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Megújult a Rottenbiller 
parki játszótér: játszóvár 
épült, a játékok környe-
zete új gumiburkolatot 
kapott, újjávarázsolták 
a régi eszközöket, meg-
szépültek a padok és 
a zöldfelület, a kerítés 
pedig vidám színekbe 
öltözött. A zöldsziget ezentúl cserjékkel és gyepszőnyeggel 
várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. A felújított játszóteret 
Kovács Róbert polgármester adta át a kőbányai gyermekeknek, 
családoknak. Az örömteli avatást vidám gyermekzsivaj, színes 
léggömbök és óriásmasnik tarkították. 

k
o

b
a

n
y

a
. i

n
fo

Impresszum
ISSN 2062-8331

Kiadja: Infogo Kft.
1 1 34 Budapest, Kassák Lajos u. 10.

A kiadásért felelős: Dankó József, Zsellér Gábor
Szerkeszti: szerkesztőbizottság

+36-30-350-0860 | szerk@kobanya.info
www.kobanya.info

Nyomdai előállítás: Kölcsey Nyomda Kft.
Megjelenik havonta 10 000 példányban

Kőbánya legvidámabb játszótere
„Nekünk minden kőbányai 
számít, a legkisebbektől a 
legidősebb korosztályig. A 
Gyermeknap közeledtével a 
gyerekeknek, családoknak 
adjuk át „ajándékunkat”, a 
megújult Rottenbiller parki 
játszóteret.” – nyilatkozta 
Kovács Róbert. A kerület 
vezetője azt is megosztotta 
az érdeklődőkkel, hogy a 

megújult játszótér igazi 
összefogás eredménye, 
hiszen a játszótér-felújí-
tás a kerületi székhelyű 
Docler Cégcsoport nagy-
lelkű adománya.

A Kőbányán működő 
informatikai cégcsoport, 
a Docler kommunikációs 
vezetője, Nemes Tamás 
megerősítette, hogy évek 
óta jó kapcsolatot ápol-
nak a kerülettel, ezért 
segítenek, ahol tudnak. 

Forrás: Kőbánya.hu, 
Képek: Kovács Róbert Facebook

M
illi

árdos ingatlannal 

gazdagodott Kőbánya

A Kőbányai Önkormányzat hosszú éveken át törekedett a Törek-
vés Sporttelep tulajdonba vételére, számos határozatban mondta 
ki az átvételi szándékot, a kérés eddig nem talált meghallgatásra. 
A jelenlegi önkormányzati vezetésnek azonban sikerült az, ami 
az elődöknek nem: elnyerni a kormány támogatását. Kovács 
Róbert polgármester számolt be arról az örömhírről, hogy a 
Bihari úti sportingatlant a Kőbányai Önkormányzat birtokba 
vehette. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról tavaly 
decemberben született meg a kedvező kormánydöntés.Március 
végén megérkezett az átadásról szóló dokumentáció és ápri-
lisban a hivatalos birtokba vétel is megtörtént. Az ingatlan 
átvételével Kőbánya vagyona milliárdos értékkel gazdagodott!

Radványi Gábor alpolgármester, Révész Máriusz sportbizottsági 
elnök, Kovács Róbert polgármester és Marksteinné Molnár Julianna 
kerületfejlesztési bizottsági elnök a Törekvés Sporttelep átadásáról 
szóló dokumentumok kézhezvételekor Forrás: Kőbánya.hu
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A Kőbánya.hu önkormányzati portál számolt be arról, hogy 
Kovács Róbert polgármester a kerület éves költségvetésé-
nek elfogadásakor úgy nyilatkozott, hogy idén is igyekeznek 
rászolgálni a tavaly elnyert Idősbarát Önkormányzati díjra. A 
szavakat hamar tettek követték: Kőbányán még az idei esz-
tendőben megrendezik az idősek olimpiáját. A polgármes-
ter új kezdeményezését örömmel fogadták a Kőbányai Idős-
ügyi Tanács tagjai. Legutóbbi tanácskozásukon már konkrét 

javaslatokat is megfogalmaztak a szeptemberre tervezett 
megmérettetésre. A Kőbányai Idősek Olimpiájának várha-
tóan 12-15 versenyszámára az 50 év felettiek, illetve az álta-
luk alkotott helyi csapatok nevezhetnek majd. A szervezésben 
aktív szerepet vállalt a KESZE, a szintén polgármesteri kezde-
ményezés nyomán alakult, ma már több mint 300 aktív tagot 
számláló a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu. 

