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A több éves hagyománynak megfelelően, a Kőbányai Önkor-
mányzata támogatásával, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ szervezésében, június 26-án 18.00 órakor 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban kez-
dődő ünnepi testületi üléssel és díjkiosztó gálaesttel kezdődik a 
Szent László Napok. Itt adják át az arra érdemes kitüntetettek-
nek az elismeréseket, valamint a Kőbánya Díszpolgára díjakat 
is. Koncertet ad a Magyar Reneszánsz Együttes Mandel Róbert 
vezetésével. A szabadtéri programok június 27-én, 14:00 órá-
tól június 29. vasárnap 22 óráig tartanak Kőbánya szívében, a 
Szent László téren és a Szent László templomot övező parkban. 
A 2014. évi Szent László Napok pénteken délután vásári for-
gataggal, utcazenészekkel kezdődik. 19.30 órától a kőbányai 
kötődésű Vörös István és együttese adja az alaphangulatot, ezt 
követően az egyik élő magyar rock legenda a harminchat éve 
működő KORÁL együttes ad koncertet Balázs Fecó vezetésé-
vel. 
Szombat, vasárnap délelőtt és délután a gyerekeknek adnak szí-
nes és gazdag programot

 – a színpadokon – meseszínház, bábjáték, Tutta Forza együt-
tes örömzenével köszönti a nyarat

 – Bíró Eszter és az idén 30 éves Makám együttes gyerekkon-
certje, Róka Szabolcs zenés- jelmezes vásári előadása

 – a templom kertben, Gyerkőc udvar, Tulipántos Népi Játék-
park és Alkotóműhely, kézműves játszóház és Varázslatos 
interaktív Zenevonat, lovas kocsikázás, lovagi torna tánc-
ház várja a közönséget

 – A civil korzón bemutatkoznak a kőbányai egyesületek és 
alapítványok

 – Látogatható lesz a kőbányai pincerendszer, a Dreher Villa, 
és a Helytörténeti Gyűjtemény

Szombat esti utcabálon a Jerry Lee Rock&Roll Service ferge-
teges előadása hangolja a közönséget a DOLLY ROLL zenekar 
rock&roll partijára. Vasárnap délelőtt mesejáték lesz, a színpa-
don Marcipán cica és társai. A kora délután órákban a világhírű 
Orosz Zoltán harmonikás és együttese muzsikál a közönség-
nek. A Szent László templomban tartott ünnepi mise után, a 
szabadtéri színpadon a világzene klasszikusa az idén harminc-
éves GHYMES együttes koncertjével zárjuk a zenei fesztivált.
Az ünnepi hétvégén kézműves vásár és színes programok nagy 
választéka várja az érdeklődőket. 
A programokról részletesen a www.korosi.org weblapon 
informálódhat.

Megnyitott az Újhegyi Strand, amely a nyári három hónap alatt egészen augusztus végéig, minden nap 9.00-19:00 óra között várja 
a pihenni és sportolni vágyókat.

Helyszín: Újhegyi út 13. Nyitvatartás: június 7-től augusztus 31-ig minden nap 9.00 és 19.00 óra között.
Elérhetőség: telefonszám: 262-4359 261-6546, telefax: 599-9626, 

Weboldal: www.uszoda.kobanya.hu, email cím: uszoda@kobanya.hu
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Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Kőbányai 
Önkormányzat is megemlékezett nemzetünk tragédiájáról, 
valamint kifejezte eltökéltségét az összetartozás ügye mellett. 
Az eseményre a Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom-
ban került sor, ahol a Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és tanára-
inak műsora tette emelkedetté a hangulatot. A „Nekem hazám” 
versmondó-verseny győztese, a Széchenyi Általános Iskolában 
tanuló Gráf Gyula szavalta el magával ragadó hevülettel József 
Attila „Nem, nem soha” című versét. Ünnepi beszédet mondott 
Mádai István érseki tanácsos, aki kiemelte annak fontosságát, 
hogy merjünk hangot adni annak: összetartozunk! Az ünnep-
ségnek helyet adó templomról elmondta, hogy 1925-ben épült 
„Menekültek nemzeti könyörgő temploma” néven. A névvá-
lasztás nem volt véletlen, mivel azt a trianoni tragédia áldo-
zatai, a Felvidékről, Délvidékről, de főként Erdélyből érkezett 
menekültek építették fel társadalmi munkában. Beszéde végén 
arra kérte a megjelenteket, hogy mélyüljünk el érzelmeinkben.
Kovács Róbert polgármester Móricz Zsigmond 1926-ban 

