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Kőbányán már hagyománnyá vált, hogy június végén meg-
rendezik a kerület legnagyobb és legmozgalmasabb rendezvé-
nyét, a Szent László napokat. A színes és bőséges programkí-
nálat idén június 25-28. között várja a kicsiket és a nagyokat. 
Június 25. csütörtök

17.00 óra: 
Illéssy Zoltánné Naszádos Ilona tűzzománc készítő - „Szent 
magyaroknak tiszta lelkét nézzed…” című kiállításának meg-
nyitója a Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtárában (Bu-
dapest, X. ker. Szent László tér 7-14). A kiállítást megnyitja: 
Hegyiné Szántay Marianna iparművész. Közreműködnek a 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola tanárai: Farkas 
Sára fuvola, Kovács Bernadett zongora

18.00 óra: 
Ünnepi Képviselő-testületi ülés: Szent László díj, díszpolgári 
címek, kerületi kitüntetések átadása, helyszín: Kőrösi Cso-
ma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Budapest, X. ker. 
Szent László tér 7-14)

Június 26. péntek

Nagyszínpad
19.00–20.00 óra: 

Room Service (Bryan Adams tribute band) koncert
20.15 óra: 

Szent László Napok 2015. Megnyitó - ünnepi köszöntőt 
mond: Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere

20.30–22.00 óra: 
Neoton Família koncert

Templomkert
16.00–18.00 óra: 

Utcazenészek
16.00-20.00 óra: 

Népi kirakodó vásár, Szent László plébániatemplom
18.00-19.00 óra: 

Szentmise - Szent László óra: plébániatemplom és a Szent 
László plébánia bemutatkozása

Június 27. szombat

Nagyszínpad
10.00-11.00 óra: 

Majoros Ágnes - vásári komédia gyerekeknek
11.00-12.00 óra: 

Bognár Szilvi gyermekkoncertje
13.00-14.30 óra: 

Tutta Forza Zenekar és a Letovicei Fúvószenekar koncertje
15.30-16.30 óra: 

Fogi Színház – Süsü a Sárkány
16:45-17:00 óra: 

Magic Dance School táncbemutató
19.00-20.00 óra: 

Queen Emlékzenekar koncert
20.30-22.00 óra: 

Demjén Ferenc koncert folytatás a következő oldalon
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Június 27. szombat

Pódium
17.15-17.45 óra: 

Rockszakkőr zenekar koncertje
18.00-18.30 óra: 

Tébláb Táncegyüttes táncháza Szent László plébániatemplom
14.30-15.30 óra: 

Orgonabemutató
18.00-19.00 óra: 

Szentmise

Templomkert
10.00-16.00 óra: 

Varázslatos Zenevonat Takáts Botond énekes, zeneszerző és 
Takáts Rita előadóművész vezetésével. (A vonat a rendezvény 
helyszínén kialakított állomásról indul kőbányai útjára június 
27-én és június 28-án, 10.00-12.30 és 13.30-15.30 óráig, fél-
óránként. Az utolsó járat 15.30 órakor indul. A zenevonatra 
jegyek igényelhetők a Szent László téren felállított informá-
ciós sátorban kizárólag a következők szerint: a június 27-ére, 
szombatra szóló jegyeket szombati napon 9.30-tól, a június 
28-ára, vasárnapra szóló jegyeket vasárnapi napon 9.30-tól 
lehet átvenni. A korlátozott férőhely végett a jegyek is korlá-
tozott számban állnak rendelkezésre.)

10.00-14.00 óra: 
Toronyjárás idegenvezetéssel, indulás félóránként 13.30-ig

10.00–18.00 óra: 
Szent László plébániatemplom megtekintése és toronyjárás

10.00-17.00 óra: 
Babahentergő zenés foglalkozásokkal

10.00 -18.00 óra: 
Civil Korzó

10.00-20.00 óra: 
Népi kirakodó vásár

10.00-16.00 óra: 
A Sárkányos Szövetség Lovagjai – élő táborkép

12.15-12.45 óra: 
A Sárkányos Szövetség Lovagjai – bajvívás bemutató

10.00-16.00 óra: 
Kézműves foglalkozások

10.00-16.00 óra: 
Lovas sétakocsikázás Kőbánya belvárosában. Indulás és érke-
zés helyszíne: az Önkormányzat épülete előtti parkoló

10.00-17.00 óra: 
,,Miénk itt a tér” – Ifjúsági sziget

10.00-17.00 óra: 
Magyarok Madara Íjász Egyesület, interaktív bemutató

12.00-17.00 óra: 
Csodatár játékok

Kísérő programok
9.00–16.00 óra: 

A Kőbányai pincerendszer megtekintése idegenvezetéssel, 
előzetes bejelentkezés alapján! Regisztráció 2015. június 
8-tól a www.kvzrt.hu honlapon.