Egy évvel ezelőtt, 2013 márciusában példaértékű kísérlet 
indult Kőbányán: két kunyhóban élő hajléktalan pár kilakolta-
tás helyett az utcáról lakásba költözhetett. A kerületi döntésho-
zók komolyan vették a rászoruló embereknek azt az elsődleges 
igényét, hogy „Egy otthonra van szükségem, ahol élhetek”. Az 
azóta már programmá érett úttörő kezdeményezés bebizonyí-
totta életképességét. A tapasztalatokról sajtótájékoztató kere-
tében számolt be április 28-án a Kőbányai Önkormányzat, a 
Város Mindenkié Csoport és a Habitat for Humanity. Kovács 
Róbert polgármester az eseményen elmondta, hogy az önkor-
mányzat valós kiutat akar mutatni a hajléktalanok számára. A 
kerületben kilenc hajléktalanokat ellátó szervezet működik, 
de ezek az intézmények csak felszíni, tüneti kezelést adnak, 
ezért vették át az Egyesült Államokból az úgynevezett „Első-
ként lakhatást” programot. A modellben első lépésként lakást 
kapnak a fedél nélkül élők. A kerületi programnak köszönhe-
tően két év alatt a kerületben harminc hajléktalan költözhe-
tett saját lakásba. Az önkormányzat eddig 12 lakást ajánlott 
fel a fedél nélkül élőknek, közülük többet a Város Mindenkié 
Csoport segítségével újítottak fel. A LÉLEK Program keretén 
belül pedig eddig nyolc lakást adtak át, tájékoztatott Kovács 
Róbert. Meglátása szerint ha az önkormányzatok csatlakozná-
nak a programhoz, akkor az hosszú távon megoldást nyújtana a 
hajléktalanság problémájára

Forrás: MTI

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Hajléktalanok költözhettek 

lakásba Kőbányán

Olimpia a kőbányai nyugdíjasoknak

Felújítják a Zsivaj utcai 

orvosi rendelőt

A kerületben folytatódik az orvosi rendelők felújításának soro-
zata. Ebben az esztendőben a Zsivaj utcai intézményt újítja fel, 
illetve korszerűsíti az Önkormányzat, erre a feladatra közel 100 
millió forintot biztosítottak a költségvetésben. A munka hama-
rosan megkezdődik, ezért az intézményt fenntartó BÁRKA 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ, valamint a felújítást 
végző Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. arról adott tájékoztatatást, 
hogy a Zsivaj utca 2. szám alatti orvosi rendelő 2014. június 7. 
és 2014. október 5. között ZÁRVA lesz. A rendelés 2014. június 
10. és 2014. október 3. között a 1105 Bp. Bánya u. 35. I. eme-
leten (volt Adócsoport) kialakított ideiglenes rendelőben lesz, 
változatlan rendelési időben.
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Eladó három önkormányzati lakás - pályázni lehet
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete három ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről döntött a 
Bolgár, Román és Szárnyas utcákban. A pályázatok lebonyolítására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt .-t kérte fel. 
A pályázati feltételekről az alábbiakban olvashatnak:

Bolgár utcai lakás

A Kőbányai  Önkormányzat  Képviselő- testülete  értékesíteni 
kívánja a Bolgár utca 12. fszt. 4. szám alatti, 41774/0/A/4 hrsz. 
alatt felvett 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú, 29 m2 
alapterületű, egy szobás, felújítandó, komfort nélküli lakását. 
Az ingatlan tulajdoni hányada 1188/10000.
A lakás helyiségei: egy szoba, konyha. A lakás műszaki álla-
pota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége: 9504 Ft/hó. Fel-
újítási költség: 870 Ft/hó. 
Az ingatlan minimális eladási ára: 2 726 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: május 6. 13-14:00 óra között, május 
13. 9-10:00 óra között, május 20. 13-14:00 óra között.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda -  Rácz Szilvia, 2014. június 2. (hétfő) 11:00 óráig. 
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. június 4. (szerda) 10:00 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete értékesíteni 
kívánja a X. kerület Szárnyas utca 6/b. fszt. 4. szám alatti, 
38315/64/A/20 hrsz. alatt felvett 1/1 arányban önkormányzati 
tulajdonú, 29 m2  alapterületű, egy szobás, felújítandó, félkom-
fortos lakását. Az ingatlan tulajdoni hányada 170/10000.
A lakás helyiségei: egy szoba, előszoba, mosdófülke, WC, 
konyha. A lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan 
közös költsége: 7887 Ft/hó. Felújítási költség: 998 Ft/hó. 
Az ingatlan minimális eladási ára: 3 560 000 Ft.
Az ingatlan megtekintése: május 8. 14-15:00 óra között, május 
15. 10-11:00 óra között, május 22. 13-14:00 óra között.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda  - Rácz Szilvia, 2014. június 2. (hétfő) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. június 4. (szerda) 11:00 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