a Pesti Napló karácsonyi számában megjelent „Öt seb!” című 
írását idézve kezdte megemlékezését. A magyarság a történelem 
folyamán öt krisztusi sebet kapott: Muhi, Mohács, Kismajtény, 
Világos és Trianon. Valóságos öt halálos szúrás, mindenik elég 
arra, hogy egy nemzet elvérezzen bele, hacsak az életereje nem 
olyan roppant szívós, hogy kiheverje. Krisztus életét azonban 
a hatodik oltotta ki, a lándzsaszúrás a bordák közt, a szívbe. 
Vigyázzon a magyarság, hogy ezt a hatodik szúrást meg ne 
érje. A polgármester beszéde során idézte Kövér László államfő 
2012-ben elhangzott gondolatait is, amelyben kifejti, hogy a 
nemzeti összetartozás mi vagyunk, nem egy életidegen foga-
lom. Nem más, mint az egymás iránt érzett szeretetünk, ragasz-
kodásunk, hűségünk. A barátainkért, szomszédainkért végzett 
jó cselekedet, a városunkért hozott áldozat. Akkor erősödik a 
nemzeti összetartozás, erősödik a haza, ha az a küldetésünk, 
hogy a lehullottat visszaemeljük, az elveszettet megtaláljuk, az 
összetörtet ismét egybeépítjük.
Az ünnepség Györgydeák Márton felsőkrisztinavárosi plébá-
nos által celebrált szentmisével folytatódott.

Tervek szerint halad Kőbánya új kosárlabda csarnokának épí-
tése a Kada utcában, ahol a nyár utolsó hónapjában már edző-
tábort tartanak a Kőbányai Darazsak sportolói. A kormány által 
2010 után elindított TAO támogatási rendszernek köszönhe-
tően felépülő létesítmény nemcsak a Zsíros Tibor kosárlabda 
akadémiának, hanem a Kada utcai iskolához kapcsolódva a 
diákoknak is rendszeres sportolási lehetőséget biztosít majd, és 
a testnevelés óráknak is helyet ad a jövőben – mondta Hajdu 
Péter, az építtető Kőbányai Diákok SE vezetője a 80 százalé-
kos készültségű épületben megtartott bejáráson, amelyen dr. 
György István főpolgármester-helyettes is részt vett. A nem-
zetközi szabványoknak megfelelő, tévéközvetítésre is alkal-
mas kosárcsarnok építése a célegyenesbe érkezett; már csak 
a hidegburkolás, az öltözők és vizesblokkok szerelvényezése, 
továbbá a festés és a homlokzat burkolása van hátra, illetve a 
tornaterem speciális parkettájának terítése, amely a futás és 
ugrás során fellépő erőhatásokat tompítva jelentősen kíméli 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Augusztusban már kosaraznak a Zsíros csarnokban