10.00-14.30 óra: 
A Conti-kápolna megtekintése, idegenvezetéssel

10.00 és 12.30 óra: 
Rendhagyó kőbányai buszos városnézés, indulás a Kőrösitől, 
személyesen igényelt (június 10-től a Kőrösiben) regisztráci-
ós jeggyel.

10.30–17.30 óra: 
A Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése, 1102 Budapest, 
Halom u. 37/B

Június 28. vasárnap

Nagyszínpad

11.00-12.00 óra: 
Alma Együttes koncertje

12.15-12.45 óra: 
Weszely Ernő harmónikaművész koncertje

13.00-14.00 óra: 
Dolák-Saly Róbert Stand Up Comedy

14.15-15.00 óra: 
Vinkovci város – Kud-Sumari zenekar koncertje

19.00-21.00 óra: 
Ismerős Arcok koncert

Templomkert

10.00-16.00 óra: 
Varázslatos Zenevonat Takáts Botond énekes, zeneszerző és 
Takáts Rita előadóművész vezetésével. 

10.00-15.00 óra: 
,,Miénk itt a tér” – Ifjúsági sziget!

12.00-16.00 óra: 
Magyarok Madara Íjász Egyesület, interaktív bemutató

10.00-18.00 óra: 
Népi kirakodó vásár

10.00 -17.00 óra: 
Civil Korzó

10.00-16.00 óra: 
Kézműves foglalkozások

12.00-17.00 óra: 
Gyerkőcudvar

10.00-16.00 óra: 
Lovas sétakocsikázás Kőbánya belvárosában. Indulás és érke-
zés helyszíne: az Önkormányzat épülete előtti parkoló

16.30-17.00 óra: 
Koszorúzás a Szent László szobornál, Szent László plébánia-
templom

10.00-11.00 óra: 
Szentmise

17.00-19.00 óra: 
Ünnepi Szentmise Ünnepi búcsú szentmise, melyet Snell 
György, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüs-
pöke mutat be. Elhangzik Haydn: Nelson Mise. Vezényel: 
Varsányi István karnagy

Kísérő programok
9.00–15.00 óra: 

Kőbányai pincerendszer megtekintése idegenvezetéssel
10.00 és 12.30 órakor 

Rendhagyó kőbányai buszos városnézés
10.30-16.30 óra: 

Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése

Lacikonyha, Rétes, Kürtöskalács, Bortersz, Pálinkaház, Kávé 
terasz, Fagyi, Mézeskalács, Kézműves sör, Mojitó

További információ: Kőrösi.org

folytatás az előző oldalról
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Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere és Kubatov Gábor, az 
FTC elnöke adta át a Bihari úti Kocsis Sándor Sportközpontot, 
amely egyben az FTC Női Labdarúgó Központ is. Az avató-
ünnepségen részt vett a névadó Kocsis Sándornak, az Arany-
csapat 1979-ben elhunyt legendás csatárának Barcelonában 
élő fi a, ifj. Kocsis Sándor is. A Ferencváros női labdarúgóinak, 
illetve a Törekvés SE edzéseinek otthont adó sportcentrumban 
mintegy 683 millió forintos beruházást hajtott végre az FTC és 
Kőbánya. 

A tavaly októberben kezdett beruházásból 68 milliót a Kőbá-
nyai Önkormányzat állt, 615 millió forintot pedig az FTC Lab-
darúgó Zrt. TAO-forrás és saját erő felhasználásával biztosí-
tott. A központ Kőbánya tulajdona marad, de a Ferencváros és 
az önkormányzat megállapodása értelmében az FTC összesen 
15+15 évig használhatja a füves és a műfüves nagypályákat, 
cserébe fi zeti a karbantartási és közüzemi díjakat. A pályák 
nyitottak a kőbányai csapatok előtt is. A kispályákkal és a töb-
bi létesítménnyel a Kőbányai Önkormányzat Kocsis Sándor 
Sportközpontja rendelkezik.