A Kőbányai  Önkormányzat  Képviselő- testülete  értékesí-
teni kívánja a X. kerület Román utca 20. fszt. 1. szám alatti, 
41533/0/A/1 hrsz. alatt felvett alapterületű, egy  szobás, felújí-
tandó,  komfort  nélküli  lakását, 1/1 arányban önkormányzati  
tulajdonú, 26 m2. Az ingatlan tulajdoni hányada 876/10000.
A lakás helyiségei: egy szoba, konyha. A lakás műszaki álla-
pota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége: 18396 Ft/hó (víz-
óra nélkül). Felújítási költség: 1092 Ft/hó. 
Az ingatlan minimális eladási ára: 3 000 000 Ft.Az ingatlan 
megtekintése: május 6. 14:15-15:15 óra között, május 13. 
10:15-11:15 óra között,  május 20. 14:15-15:15 óra között.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 
207. iroda  - Rácz Szilvia, 2014. június 2. (hétfő) 11:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 
II. emeleti tárgyaló 2014. június 4. (szerda) 10:30 óra – köz-
jegyző jelenlétében.

A lakások pályázati feltételeit tartalmazó tájékoztató 
anyagok a Pályáztató székhelyén működő pénztár-
ban vásárolható meg bruttó 15 000, Ft vételáron a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceg-
lédi utca 30.) hivatalos nyitvatartási idejében: 

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

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre: 
Hermann Ernő (tel: 666 2792) vagy 

Rácz Szilvia (tel: 666 2725) ad felvilágosítást.

Román utcai lakás

Szárnyas utcai lakás

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
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Nagy zöld udvar, programok és igazi „bolhapiac-hangulat” 
várja a résztvevőket és a látogatókat június 7-én, szombaton 
9-13:00 óra között a Harmat Általános Iskola udvarán (Harmat 
utca 88.). Ami Önnek lom, az másnak kincs lehet! Vásároljuk 
meg egymástól a nyári időszakhoz szükséges dolgokat! Vásári 
helyfoglalási díj: 500 Forint, jelentkezni lehet: 
szerk@kobanya.info vagy info@ujhegy.hu. 
Telefonos elérhetőség: 
 06-30-350-0860 (Dankó József). 
Részletes információk: 
 www.vasar.kobanya.info és 
 www.facebook.com/KobanyaiVasar 

Szervezők: Kőbánya.info (www.kobanya.info), Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületének Óhegyi csoportja, Cselekedjünk 
Közhasznú Alapítvány (www.cselekedjuk.hu), Kőbányai Fia-
talok Egyesülete (www.kobanyaifi atalok.hu)

Évekkel ezelőtt útnak indult egy egye-
dülálló magyar szabadalomra épülő 
kezdeményezés, melyhez ebben az 
évben a kőbányai Harmat Általá-
nos Iskola is csatlakozott. A Suli-Pet 
program célja a PET palackok hasz-
nosításának elősegítésén keresztül a 
gyermekek és családtagjaik környezet-
tudatos életstílusra való nevelése, egy 
játékos verseny keretei között. A prog-
ram lényege, hogy a gyermekek az 
iskolán keresztül kihelyezett THERMO PRESS palackzsugorító 
készülékek használata révén (mely készülék burkolata szintén 
újrahasznosított PET palackból készül) gyűjtik és zsugorítják az 
otthonukban, az iskolában és bárhol a környezetükben kiürült PET 
palackokat. A zsugorított palackokat inverz csomagként térítés-
mentesen postára adják, majd a beküldött palackokért darabon-
kénti visszavételi díjat kapnak. Emellett az iskolában esetenként 
verseny meghirdetésére is sor kerül, amelynek eredménye alap-
ján a legtöbb zsugorított palackot beküldő tanulók értékes díjakat 
nyerhetnek. Az átutalt összegeket az iskolák kirándulásra, egyéb 
közösségi programokra, vagy éppen az iskolaudvarnak sport-
szerekkel, játszószerekkel történő felszerelésére fordíthatják. 