Nemzeti Összetartozás Napja

a sportolók ízületeit – avat be a részletekbe Hajdu Péter, a 
KDSE vezetője. Dr. György István – aki Kőbánya országgyű-
lési képviselőjeként maga is sokat tett a csarnok megépítésé-
ért – elmondta: büszke arra, hogy a sok száz kőbányai gyerek 
színvonalas testmozgását biztosítani tudó csarnok az első olyan 
sportlétesítmények között van, amely cégek társasági adójának 
felajánlásaiból készülhet el. Az Orbán kormány által életre 
hívott támogatási rendszernek köszönhetően az építkezés 526 
millió forintos költségének 70 százalékát TAO támogatásból 
fi nanszírozzák. A legnagyobb támogatás az egyik nagy fővá-
rosi közüzemi szolgáltatótól és egy kőbányai társaságtól érke-
zett. A költség 30 százalékát – mely az önrészhez szükséges – a 
Kőbányai Önkormányzat biztosította. Az építkezés a tervezett 
ütemezés szerint halad, így várhatóan július 30-án megtörtén-
het a műszaki átadás, augusztusban pedig már a KDSE edző-
táborának ad helyet a Zsíros Tiborról elnevezett új kosárlabda 
csarnok. Forrás és képek: Dr. György István honlapja
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Sportfesztivál a kőbányai Törekvés pályán

A hivatalos átadás után néhány 
héttel egy óriási iskolai sport-
verseny keretében vették 
birtokba a korábban MÁV-
tulajdonban lévő Törekvés 
Sportcentrumot a kőbánya-
iak. A kerület összes általá-
nos iskolája küldött csapatot 
a sportfesztiválra. A kőbányai 
gyerekek és felnőttek mostan-
tól olyan lehetőséggel gazda-
godtak, amely a pályafelszámolások és egyesület megszűnések 
évtizedében kimondhatatlanul nagy érték. Az államtól a Kerü-
leti Önkormányzat által átvett Törekvés Sportcentrum ezután 
helyet adhat az iskolai versenyeknek, a diákolimpiai rangadók-
nak, a szabadidő-sportnak és a Kovács Róbert polgármester 
által a köszöntőben említett sok százmilliós fejlesztés révén 
a főváros egyik legnívósabb komplexuma jön létre. A „pálya-
avató” iskolai verseny csak megmutatta, mennyire hangulatos 

rendezvények sorozata indulhat el a régi-új törekvés pályán – az 
önkormányzati törekvésnek megfelelően az egészségtudatos-
ság szellemében. A több sportági bemutatót – köztük az ország 
legjobb utánpótlás nevelő egyesületének vívóbemutatóját – tar-
talmazó programot a Kihívás Napja (Challange Day) alkalmá-
ból is rendezte az önkormányzat a kőbányai sportszervezetek 
segítségével. A nyolcfordulós versenyen a Kada Mihály Általá-

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

nos Iskola csapata lett az első, megelőzve a Keresztury Dezső 
Általános Iskola és a Bem József Általános Iskola csapatát. Az 
első három helyezett iskola sportszervásárlási utalványokat 
kapott ajándékba az önkormányzattól. A díjkiosztót követően 
egy ráadás-versenyre is sor került: a KESZE, azaz a kőbányai 
szépkorú sportegyesület tagjai húztak kötelet a győztes iskolai 
csapattal. A győzelmet a jó erőben lévő KESZE-team szerezte 
meg.

 Forrás és képek: Kőbánya.hu
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A május 25-ei Európai Parlamenti választás eredménye 
Kőbányán a következőképpen alakult:

Fidesz-KDNP: 41,51 százalék - 7.977 szavazat

Demokratikus Koalíció: 15,61 százalék - 3.001 szavazat

MSZP: 13,07 százalék - 2.512 szavazat

Együtt-PM: 11,22 százalék - 2.156 szavazat

Jobbik: 11,07 százalék - 2.128 szavazat

LMP: 6,60 százalék - 1.269 szavazat

SMS: 0,48 százalék - 93 szavazat

A haza Nem Eladó: 0,43 százalék - 83 szavazat

Farkas Gábor, a Jobbik kőbá-
nyai önkormányzati képviselője 
a honlapján (www.farkasgabor.
bloglap.hu) tette közzé, hogy sze-
mélyi okok miatt kilépett a pártból:

„Kedves Ismerőseim! Mint tudjátok 
kiléptem a Jobbik Magyarországért 
Mozgalomból öt év kemény munka 
után, fájó szívvel. Ezt nem fogom 
részletezni mivel a problémák forrása 

személyi okokra vezethető vissza, és mivel az érintettek jelen 
fórumon nincsenek itt és nem tudnak referálni így nem lenne tisz-
tességes a véleményem leírása. Sajnos ők nem így gondolták, így 
válaszúthoz érkeztem, ez lett a döntésem eredménye. Októberig 
függetlenként folytatom a munkám, az elveimet nem feladva, el 
nem árulva. Így maradhat egyenes a gerincem, ezt a döntést kel-
lett meghoznom. Fognak rám minden bélyeget sütni, de széles 
a vállam és elbírja! Vannak terveim a következő időszakra, és 
hála istennek vannak társaim, akikkel végig tudom csinálni és 
erőt adnak a folytatáshoz (nem egyedül döntöttem a kilépés mel-
lett)! Ezekről majd később tájékoztatlak Benneteket, alakulóban 
van valami! Egyelőre ennyit tudtam leírni, a későbbiekben talán 
közlékenyebb leszek! Bármilyen ötlettel, problémával keresse-
tek bizalommal, igyekszem megfelelni továbbra is a Kőbányaiak 
érdekeinek! Jó egészséget kívánva, üdvözlettel: Farkas Gábor”.

Akció! 2014. június 19–25 .

Pölöskei
gyümölcsszörp
többféle íz, 1 l

Univer 
Gulyáskrém 
csemege, csípôs,
70 g, 2843 Ft/kg

Hajdúsági grill sajt 
240 g, 2496 Ft/kg

Csemegeszalonna

Nestlé Aquarel
ásványvíz 
szénsavas, enyhe,
mentes,
1,5 l, 50 Ft/l

Dreher dobozos,
Dreher 24 ízesített
sör többféle,
0,5 l, 438 Ft/l

Schweppes, 
Canada Dry szén-
savas üdítôital PET,
többféle, 1,5 l, 179 Ft/l

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Budapest X., Gyömrői út 99.

99
Ft/db

199
Ft/db

75
Ft/db

219
Ft/db

269
Ft/db

Tuc snack sós keksz
többféle, 100 g, 1990 Ft/kg

Mesés tejföl 20% 
140 g, 707 Ft/kg

199
Ft/db

599
Ft/db

1199
Ft/kg

499
Ft/db

Kőbányai választási eredmények Kilépett a Jobbikból a párt kerü-

leti önkormányzati képviselője
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A Szent László Napok ünnepi programjai keretében ismét várja 
az érdeklődőket a Kőbányai Pincerendszer és a Dreher Villa. A 
különleges helyszínek június 28-án, szombaton 10:00-16:00 óra 
között, míg június 29-én, vasárnap 10:00-tól 15:00 óráig láto-
gatható negyed óránként induló turnusokban. Fontos tudni, hogy 
a pincerendszerben 9-10 fok van, így meleg ruha szükséges, 
illetve zárt lábbeli ajánlott! A túra kb. 40-50 perc időtartamú. 

A látogatás INGYENES, ugyanakkor a regisztráció szükséges! 
A szervező Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársai kérik, 
hogy a jelentkezők adják meg mikor és hány fővel szeretné-
nek részt venni a pincelátogatáson. Regisztrálni június 10-től 
27-ig, reggel 10:00 óráig lehetséges a pince@kvzrt.hu email 
címen. Helyszín: Budapest X. kerület Kőbánya Bánya utca 37.

