.kutyasuli.
com

Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete: Kőbányai 
Képző- és Iparművészek Egyesülete 2000-ben alakult. Az 
egyesület összefogja a Kőbányán élő képző- és iparművésze-
ket. Tagjai grafi kusok, festők, szobrászok, textilművészek, 
ötvösök, üvegművészek és keramikusok. A pályakezdő fi ataltól 
az életművet maguk mögött tudó időskorú művészig vannak 
tagjaik, akik számtalan stílusirányzatot képviselnek: klasszikus 
portré-, táj- és csendéletfestészet, szürreális irányzat, minimal 
art. Az alkotóművészek több rangos elismerést, díjat kaptak: 
Munkácsy-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Derkovits, valamint 
Europa Nostra-díjas, Kőbánya Díszpolgára, Kőbánya Kíváló 
Művésze díj. Egy-egy technika kiválasztásával, a művész 
vezetésével megismertetni az adott művészeti ágban a speciális 
technikákat, a közös gondolkodás az alkotás folyamatát teszi 
sokszínűvé. Egy ilyen programmal mutatkoznak be a nyáron az 
Újhegyi Közösség Házban. További információ és kapcsolat: 
www.kobanyaimuveszek.hu

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Gera Zoltán softmendzser
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!
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Pályázati felhívás: önkormányzati raktár eladó a Hölgy utcában
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
143/2016. (IV. 21.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulaj-
donát képező 38952/0/A/5 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. 
kerület Hölgy utca 18. szám alatti raktárt:

- Az ingatlan alapterülete: 323 m2; az ingatlanhoz tartozó közös tulajdoni hányad: 
609/1000; az ingatlan műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége: 
36 540 Ft/hó + 9688 Ft/hó felújítási alap; az ingatlan kikiáltási ára: 16 200 000 Ft.

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízá-
sából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., 
cégjegyzékszám: 01-10- 042140, adószám: 10816772-2- 42, statisztikai számjel: 
10816772-6810- 114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, 
képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja 
ki.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú 
irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2016. július 1. (péntek) 
11 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfi zetésének határideje és módja: A pályázati 
biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (1 620 000 Ft). A biztosítékot a jelentke-
zés határidejéig kell megfi zetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő 
készpénzbefi zetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 
– 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 
1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2016. július 6. 
(szerda) 9 óra.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján (Rácz Szilvia, tel.: 
06-1- 666-2725)

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei: a) a jelentkezési lap teljes körű 
kitöltése, b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, vala-
mint c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték meg-
fi zetése.

Pályázati feltételek

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő 
leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. 
Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy

a. a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és elfogadja,

b. a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat 
elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,

c. 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,

d. a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,

e. az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,

f. legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan 
megvásárlására,

g. tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a 
Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegy-
zése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 
35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási 
igazgatási szolgáltatási díjat megfi zet az adásvételi szerződés megkötésével 
egyidejűleg.

h. a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles teljes bizo-
nyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatáro-
zott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadá-
sakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni, azonban az adás-
vételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy közjegyzői 
meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtása-
kor be kell mutatni

a. az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, 
illetve

b. a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét 
igazoló cégbírósági igazolást, valamint

c. a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási 
mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelent-
kezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamainak állam-
polgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és erdőgazdasági 
hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 
szóló 251/2014. (X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest 
Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfi zetését igazolni és az erről 
szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget 
biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli megfi zetésére. 

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti 
át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap 
benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingatlant megtekinteni. 

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar forintban 
határozható és fi zethető meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre. A pályáztatás az ingat-
lan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati 
tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 
50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot 
tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló 
pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvé-
nyes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirde-
tésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szer-
ződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott összegű vételáron. 
A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfi zetni. A pályázat 
nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa 
összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljá-
rásért fi zetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfi zetni a Pályáztató 
jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok következ-
tében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést 
nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati 
biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a 
következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) bekez-
dése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot 
elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlan for-
galmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja.

A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, 
az ingatlan ezt követően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:

a. a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,

b. b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, ered-
ménytelennek nyilvánítja,

c. c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel 
a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-
es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725- ös 
számon kérhető.