Forrás: MTI

Akció! 2014. május 22–28.

Gyôri Édes Dörmi
többféle íz, 30 g

Univer 
Gulyáskrém 
csemege, csípôs,
160 g, 1869 Ft/kg

Milli Vajkrém 
többféle íz, 200 g, 1695 Ft/kg

Kométa Mf! Zala, Olasz, 
Soproni felvágott

Arany Ászok
dobozos sör többféle,
0,5 l, 398 Ft/l

Tchibo Family 
ôrölt kávé
250 g, 1796 Ft/kg

Lipton Ice Tea
PET, többféle, 
2 l, 150 Ft/l

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Budapest X., Gyömrői út 99.

1299
Ft/kg 799

Ft/db

69
Ft/db

299
Ft/db

199
Ft/db

449
Ft/db

299
Ft/db

Danone 
Könnyû és Finom
gyümölcsjoghurt 
eper, meggy, sárga-
barack, 400 g, 473 Ft/kg

CBA 
Csirke nuggets 
1000 g

189
Ft/db

339
Ft/db

Júniusi Közösségi Vásár és 

Pünkösdi sokadalom június 7-én
Palackot zsugorítanak a 

Harmat tanulói

M
TI

 F
ot

ó:
 B

el
ic

za
y 

Lá
sz

ló



5. évfolyam 3. szám 2014. május–június www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya 5

Huszonkettedik alkalommal rendeztek Kőbányán katasztrófavé-
delmi versenyt. A Közép-pesti kerületekből érkező iskolásokra 
elméleti és gyakorlati feladatok vártak többek között a tűzoltás, az 
elsősegélynyújtás, a vegyvédelem és az árvízvédelem területén. 
Kőbánya sok szempontból a főváros egyik legjobban működő 
kerülete – katasztrófavédelmi szempontból is annak kell lennie, 
hiszen nagyon sok veszélyes vegyi, illetve ipari üzem működik 
a kerületben. Éppen ezért a Kőbányai Önkormányzat – közvetle-
nül, vagy a Dr. Sztanek Endre Alapítvány munkatársainak segít-
ségével – támogatja, hogy a fi atalok elméletben és gyakorlatban 
is felkészültek legyenek egy esetleges veszély elhárítására. Erről 
beszélt Radványi Gábor alpolgármester a Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Versenyen. A MERKAPT Maraton Sportközpontban 
rendezett verseny egyben felkészítés is volt, hiszen az itt leg-
jobb eredményt elért csapatok képviselik kerületüket az országos 
versenyen. A kerületi általános iskolások közül első lett a Har-
mat Általános Iskola csapata, őket a Szervátiusz és a Keresztury 
Általános Iskola követte. A középiskolások versenyét a Szent 
László Gimnázium csapata nyerte, mögöttük végzett a Keleti 
Károly Szakközépiskola és a Zrínyi Gimnázium I. csapata. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu

A negyedik termelői piac kezdte meg működését Kőbányán. 
A kertvárosi, újhegyi és Liget téri piac után a kerület központjá-
ban is lehetőség nyílik a termelők és vásárlók közvetlen találko-
zására. A legújabb termelői piac megnyitására április 16-án került 
sor a Kőrösi Csoma Sándor sétányon. A Termelői.Hu közösség 
termelői zöldséget, gyümölcsöt, füstölt húsárut, tejterméket, 
kézműves sajtokat, tojást, mézet, savanyúságot, fűszernövénye-
ket, gyógynövényeket, virágot, termelői bort és kézműves sört 
is visznek a kőbányaiaknak. Az eseményen megnyitó beszédet 
mondott Kovács Róbert polgármester, aki kiemelte, hogy a pia-
con nem csak vásárolni lehet, hanem egy olyan közösségi szín-
tér is egyben, ahol az emberek találkozhatnak, beszélgethetnek 
és ismerkedhetnek egymással. Kovács Róbert szerint ma óriási 
szükség van arra, hogy a város és a vidék összefogjon, és a város 
megvásárolja, amit vidéken megtermelnek. Elmondta, hogy a 

Kőrösi sétányon lévő termelői piac – amelynek ő is rendsze-
res vásárlója lesz – a pénteki napokon várja majd a vásárlókat.
Kőbányai termelői piacok:

 – Liget téri állandó termelői piac, helyszín: 1102 Budapest, 
Liget tér 6., mobil: +36-70-607-1583