A 3,5 hektáros területen megmaradt a parasportolók központ-
ja, a Törekvés Sportegyesület vívóterme, valamint a salak- és 
teniszpályák is. A fejlesztések eredményeként a felújított cen-
terpálya mellett egy nagy méretű, valamint két kis műfüves 
pályán lehet futballozni. Megújult a 800 fős lelátó, elkészült 

Felavatták a Kocsis Sándor Sportközpontot
az eredményjelző, felújították a pályahangosítást és helyreállí-
tották a salakos futókört. Több mint kétezer négyzetméteren új 
parkosított, öntözött zöldfelületet alakítottak ki. A futballpálya 
mellett található, 700 négyzetméteres konténervárosban öltö-
zőket, társalgót, masszázsszobát és szertárat alakítottak ki. A 
munkálatok során megőrizték a múlt emlékeit, így az 1930-as 
években épült, műemlék jellegű kútházat is. A 60 méter mély, 
felújított kútról működik az öntözőrendszer.

A névadó Kocsis Sándor magyar válogatott labdarúgó, az 
Aranycsapat csatára volt. A Kőbányai TC-ben kezdett gyer-
mekként futballozni, majd 17 évesen a Ferencvároshoz, 1950-
ben a Budapesti Honvédhez került. Az 1952-es helsinki nyári 
olimpián az olimpiai aranyérmes csapat tagja volt. A magyar 
válogatottban 68 alkalommal lépett pályára és 75 gólt lőtt. Az 
1954-es világbajnokságon Svájcban 11 gólt rúgott, ezzel a vb 
gólkirálya lett. Az 1956-os magyar forradalom leverése után 
nem tért haza, előbb Svájcban a Young Fellows Zürich, majd 
1958 és 1966 között az FC Barcelona játékosa volt, utóbbival 
kétszeres spanyol bajnok és kupagyőztes lett. Hamvait 2012-
ben a budapesti Szent István-bazilikában helyezték végső nyu-
galomra.

Mellrákfórum a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban
Mellrákfórum indult a Bajcsy Kórházban, amely minden 
hónap első csütörtökén kerül megrendezésre. A betegklub 
alapítói Balassa Gabriella, Tamási Mónika és Dr. Kenessey 
Andrea, akik maguk is mellrák érintettek, folyamatosan vár-
ják a kérdéseket és kéréseket, hogy a klubnapokon mindenki 
választ kaphasson a jó hangulatú, érdekes beszélgetések 
során. A részvétel ingyenes. Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
info@mellrakforum.hu, Balassa Gabriella: 06/30-922-6503. 
Bővebb információ: www.mellrakforum.hu
Helyszín: Bajcsy Zsilinszky Kórház Pszichiátriai Ambulancia 
orvosi szoba (D épület 1. emelet)
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Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
NEM VEHETED EL A MAGYAROK MUNKÁJÁT!

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Csak a pünkösdi   
hétvégén több 

mint 1000 tiltott 
határátlépőt fogtak 

el a rendőrök.

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Ingyenesen étkeznek a nyáron a rászoruló kőbányai gyerekek
Kőbánya idén is gondoskodik a rászoruló gyermekek ingyenes 
nyári étkeztetéséről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályá-
zatának köszönhetően tavaly mintegy 3,7 millió, idén pedig – si-
keres pályázat esetén – 4,7 millió forintot költhet a kerület erre a 
célra. A pályázattól függetlenül az önkormányzat átvállalta a szü-
lőktől az emelt szintű közétkeztetéssel járó plusz 50 millió forintos 
terhét. A Kőbányai Önkormányzat tavaly először pályázott az Em-
beri Erőforrások Minisztériumánál (EMMI) a nyári szociális gyer-
mekétkeztetésre. A támogatás igénylésekor a kerület 157 gyermek 
étkeztetését vállalta a támogatási összegből, további 93 gyermekét 
pedig saját forrásból. A tárca a kerületet eredetileg 3 millió forint-
tal támogatta, de tekintettel az önkormányzat által biztosított ön-
erőre az emberi erőforrások minisztere további 666 ezer forintos 
utólagos támogatást is megítélt Kőbányának. Így végül az EMMI 
100 százalékban fi nanszírozta a kőbányai gyermekek étkeztetését.