Napsütés, jó hangulat, programok, fajátékok, táncbemutatók 
és igazi bolhapiac-hangulat várta a résztvevőket és a látogató-
kat júniusban a kőbányai közösségi vásárban a Harmat Álta-
lános Iskola udvarán. A Kőbánya.info (www.kobanya.info) 
szerkesztőségéből, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
Óhegyi csoportjából, a Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 
(www.cselekedjunk.hu) és a Kőbányai Fiatalok Egyesülete 
(www.kobanyaifi atalok.hu) tagjaiból álló csapat által szervezett 
vásáron több százan vettek részt. Újra bevált a vásár mottója: 
„Ami Önnek lom, az másnak kincs lehet!” – ismét sokaknak 
sikerült megvásárolni a nyári időszakhoz szükséges dolgokat, 
valamint szabadultak meg attól, ami otthon már felesleges volt. A 
plázák világának ellenkultúrájaként tömegeket mozgató közös-
ségi vásár nem egyszerűen bolhapiac, ahol a résztvevők „ide-
genként”, egymástól elkülönülve ülnek asztalaik mögött vevőkre 
várakozva. Maguk az eladók is csereberélnek egymással, kuta-
kodnak egymás portékái között, beszélgetnek, ismeretségek szö-
vődnek, a gyerekek játszanak, fogócskáznak, miközben szüleik 
megszabadulnak az otthoni felesleges lim-lomtól. A vásárnak 
már Facebook oldala is van, ahol további információkat és képe-
ket talál: www.facebook.com/KobanyaiVasar

Krétát festőecsetre, számítógépet focilabdára, szószéket ásóra 
cserélték május közepén a Kőbányai Református Egyházköz-
ség Újhegyi missziójának, a Református Szeretethídnak és a 
Szabad Szombat közösségnek az önkéntesei. Apostagi Adorján 
református lelkipásztor és Deli Levente főszervező iránymu-
tatása mellett mindenki végezte a maga választotta munkát, ki 
mihez értett, vagy kit mire tanítottak meg, úgy segített. A Sze-
retethíd Kárpátmedencei Református Önkéntesnapon változatos 
programok várták az újhegyi érdeklődőket a Széchenyi István 
Általános Iskola udvarán: volt ingyenes gyermekprogram, sport-
rendezvény és bolhapiac. Az önkéntesek - programok biztosítása 
mellett - a nap folyamán kertet ástak, gazoltak, kerítést és geren-
dát festettek, valamint énekkel, imádsággal, áhítattal és beszél-
getéssel szolgáltak a Szivárvány Idősek Otthonában. A program 
késő délután az Újhegyi Közösségi Házban fi lmklubbal folytató-
dott, ahol a „Mi kell a nőnek” című fi lmet nézte meg a közösség. 
A Kőbányai Református Egyházközség tavaly kezdett reformá-
tus közösség, illetve gyülekezet szervezésébe Kőbánya újhegyi 
részén. A feladatot Apostagi Zoltán Adorján missziói-beosztott 
lelkész vállalta fel.

Szent László Napi Kőbányai Pince-

rendszer és Dreher Villa látogatás
Kerületi összefogással nyert 

a Harmat Általános Iskola
Szeptembertől „füvezhetnek” a tanulók a Harmat Általános 
Iskola udvarán... de még mielőtt valaki félreértené a beveze-
tést, igyekszünk gyorsan megnyugtatni mindenkit, nem kell 
rosszra gondolniuk. Annyi történt „csupán”, hogy az iskola a 
Cetelem Zöldsuli pályázatán kerületi összefogással, a buda-
pesti iskolák közül egyedüliként 500.000 Ft támogatást nyert 
iskolaudvara megszépítésére. Kerületünkben három iskola 
is részt vett a május végén lezárult versenyben, mely során a 
www.cetelemzoldsuli.hu oldalon leadott szavazatok alapján a 
pályázó kilencven intézmény közül az első hat 500.000 Ft isko-
laudvar zöldítési támogatásban részesül. A megmérettetésen 
induló kőbányai Harmat, Fekete István és KISZI-Szivárvány 
Tanoda Baptista Általános Iskolák közül az esélyesek közé a 
Harmat Általános Iskola küzdötte fel magát a szavazás véghajrá-
jában. Az élmezőnyben igen szoros verseny alakult ki, a szavaza-
tok még az utolsó órákban is záporoztak, volt, hogy a biztos győ-
zelem elillanni látszott. A lelkes szülők mindent megtettek azért, 
hogy gyermekeik zöld álomudvaron kezdhessék a következő 
évet: telefonon, interneten, közösségi oldalakon kérték ismerő-
seik, barátaik segítségét. A küzdelemből Kovács Róbert polgár-
mester is kivette a részét, aki Facebook oldalán buzdította szava-
zásra a kerület lakóit. Az összefogásnak és kitartásnak meglett 
az eredménye: a Harmat Általános Iskola 4934 szavazattal az 
induló kilencven iskola közül az előkelő harmadik helyezést érte 
el, így 500.000 Ft értékben újíthatja meg iskolaudvarát. Köszön-
jük mindenkinek, aki szavazatával, támogatásával hozzájárult a 
sikerhez! 