 – Újhegyi termelői piac - minden kedden és pénteken, helyszín: 
Újhegyi sétány 14./A, elérhetőség: 06-20/312-1890, email: 
info@cselekedjunk.hu

 – Kertvárosi időszaki termelői piac, helyszín: a Lángvirág Kert, 
1106 Budapest, Jászberényi út 85/a., elérhetőség:  06 30/468-
8011, langviragkert@gmail.com

 – Termelői piac a Kőrösi sétányon - minden pénteken, helyszín: 
Kőrösi sétány, a szökőkútnál

Katasztrófavédelmi verseny 

Kőbányán
Aranyérmet kapott a 
Kőbányai sör
Újabb díjat kapott a Kőbányai sör a világ legjobb élelmiszer-
ipari termékeit felvonultató Monde Selection versenyen: a nem-
zetközi zsűri aranyérmet ítélt az alsóerjesztésű, pilseni típusú 
sörök között induló terméknek. A belgiumi Monde Selection 
versenyen évről-évre értékelik a világ valamennyi tájáról bene-
vezett élelmiszeripari termékeket. A kezdeményezés célja, hogy 
megtalálják és elismerjék a legjobb minőségű ételeket és ita-
lokat. Az idén 53. alkalommal megrendezett megmérettetésen 
rekordmennyiségű – több mint 3200 – élelmiszertermék indult, a 
zsűri nemzetközi étel- és italszakértőkből, egyetemi oktatókból, 
elismert séfekből és tesztlabor-vezetőkből állt. A Kőbányai sör 
már hatodik alkalommal nyerte el az első helyezettnek járó díjat 
a Monde Selection versenyen. 

Forrás: Figyelő Online, Dreherrt.hu

A negyedik termelői piac nyílt meg Kőbányán
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Az isaszegi csata évfordulóján rekord számú kerékpáros gyűlt 
össze Kőbányán, hogy Isaszegre tekerve együtt emlékezzenek 
meg a 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjá-
ratának sorsdöntő ütközetéről. A KÖSZI előtt gyülekező több 
mint 200 bringást Radványi Gábor alpolgármester köszöntötte. 
A résztvevők összetétele igen változatos képet mutatott: csa-
ládok, iskolás gyerekek, profi  versenyzők, lelkes amatőrök és 
sokat tapasztalt veteránok vágtak neki együtt a 60 km-es táv-
nak. Az útvonal változatos környezetben vezetett el a csata 
helyszínére. Kis utcák, patak menti kerékpárút, országút, és 
még egy kicsi terepezés is belefért a napi programban. A brin-
gások Pécelen juthattak frissítőhöz, ahol a helyi önkormányzat 
látta vendégül őket. Isaszegen a Honvéd-emlékműnél Edényi 
László a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója tartott egy rövid 
és élvezetes történelemórát, amelyből a résztvevők megtudhat-
ták, hogy milyen hősies küzdelmet folytattak a magyar katonák 
1849. április 6-án. A történelmi visszatekintést követően a kerék-
párosok megkoszorúzták az emlékművet. A pihenő után újra a 
kerékpároké lett a főszerep: a karaván visszaindult Kőbányára. 
A visszaút is zökkenőmentesen zajlott, hála a fegyelmezett és 
felkészült bringásoknak, illetve a túrát felvezetéssel, biztosí-
tással segítő X. kerületi Rendőrkapitányság, a Kőbányai Wolf 
Polgárőrség, a Kőbányai Alfa Polgárőrség és a Kőkert Kft. 
munkájának. A Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztálya 
ezzel a túrával indította a szezont, további túrákat és közös edzé-
seket, bringázásokat szerveznek, ahová várják a jelentkezőket. 
A KTC honlapja a www.kobanyabringa.hu címen érhető el.

Forrás: Kőbányabringa.hu

Kerékpáros emléktúra Isaszegre

Érdemes ellátogatni a Balta-
zár üzletbe, mert az akciós 
játékokon kívül rengeteg 
érdekes dolgot találhat még. 
Aktuális információkat a 
www.baltazar.hu oldalon 
olvashat.
Sok szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

 – Babylon térbeli építőjá-
ték, fejleszti a térlátást és 
kézügyességet. 2490 helyett 
2190 forintért.

 – Hinta karfás dudával ellátva. 
1800 helyett 1520 forintért.

 – Market játék készlet sok kiegé-
szítővel. 7800 helyett 7290 
forintért.

 – Motorok három méretben kap-
ható már 2590 forinttól.