Az önkormányzat szervezésében 2014. június 16-tól augusztus 
14-ig, 44 napon keresztül étkezhettek ingyen a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban részesülő kőbányai családok gyer-
mekei. Az egy tál meleg ételt zárt dobozokban szállították négy 

helyszínre minden nap, az előző 
napon leadott rendelés alapján. 
Az étkeztetés mellett az önkor-
mányzat prevenciós és szabad-
idős programokról is gondos-
kodott azoknak a gyerekeknek, 
akik nem a nyári napközis tábor 
keretében vették igénybe az ét-

keztetést, hanem a gyermekjó-
léti központon keresztül.

A Gyermekszegénység el-
leni program keretében Kő-
bánya idén 4,7 millió forint 
támogatásra pályázott a nyári 
szociális gyermekétkeztetés 
biztosítására. Az előző évhez 
hasonlóan idén is 250 gyermek étkeztetését vállalta az önkor-
mányzat 43 napon keresztül – az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján ennyien igénylik ezt a lehetőséget. Ennek kapcsán Czibere 
Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkára Kőbányán tartott sajtótájékoztatót. Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere az eseményen elmondta: Kő-
bánya összetett szociális ellátórendszert működtet, és más te-
lepülésekre nem jellemző, speciális formában is segíti a kerület 
lakosait. Ebbe a rendszerbe illeszkedik az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Gyermekszegénység elleni program pályáza-
ta. Kőbánya polgármestere a téma kapcsán beszélt arról is, hogy 
– a pályázattól függetlenül – a kerület átvállalta a közétkeztetés-
ben bevezetett reform-táplálkozás plusz terheit. A kormány csak 
szeptembertől kötelezi a minőségi közétkeztetés bevezetésére az 
önkormányzatokat, de Kőbánya már január óta az emelt szintű 
szolgáltatást nyújtja. Az egészségbarát, minőségi ételek költ-
ségnövekedésének egy részét a szülőknek kellene kifi zetniük, 
de ezt az 50 millió forintot az önkormányzat kifi zeti helyettük. 

Forrás és kép: Kőbánya.hu
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Napelemek főzőkonyha-fejlesztéssel fűszerezve a 
Szivárvány Idősek Otthonában

A Kőbányai Önkormányzat két nagyértékű beruházást hajtott 
végre a kerületi Szivárvány Idősek Otthonában. 38 millió forint 
értékben szereltek fel napelemeket az épületre, illetve befejező-
dött a főzőkonyha 3 millió forintos modernizációja is. 

Kovács Róbert polgármester a fejlesztések ünnepélyes átadása-
kor elmondta, hogy mindig jó a Szivárvány Idősek Otthonába 
jönni, egyrészt mert szép és gondozott az épület és környezete, 
másrészt mert folyamatosan fejlődik az intézmény. Félévente át 
lehet adni egy új fejlesztést - köszönhetően az otthon vezetése 
és felügyelőbizottsága által végzett lelkiismeretes és odafi gye-
lő munkának. A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat 168 napelemet szereltetett fel a Sütöde 
utcai otthon tetőszerkezetére. A beruházás 38,3 millió forintos 
összköltségét a kerület uniós forrásból fedezi. A beruházásnak 
köszönhetően az intézmény áramfelhasználásának 31 százalékát 
megújuló energiaforrásból biztosítja, így éves szinten 2.1 mil-
lió forinttal kerül kevesebbe az idősek otthonának fenntartása.

