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Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere részére

Tárgy: Tájékoztatáskérés a Hős utca kapcsán

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kontúr Közhasznú Egyesület már évek óta tevékenykedik Kőbányán, Budapest X. kerületében. Célul tűztük ki, hogy
életet leheljünk a Hős utcai szegregátumba a közösségfejlesztés eszközével, a fiatalabb és idősebb populáció együttes
bevonásával. Tavaly egy sikeres pályázat eredményeként a Norvég Civil Alap támogatásának köszönhetően,
rendszeres jelenléttel és átfogó programokkal erősítettük meg az itteni munkákat. Időközben az együttműködést és
bizalmat tovább mélyítettük az érintett lakóközösséggel, valamint a velük kapcsolatban álló intézményekkel.
Tapasztalataink szerint a Hős utcai embereknek az élet minden területén többszörös hátránnyal kell szembenézniük.
Egyesületünk fél évvel ezelőtt szociológiai kutatást is végzett az ELTE szakembereinek bevonásával. A lakókkal
folytatott beszélgetések során kiderült, hogy az itt élők biztonságigénye ugyanolyan, mint a kerület más területein
élőéké. A gyerekek, fiatalok és idősek ugyanúgy, mint bárki, szeretnének modern játszótereket, közvilágítást a
lépcsőházaikba és általánosságban véve biztonságos, nyugodt, egészséges lakókörnyezetet.

Tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora terhet ró a kerületre a Hős utcai telep fenntartása, valamint az érintett területtel
kapcsolatban már sok elképzelés látott napvilágot. Noevember óta a gyerekeknek rendszeresen tartunk hetente több
alkalommal készségfejlesztő foglalkozásokat, illetve rendszeres és következetes jelenlétünknek köszönhetően egyre
több lakó keresi fel a helyben napi szinten tevékenykedő munkatársainkat és önkénteseinket, hogy tájékoztassuk őket,
vagy segítsük naprakész és hiteles információkkal a lakhatásukat, a telep sorsát illetően. Természetesen vélelmezzük,
hogy fontos a kerület vezetésének olyan döntések meghozatala, amelyek valóban a kőbányai állampolgárok érdekében
és védelmében hassanak. Biztosak vagyunk abban, hogy ez alól a Hős utcai emberek sem jelenthetnek kivételt. Ezért
kérjük Önt és kollégáit, hogy tájékoztassák az itt élőket az önkormányzat tervezett lépéseiről, a Hős utcai telep
felszámolásának őket érintő következményeiről, további lehetőségeikről.

Azért fordulunk Önhöz, mert ebben a tájékoztatásban szeretnénk minden erőnkkel segíteni és lehetővé tenni, hogy senki
se maradjon ki a jövőjét meghatározó döntésekből. Ezért egyeztetésre javasolunk egy olyan időpontot, amikor
személyesen is információt cserélhetünk. Emellett partnerek lennénk egy naprakész, hiteles cselekvési terv
kidolgozásában is az önkormányzattal közösen annak érdekében, hogy segíthessük a kerület vezetését, a munkatársai
és a lakók közti harmonikus együttműködést a telep elkerülhetetlen felszámolása idején.

Reméljük, hogy szándékaink és elképzeléseink találkoznak a Hős utca kapcsán, mindenekelőtt a lakók biztonságáért és
alapvető emberi jogaiért. Közös célunk, hogy Kőbánya valóban egy megújuló, fejlődő kerület lehessen, amelyet
mindenki otthonának nevezhet és ahol mindenki egyformán fontos.

Budapest, 2016. március 6.
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