Júniusi közösségi vásár

Szeretethíd épült 

Újhegyen
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felújítandó, az ingatlan közös költsége: 50 920 Ft/hó (vízóra 
nélkül), az ingatlan minimális eladási ára: 6 500 000 Ft
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 10:00 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

Eladó nyolc önkormányzati lakás - pályázni lehet
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyolc ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről 
döntött a Kőrösi Csoma Sándor, Petrőczy, Zágrábi és Mádi utcákban. A pályázatok lebonyolítására a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt .-t kérte fel.

Kőrösi Csoma Sándor út 3. I. 2. szám alatti 

76 m2-es lakás

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete értékesí-
teni kívánja a Kőrösi Csoma Sándor út 3. I. 2. szám alatti, 
41464/9/A/45 hrsz. alatt felvett 1/1 arányban önkormányzati 
tulajdonú, 76 m2 alapterületű, három és fél szobás, felújí-
tandó, összkomfortos lakását. Az ingatlan tulajdoni hányada 
192/100000.
A lakás helyiségei: három szoba és egy félszoba, előszoba, 
közlekedő, konyha, fürdőszoba, wc. A lakás műszaki állapota: 

Kőrösi Csoma Sándor út 9. IX. 44. szám alatti 76 m2-es lakás
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete értékesíteni 
kívánja a Kőrösi Csoma Sándor út 9. IX. 44. szám alatti, 
41464/9/A/260 hrsz. alatt felvett 1/1  arányban önkormány-
zati tulajdonú, 76  m2 alapterületű, három és fél szobás, fel-
újítandó, összkomfortos lakását. Az ingatlan tulajdoni hányada 
192/100000.
A lakás helyiségei: három szoba és egy félszoba, előszoba, 
közlekedő, konyha, fürdőszoba, wc. A lakás műszaki állapota: 
felújítandó. Az ingatlan közös költsége: 50 920 Ft/hó (vízóra 
nélkül). Az ingatlan minimális eladási ára: 6 500 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján. 
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11 00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 11 óra – közjegyző 
jelenlétében.

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete értékesí-
teni kívánja a Kőrösi Csoma Sándor út 9. VI. 29. szám alatti, 
41464/9/A/245 hrsz. alatt felvett 1/1  arányban önkormányzati 
tulajdonú, 76 m2 alapterületű, három és egy félszobás, felújí-
tandó, összkomfortos lakását. Az ingatlan tulajdoni hányada 
192/100000.
A lakás helyiségei: három szoba és egy félszoba, előszoba, 
közlekedő, konyha, étkező, fürdőszoba, wc. A lakás műszaki 
állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége: 11 400 Ft/hó. 
Az ingatlan minimális eladási ára: 6 500 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: 2014. június 3. 13:00-15:00; június 
10. 9:00-11:00; június 17. 13:00-15:00.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 11:00 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