Szintén az itt lakók kényelmét szolgálja a főzőkonyha bővíté-
se. Az összesen 3 millió forint értékű beruházás során szállító-
edény-mosogatót, húselőkészítőt és diétás konyhai helyiséget 
alakítottak i, valamint víz- és gáz almérőt építettek be. Átala-
kították a fekete mosogatót, az ételhulladék tároló helyiséget, 
a főzőtér növelése érdekében pedig az étterembe helyezték át a 
tálalópultot. Kiépítették az új gépek csatlakozásait és átadó ab-
lakot alakítottak ki a főzőtér és az étterem között. Az új konyha 
üzembe helyezéséhez szükséges engedélyeket az intézmény 
megkapta a hatóságoktól. Az említett 3 millió forintból az ön-
kormányzat 20 tálcás, gázüzemű légkeveréses sütőt, valamint 
multifunkciós konyhai alapgépet is vásárolt. Emellett moso-
gatógépet, gázüzemű billenős serpenyőt, hűtött munkaasztalt, 
valamint rozsfamentes polcokat és edényeket is kapott az in-
tézmény. A modernizáció lehetővé tette a HACCP minőségbiz-
tosítási rendszer bevezetését is. Az itt dolgozók részt vettek az 
erről szóló oktatáson.

Újjászületett a Pongrác telep
Egy egész városrész újult meg Kőbányán: a Pongrác lakótelep. 
A 2010-ben kezdődött és most zárult projekt során 1 milliárd 
120 millió forintból nem csak az épületek, hanem a közösségi 
terek és a zöldfelületek is megújultak. A kőbányai Pongrác tele-
pen 60-70 éven keresztül lényegében változatlan volt a helyzet, 
a lakások komfort nélkül épültek, s csak a lakókon múlt, hogy 
ezeket belül átalakítsák. Kőbányán korábban még nem volt pél-
da arra, hogy pályázati pénzből valósuljon meg egy városrész 
fejlesztése. Az önkormányzat és a közösség szinte példátlan 
összefogásának köszönhetően a telep 20 társasháza, 74 szociá-
lis bérlakása, közintézményei (óvoda és bölcsőde) kívül-belül 
megújultak.

A közterületek is újjászülettek: a sétáló- és pihenőterek, a kö-
zösségi kertek, a játszóterek és a járdák. A parkok kizöldültek 
és új padokat, ivókutat kaptak, az elöregedett, balesetveszélyes 
fákat, cserjéket kivágták, helyükre újakat telepítettek. Ma már 
12, a rendőrségre bekötött térfi gyelő kamera vigyázza a lakók 
biztonságát, korszerűsödött és az újonnan kialakított terekhez 

igazodott a közvilágítás. Mostanra 140 normál és további 3 
mozgáskorlátozottak számára kijelölt új térburkolatú parkoló-
hely szolgálja az itt élők kényelmét. A Pongrác Közösségi Ház 
a közösségi élet méltó központjává vált, ahol nem csak a sza-
badidő eltöltéséhez kínálnak programokat, hanem az elhelyez-
kedés esélyét javító tanfolyamokkal, segítő szolgáltatásokkal 
is várják az itt lakókat. Kőbánya gondolt a fogyatékkal élőkre 
is: a beruházás során jelentős mértékű akadálymentesítésre is 
sor került.

A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Kőbá-
nyai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja” 
elnevezésű projekt összesen 1 milliárd 120 millió forintból 
valósult meg. Ebből 900 milliót az Európai Unió Regionális 
Fejlesztési Alapjának támogatásával fi nanszírozott a kerület, 
165 millió forint önrészt a Kőbányai Önkormányzat biztosí-
tott, 55 millió forint önrészt pedig a helyi társasházak adtak a 
beruházásokhoz.
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A projekt záróeseményeként ünnep várta a Pongrác lakótelep 
minden lakóját május 15-én. A városrész szívében megrende-
zett ünnepségen szabadtéri programoktól kezdve bohócon át a 
koncertekig minden volt, ami kedvére lehetett a kisebbeknek és 
a nagyobbaknak. A rendezvényén Kovács Róbert polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Beszéde elején a teleppel kapcso-
latos személyes élményeit osztotta meg, majd kitért a telep tör-
ténetének hányatott időszakára, amikor évtizedekig nem történt 
semmilyen fejlesztés. Elmondta, hogy alpolgármestersége idején 
írták ki azt a pályázatot, amelyben meglátta a városrész rehabi-
litációjának lehetőségét. Az elhatározást tettek követték, amely-
nek eredményeként a Kőbányai Önkormányzat a telep lakóival 
közösen indult a pályázaton. Közös volt a munka és végül közös 
lett a siker is: sokak munkájának köszönhető, hogy a Pongrác 
telep ilyen nagymértékben megváltozott! Ám nem csak a kör-
nyezetben érzékelhető a változás, hanem elindult a közösségi 
élet is. Kovács Róbert kiemelte Bánó Soma tevékenykedését, 
akinek a vezetésével helyi közösség formálódik. A polgár-
mester elismerte, nem volt könnyű a fejújítás időszaka, amiért 
megköszönte a lakók türelmét és személyes közreműködését. 
Felhívta a fi gyelmet arra, hogy – bár a rehabilitációs projekt 
lezárult – a városrész nincs kész, hiszen most is folyamatosan 
zajlanak a munkálatok. A munka nem is állhat le, mert a dol-
gos hétköznapok során is törődni kell a környezettel, vigyázni 
kell az eredményekre, a telep állapotára. Vigyázzanak a kör-
nyezetükre és egymásra! – zárta köszöntőjét Kovács Róbert.