Félfogadási idő: hétfő: 14 00 - 17 30; szerda: 8 00 - 16 00; péntek: 8 00 - 11 30

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
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FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés
 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés
 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Garancia
 Rövid határidő

LMP: A kőbányai vezetést nem 

érdekli mi lesz a kerületi lakosok 

iskoláival

Tóth Balázs, az LMP kőbányai önkormányzati képviselőjének 
előterjesztésére tárgyalta a kőbányai képviselő-testület május 
26-án azt a napirendi pontot, mely lehetővé tette volna, hogy 
a kerület éljen felterjesztési jogával és jelezze a kormányzat 
felé, olyan közoktatási törvény megalkotását támogatja, amely 
lehetővé teszi az iskolák visszaadását az önkormányzatoknak. 

Tóth Balázs véleménye szerint ez volt az utolsó alkalom arra, 
hogy az önkormányzat még érdemben kifejezze: vállalja a 
kerületi iskolák fenntartását. Mindenki, akit valamilyen szinten 
érint az oktatás tudja, hogy Kőbánya jó és felelős gazdája volt 
az iskoláinak. Sokkal jobb, mint a Klik valaha is lesz. A képvi-
selő úgy látja, hogy ha nem élünk jogunkkal és nem mondjuk el 
a kormányzatnak, hogy mi a szándékunk, akkor az nem is fog 
tudni róla. Tóth Balázst a helyzet emlékezteti arra, amikor egy 
diktatúrában senki sem meri megmondani „a kedves vezető-
nek”, hogy az ország a szakadék széle felé száguld. 

A képviselő elkeserítőnek tartja, hogy – bár a Fidesz frakciója 
tartózkodott a szavazás során – a testület nem támogatta javas-
latát. Szerinte ez azt jelenti, hogy vagy nem érdekli őket, mi 
lesz az iskolákkal, vagy pedig féltek attól, mit fognak szólni 
ehhez a párt felső berkeiben. 

A képviselő attól tart, hogy ma az iskolák, holnap pedig az óvo-
dák és a bölcsődék kerülnek központosításra, mígnem teljesen 
kiüresednek az önkormányzatok, és visszatérünk a kommu-
nista tanácsrendszerhez. Az LMP ezért indított aláírásgyűjtés a 
témában, melyet a párt honlapján lehet aláírni: http://lehetmas.
hu/mi-varosunk-mi-iskolank

A közoktatás területén megnyilvánuló „kormányzati ámok-
futás”, valamint a kötelező, értelmetlen és alulfi nanszírozott 
egész napos iskola ellen számos civil kezdeményezés indult. 
Közülük Tóth Balázs fel kívánja hívni a fi gyelmet egy kőbá-
nyai tanárnő által indított aláírásgyűjtésre, amely arról szól, 
ne engedjük meg a Kormánynak, hogy a szakma és a lakos-
ság véleményének megkérdezése nélkül döntsön a legfonto-
sabb kérdésekben. Ezt a kezdeményezést itt lehet elérni: http://
nepszavazas.wezzpage.hu

NYÁRI FOCITÁBORNYÁRI FOCITÁBOR
A tábor díja: 16 500 Ft/hét.

KISE igazolt labdarúgóiknak: 15 000 Ft/hét.
Jelentkezési határidő az első hétre: 2016. június 17.

MINDEN HÉTEN AJÁNDÉK KISE PÓLÓT 
KAPNAK A RÉSZTVEVŐK

AKI 2 HÉTIG VESZ RÉSZT A TÁBORBAN 
SPORTSZÁRAT, AKI 3 HÉTIG, RÖVID 

NADRÁGOT, AKI 4 HÉTIG SAPKÁT, AKI 5 
HÉTIG LABDÁT, AKI 6 HÉTIG AJÁNDÉK-

CSOMAGOT KAP
TURNUSOK:

1. hét: június 20-24.
2. hét: június 27-30.
3. hét: július 04-08.
4. hét: július 11-15.
5. hét: július 18-22.
6. hét: július 25-29.

Jelentkezés és egyéb felvilágosítás: 
Német György: 06-30-261-1635, 

Magyari András: 06-70-266-9885, 
Kovács József: 06 20-338-1422. 

Web: www.kise.hu; 
email: 97kise@gmail.com, 

KISE iroda: tel./fax: 06-1-261 -9837