Mádi utca 15/B. II. 20. szám alatti 33 m2-es lakás
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni 
kívánja a Mádi utca 15/B. II. 20. szám alatti, 41339/0/A/20 
hrsz. alatt felvett 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú, 33 m2 
alapterületű, egy szobás, komfort nélküli lakását. Az ingatlan 
tulajdoni hányada 517/10000.
A lakás helyiségei: szoba, konyha, kamra. A lakás műszaki 
állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége: 7238 Ft/hó. 
Felújítási költség: 1034 Ft/hó. Az ingatlan minimális eladási 
ára: 3 100 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 12: 20 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

A Kőbányai  Önkormányzat Képviselő testülete értékesíteni 
kívánja Budapest X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út 9. I. 3. 
szám alatti, 41464/9/A/219 hrsz. alatt felvett 1/1 arányban 
önkormányzati tulajdonú, 64 m2 alapterületű, három szo-
bás, felújítandó, összkomfortos lakását. Az ingatlan tulajdoni 
hányada 161/100000.
A lakás helyiségei: három szoba, előszoba, közlekedő, konyha, 
fürdőszoba, wc. A lakás műszaki állapota: felújítandó. Az 
ingatlan közös költsége: 42 880 Ft/hó (vízóra nélkül). Az ingat-
lan minimális eladási ára: 6 200 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 10:20 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

Kőrösi Csoma Sándor út 9. I. 3. szám alatti 

64 m2-es lakás

Kőrösi Csoma Sándor út 9. IX. 44. szám alatti 

76 m2-es lakás

Kőrösi Csoma Sándor út 9. VI. 29. szám alatti 

76 m2-es lakás

Mádi utca 15/B. II. 20. szám alatti 

33 m2-es lakás
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Autóvizsgáztatás gyorsan, olcsón és pontosan

Lányfoci KISE-ben

Eladó lakás a Csajkovszkij park közelében

Ne várja meg amíg lejár, bízza ránk autója vizsgáztatását! – A Car Vizsga 

Bt. autóvizsgáztatást vállal gyorsan, olcsón és pontosan: 

„Hozzuk és visszük”. Telefon: 06-70-504-3069

A KISE szeretettel vár minden olyan 8-15 év közötti lányt, aki futbal-

lozni szeretne. A KISE – a válogatott játékosokkal büszkélkedő Buda-

pest Honvéd NB I-es női labdarúgó-csapatával együttműködve – újjá-

szervezi női szakágát, ismét várja a focizni szerető lányokat.

Az edzések helyszínei, időpontjai:

 – Liget Grund, Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent 

László tér 1.), csütörtökönként 16:30-17:30 óra;

 – KISE sporttelep (1106 Budapest, Gyakorló utca 25.), minden kedden 

és csütörtökön 16:00-17:00 óra.

Érdeklődni lehet: Dénes András (+36 70 5244482) és Németh György 

(+36 30 2611635), valamint email-ben: 97kise@gmail.com. 

További információ: www.kise.hu

Eladó, közvetlenül a tulajdonostól, egy X. kerületi, a Csajkovszkij park 

közelében, az Óhegy lábánál lévő 58 nm-es, 2 szobás, világos, földszinti 

téglalakás. A tízlakásos társasházhoz közös udvar és közös használatú 

pince tartozik; a ház utcai homlokzata 6 éve lett felújítva; a kapu egyedi 

mágnescsippel nyitható.

A lakás további paraméterei: 9 éve felújított (többek között villany, víz, 

csatorna, kéménybélelés, udvar felőli külső falszigetelés), frissen kicse-

rélt gázóra, gázfűtéses (konvektor), átfolyós gáz vízmelegítő (Junkers), 

a lakás alatt saját használatú pincerész található, alacsony közös költség, 

jó tömegközlekedés (busz, villamos a közelben, vasútállomás a Nyugati 

felé 10 percre), ugyanakkor az utca csendes; óvoda, iskola, élelmiszer-

boltok, pékség a közelben.