Ünnepelt a városrész

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének felhívása 
a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj 
pályázatról. 

Pályázható maximális összeg: 5 000 forint/hó (az általános is-
kola 5-8. évfolyamos tanulói részére), 10 000 forint/hó (a kö-
zépfokú oktatási intézmény tanulói részére). Az ösztöndíj 2015. 
szeptemberétől 2016. januárjáig, öt hónap időtartamra szól.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó Kőbányán 
legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel ren-
delkezzen, 5-13. évfolyamos, nappali tagozatos tanuló legyen, 
a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem ne haladja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (jelenleg 57 
000 Ft), valamint a 2014/2015. tanév végi eredménye jó, illetve 
jobb legyen, mint a félévi osztályzata. 

A 14 éven aluli gyerekek pályázatát a törvényes képviselő 
nyújthatja be, 14 és 18 éves kor között a törvényes képviselő 
aláírása szükséges. 

A támogatás visszavonható, ha a tanulmányokat a pályázó nem 
folytatja, ha fegyelmi büntetést kap és ha az igazolatlan hiány-
zásainak száma meghaladja a tíz órát.

A pályázatot a megfelelően kitöltött adatlapon az előírt doku-
mentumok csatolásával postai úton vagy személyesen lehet 
benyújtani. A pályázatot „Kőbánya számít Rád - tanulmányi 
ösztöndíj pályázat” megjelöléssel 2015. június 30. éjfélig lehet 
elküldeni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálta-
tási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály címére 
(1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 31.).

A pályázathoz mellékelni kell a 2014/2015. félévi, a 2014/2015. 
tanév végi tanulmányi eredményeket, valamint a 2014/2015. 
tanév második félévére vonatkozóan a kiemelkedő eredménye-
ket tanúsító okmányok másolatát, a pályázó családjában az egy 
főre jutó nettó jövedelmet igazoló okiratot és a személyes ok-
iratok másolatát.

A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer alapján 
történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályá-
zók részesíthetők. A pályázó és a közoktatási intézmény a pá-
lyázat elbírálásáról 2015. szeptember 15-éig kap értesítést.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást kérhetnek a 
36-1/433-8144 telefonszámon, illetve az oktatas@kobanya.hu 
e-mail címen.

A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

Kőbánya számít Rád - szociá-
lis alapú tanulmányi ösztöndíj 
pályázat
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Befejeződtek a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó munkála-
tok Kőbánya eddig csatornázatlan részein. A Budapest Komp-
lex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében, 
európai uniós támogatással megépített másfél kilométernyi 
csatornát az összes érintett szakaszon üzembe helyezték, így 
a háztartások megkezdhetik a rákötést a korszerű rendszerre. 
A szennyvízcsatornázás eredményeként Kőbányán 13 utca la-
kosainak nyílik meg a lehetősége, hogy rákössön a fejlesztés 
során kiépített korszerű szennyvízhálózatra. Az utcai gerincve-
zetékhez a háztartások a házi bekötőcsatornán keresztül tudnak 
csatlakozni, de az ingatlant és a bekötőcsatornát összekötő házi 
szennyvízhálózat megterveztetése, engedélyeztetése és kiépíté-
se már az érintett ingatlantulajdonosok feladata.

Megépült az új szennyvíz-
csatorna: elindulhatnak a 
rákötések!