 – Villamos 1990 helyett 1750 
forintért.

 – Dömper 3550 helyett 2990 
forint.

1108 Budapest Harmat u. 113.
kedd-péntek: 9-18-ig, 

szombat: 9-13-ig.
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A Magyar Munkáspárt kőbányai szervezete dr. Thürmer Gyula 
pártelnök részvételével tartott kitelepülést április 29-én az Örs 
vezér téren. Az aktivisták a párt politikai elveit a „Szabad-
ság” elnevezésű hetilap, valamint szórólapok osztogatásával 
juttatták el az érdeklődőkhöz. Az eseményre azért került sor, 
mivel a Munkáspárt úgy határozott, hogy nem indul az Európai 
Unió parlamentjének május 25-ei magyarországi választásán. 
A párt azért mond nemet az EU integrációs törekvésére, mert: 

 – szabad verseny néven kiszolgáltatták Magyarországot a 
multinacionális cégek uralmának azáltal, hogy szétverték 
a magyar mezőgazdaságot;

 – miatta adósodott el az állam és a lakosság oly mértékben, 
mely a Kádár korszakban felvett kölcsönök többszörösét 
teszik ki;

 – növekvő munkanélküliséget, romló egészségügyet és 
további privatizációt kényszerít Magyarországra;

 – a válságot a dolgozókkal fi zettetik meg, miközben a ban-
kok és a multik tovább erősödnek;

 –  miatta emelkedik a nyugdíjkorhatár, szűnik meg a kor-
kedvezmény;

 – rengeteg pénz megy el a brüsszeli bürokratákra és politiku-
sokra, miközben idehaza éhezők és otthontalanok szenve-
dik el a megszorításokat;

 – elveszítette korábbi, legalább elvekben létező erkölcsi 
értékeit: nem tudja kezelni a cigányság problémáit, a mig-
rációt, a szélsőjobb előretörését;

 – az EU-t kénye-kedvét szolgálják húsz éve Magyarország 
urai, a FIDESZ is, az MSZP is. Az EU a biztosíték a hatal-
mukra!

A fentiek alapján a következő felhívással fordul a Munkáspárt 
minden honfi társunkhoz: „Távolmaradásunkkal tiltakozzunk az 
ellen, hogy az EU semmibe veszi a dolgozók érdekeit, minden 
eszközzel a milliárdosokat, a bankokat szolgálja! Ne legyünk 
néma bábuk a tőkések, politikusok politikai színjátékában!”

Forrás: Munkáspárt  Kőbányai Szervezete

APRÓ

Autóvizsgáztatás gyorsan, olcsón és pontosan

Lányfoci KISE-ben

Eladó lakás a Csajkovszkij park közelében

Nyári úszótábor gyerekeknek Kőbányán

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

A STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és Sport Egyesület nyári úszótáborába 

szeretettel vár minden 4-14 éves korú gyermeket a következő turnusok-

ban: június 16-20., június 23-28.; június 30. - július 4.; július 7-11.; július 

14-18.; július 21-25.; július 28. - augusztus 1.

Programok: napi kétszeri úszásoktatás, edzés, mozgáskoordinációs 

torna, sorjátékok, labdajátékok.

Napi háromszori étkezés: tízórai, meleg ebéd étteremben, uzsonna. 

ÁRA: 19.500.- Ft/fő (2.000.- Ft testvér- és ismétlési kedvezmény), 

kőbányai lakosoknak 17.500 Ft/fő. Az úszótábor résztvevői 10% ked-

vezményt kapnak a következő negyedévi úszásoktatás díjából! A még 

délutáni alvást igénylő 4-6 éves gyermekek számára félnapos táborozási 

lehetőség van 15.000 Ft/hét áron. A tábor ideje alatt lehetőség van csak 

a reggeli úszó foglalkozásokon való részvételre 2.000 Ft/ alkalom áron. 

A jelentkezéseket csak telefonon történt előzetes egyeztetés alapján, az 

5.000.- Ft /fő előleg befi zetésével tudják elfogadni az elmúlt évek túl-

jelentkezései miatt. A magas szakmai színvonal tartása érdekében a 

létszám turnusonként korlátozott. Gyermek centrikus edzők szeretettel 

várnak mindenkit! Érdeklődni lehet: 06-30-443-7137 

és 06-30-372-0311, valamint 06-30-453-6814 számokon.

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 Magyar Munkáspárt Kőbányán 

mondott nemet az uniós 

integrációra
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