A lakásban kialakítható fekvőgaléria, illetve a tetőtér beépítésével a 

lakás alapterülete a duplájára bővíthető. A beépítéshez a lakás feletti 

tetőteret nem kell külön megvenni a társasháztól!

Az irányár: 8.900.000 Ft

Telefon: 06-70-580-3582

Kőbányai magántanár felkészítést vállal matematikából, 

kémiából, fi zikából vagy biológiából

Kedves általános iskolás, vagy középiskolás diák! Kőbányai magántanár 

(a Merlin ház oktatója) várja jelentkezésedet, ha szükséged van segít-

ségre matematikából, kémiából, fi zikából vagy biológiából. A kötelező 

alapok elsajátítása, és a feladatmegoldás fejlesztése mellett szeretném 

Neked megmutatni azt is, milyen jelentősége lehet ezeknek a tudomá-

nyoknak a való világban. Ár: 2000 Ft/60 perc. 

Telefonos elérhetőség: 06-20-257-83-65, Deli Levente
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete értékesí-
teni kívánja a Kőrösi Csoma Sándor út 9. X. 51. szám alatti, 
41464/9/A/267 hrsz. alatt felvett 1/1 arányban önkormányzati  
tulajdonú, 64 m2 alapterületű,  három  szobás,  felújítandó, össz-
komfortos lakását. Az ingatlan tulajdoni hányada 161/100000.
A lakás helyiségei: három szoba, előszoba, konyha, fürdő-
szoba, wc. A lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan 
közös költsége: 42 880 Ft/hó (vízóra nélkül). Az ingatlan mini-
mális eladási ára: 6 200 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11:00 óráig. 
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 11:20 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni 
kívánja a Petrőczy utca 38/A. fszt. 3. szám alatti, 41987/4/A/3 
hrsz. alatt felvett 1/1  arányban  önkormányzati  tulajdonú, 
67 m2 komfortos  lakását. Az ingatlan tulajdoni hányada 
149/10000.
A lakás helyiségei: 2 szoba és félszoba, előszoba, konyha, 
fürdőszoba wc- vel. A lakás műszaki állapota: felújítandó. Az 
ingatlan közös költsége: 13 708 Ft/hó. Az ingatlan minimális 
eladási ára: 6 800 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 12:00 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete értékesíteni 
kívánja a Zágrábi utca 11. III. 7. szám alatti, 38315/48/A/37 
hrsz. alatt felvett 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú, 40 m2 
alapterületű, egy és fél szobás, felújítandó, komfortos lakását. 
Az ingatlan tulajdoni hányada 243/10000.
A lakás helyiségei: szoba, félszoba, előszoba, konyha, mosdó-
fülke, wc. A lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan 
közös költsége: 13 608 Ft/hó. Az ingatlan minimális eladási 
ára: 5 900 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda   Rácz Szilvia 2014. július 1. (kedd) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. július 2. (szerda) 11:40 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

A pályázati feltételekkel kapcsolatosan érdeklődni 
lehet: A pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató 
anyag a Pályáztató székhelyén működő pénztár-
ban vásárolható meg, bruttó 15 000, Ft  vételáron 
a Kőbányai  Vagyonkezelő  Zrt.  (1107  Budapest, 
Ceglédi utca 30.) hivatalos nyitvatartási idejében: 

hétfő: 14:00 - 17:30, 
szerda: 8:00 – 16:00, 
péntek: 8:00 - 11:30

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre Hermann 
Ernő (tel: 666 2792) vagy Rácz Szilvia (tel: 666-
2725) ad felvilágosítást.

Kőrösi Csoma Sándor út 9. X. 51. szám alatti 

64 m2-es lakás

Petrőczy utca 38/A. fszt. 3. szám alatti 

67 m2-es lakás

Zágrábi utca 11. III. 7. szám alatti 

40 m2-es lakás
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