Az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek engedélyének 
birtokában – az érintett háztartások megkezdhetik a rákötést a 
kiépült csatornára. Az ingatlanok tulajdonosai a Fővárosi Csa-
tornázási Művek ügyfélszolgálatától – személyesen a 1087 Bu-
dapest, Kerepesi út 19. (bejárat az Asztalos S. u. felől) szám 
alatti ügyfélszolgálati irodában, illetve telefonon a 06/1 455-
4306-os számon, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@fcsm.hu 
címen kaphatnak bővebb tájékoztatást a rákötéshez szükséges 
teendőkről. 

További információ: www.bpcsatornazas.hu, információs 
e-mail cím: info@bpcsatornazas.hu, zöld szám: 06-80-205-412

Felsőfokú erősáramú villamosmér-
nöki végzettségű munkatársakat 
keres a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. határozatlan idejű munkaszerződés 
keretében felsőfokú erősáramú villamosmérnöki végzettségű főállású 
munkatársakat keres az alábbiak szerint:
A munkakör célja: A Budapest Kőbányai Önkormányzat, valamint 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanoknak a 
fenntartással, üzemeltetéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos 
műszaki, előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása [a hibaelhárítás-
tól a felújításig, illetve új létesítmények (beruházói feladatok) építé-
séig].
Főbb feladatok:

 – megszervezi és koordinálja az ügyeleti rendszerben végzett gyors-
szolgálati tevékenységet (kiadja a munkát, elvégzi a műszaki ellen-
őrzési feladatokat, ellátja az ezzel kapcsolatos adminisztrációt, 
vezeti a nyilvántartásokat);

 – előkészíti az éves karbantartási, felújítási munkákat (alapszintű terv-
rajz, műszaki leírás, költségvetési kiírás, ütemterv készítése);

 – részt vesz a terveztetési feladatok előkészítésében, koordinálásában, 
a tervek ellenőrzésében;

 – részt vesz a projektek teljes körű lebonyolításában, műszaki ellen-
őrzésében;

 – előkészíti és részt vesz a vállalkozásba adás folyamatában, beszer-
zési-, közbeszerzési eljárásokban, szerződéskötésben, elszámolás-
ban;

 – feladata a minőségbiztosítási utasítások elkészítése, betartása.
Elvárások:

 – főiskolai vagy egyetemi szintű erősáramú villamosmérnöki végzett-
ség;

 – épületüzemeltetésben, beruházás lebonyolításban szerzett legalább 5 
éves szakmai gyakorlat;

 – számítógépes programok felhasználói szintű ismerete (Terc költség-
vetés, ArchiCAD, szövegszerkesztő és táblázatkezelő);

 – műszaki ellenőri végzettség (érvényes jogosultság);
 – B kategóriás jogosítvány;
 – csapatmunka és önálló munkavégzési készség, gyakorlatiasság, pre-
cizitás;

 – jó kommunikációs készség.
Előnyt jelent:

 – önkormányzati lakóépületek, közintézmények épületüzemeltetésé-
ben szerzett szakmai tapasztalat;

 – Európai Uniós projektekben szerzett szakmai tapasztalat;
 – közbeszerzési ismeretek;
 – a vonatkozó jogi környezet ismerete;
 – gyengeáramú rendszerek ismerete (informatika, telefon, riasztó, 
kamerás rendszerek)

Amit kínálunk:
– változatos munkakör;
– biztos háttér;
– jövedelem megegyezés alapján.
Munkavégzés helye: 1107 Budapest Ceglédi utca 30., illetve a mun-
káltató működési területe
Jelentkezési határidő: 2015. július 15.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok: 

 – fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a korábbi munkahe-
lyek megnevezésével és onnan referenciát adó személy elérhetősé-
gének megadásával;

 – motivációs levél;
 – végzettséget igazoló okiratok másolata;
 – az állás betöltésének feltétele a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány megléte.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat 
elbírálását követően – három (3) hónap próbaidő kikötésével – azon-
nal betölthető.
Jelentkezés módja: Fényképes szakmai önéletrajzát, a bruttó 
jövedelemigény megjelölésével, illetve a benyújtandó iratokkal a 
kvzrt@kvzrt.hu e-mail címre várjuk.

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

Népligeti séta
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