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X. kerületi közösségi hírlap

Tavaszi piknikre hívja Kovács Róbert polgármester a
kőbányaiakat május utolsó hétvégéjén. Május 27-én,
szombaton 18:00-24:00 óráig a kerület bolgár, görög
és szerb nemzetiségei közösen kínálnak remek programot az újhegyi Mély-tó színpadán és környezetében.
A Balkán-Est keretében bepillanthatunk a bemutatkozó
nemzetiségek kultúrájába, megismerkedhetünk zenéikkel, táncaikkal, valamint gasztronómiai különlegességeikkel is.
Május 28-án, vasárnap 10:00-18:00 óra között a gyermekeké lesz a főszerep, őket ünnepelik a tavaly teljesen újjávarázsolt Újhegyi sétányon. A zenés programok
mellett sok-sok játékkal, kézműves foglalkozással és
gólyalábasokkal szeretnének a legkisebbeknek és a
nagyobbaknak is örömet szerezni. Mindezek mellett
egy szó szerint óriási meglepetéssel is készülnek: a világ
leghosszabb palacsintáját készülnek megsütni, amiből
kóstolni is lehet!
A tavaszi piknik részletes programfüzete a Kőbányai
Önkormányzat honlapján érhető el: www.kobanya.hu

Az országos Streetball Fesztivál nyitó rendezvényének
évek óta Kőbánya ad otthont. Idén sem lesz ez másként,
így május 27-én újra a Népligetbe várják az érdeklődőket. Helyszín: Népliget, Építők Sporttelep előtti terület, időpont: 2017. május 27., 9:00 óra. A fesztiválról
további információ a Kocsis Sándor Sportközpont honlapján található: http://kobanyasport.hu
Magyarország legnagyobb szabadidősport
eseménye, a Kihívás
Napja alkalmából a
Kocsis Sándor Sportközpont és a Kőbányai Önkormányzat
futónapot szervez. A
cél, hogy az Óhegy
parki futókörön minél
többször „körbefussuk”
Budapestet.
Helyszín: Ó
Óhegy park, futókör, időpont: 2017. május
31., szerda, 9-18:00 óra között. A futónapról további
információ a Kőbányai Önkormányzat honlapján található: www.kobanya.hu
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Halas majális Kőbányán
ugrálóvár és állatsimogató a gyerekeknek okozott felejthetetlen
örömet, míg a különböző szervezetek sátrainál a felnőttek kaphattak élményeket – vagy éppen információt. Szóval mindenki
megtalálhatta azt az elfoglaltságot, amely a szívéhez közel áll.
A közönséget a színpadon sok-sok műfaj képviselője szórakoztatta, míg este a Zenevonat koncertje zárta a tartalmas napot.
A Halmajálist Kovács Róbert polgármester nyitotta meg, aki
jelképesen meggyújtotta a tüzet a bogrács alatt. De tűz lobogott a hatalmas, több mint 1000 literes üstben is, amelyben
ínycsiklandóan rotyogott a halászlé. A meghirdetett halfőző
versenyre 29 csapat nevezett, amelyet a negyedik alkalommal
induló FISH-MIX formáció nyert meg. Kiderült, hogy a győztes halászlé többféle halból és gyufatészta felhasználásával
készült. Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebok oldala
Halmajálissal ünnepelte Kőbánya május elsejét az Óhegy parkban, amely ismét remek hátteret adott a kerület egyik legnagyobb rendezvényének. A hatalmas zöld parkba idén is sok
ezren látogattak ki, élvezték a színes programokat és a tavaszi napsütés, kóstolgatták a bográcsokban rotyogó ﬁnomabbnál ﬁnomabb halleveket. Zajlott az élet: játszópark, arcfestés,

TE IS L EH ETSZ NYELVZ SENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27
évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig
tizenhárom
nyelvből
szerzett
középfokú nyelvvizsgát. Zsóﬁ pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes
gimnazistaként már
tíz nyelvből vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában
egyedülálló.
Könnyedén,
három-négyhavonta
tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot
használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti
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át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon. Három
dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal
tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza
a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát
– ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten
tartásra, sőt – újra
elővéve – bármikor
felfrissíthetjük vele
nyelvtudásunkat
anélkül, hogy be
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a
titkot, hogyan lehet minden olyan emberből
sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.
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Gaál Ottó nagysikerű
tankönyveinek bemutatója!
ÚJ ÚT
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők
és 21990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

Kőbányán:
2017. május 24. (szerda)
és 30. (kedd) 17-19 óráig
Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
(Szent László tér 7.)
www.kreativnyelv.hu
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Új szakorvosi rendelő épül Kőbányán

Kovács Róbert polgármester a szakrendelő építéséről szóló
május 3-ai sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy a kerület az elmúlt években 1,5 milliárd forintot költött el egészségügyi alapellátásra, a háziorvosi rendelők felújítására és
új orvosi rendelő építésére. Megújult a Salgótarjáni úti és a
Zsivaj utcai rendelő, illetve új rendelő épült a Kerepesi úton,
jelenleg pedig tervezés alatt áll a Pongrác úti rendelő újjáépítése. Az állami fenntartású, évek óta méltatlan infrastrukturális állapotú Egészségház problémájának megoldása azonban kormányzati segítség nélkül nem sikerülhetett volna.

sabb, hogy a lakossági ellátás színvonalát megfelelő állapotba
hozzák.
Révész Máriusz kormánybiztos, országgyűlési képviselő arról
beszélt, hogy Kőbánya a főváros leggyorsabban fejlődő kerülete volt az utóbbi években, azonban az egészségügyi infrastruktúra „kritikus pontnak” számított. Azt mondta, a kőbányaiak az új egészségházzal és a korszerű szakrendelővel jobb
egészségügyi ellátást kapnak majd.
Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár
elmondta, hogy a következő években a központi régió egészségügyi ellátását kell megoldani azért, hogy az itt élők ellátásához olyan háttér alakuljon ki, ami a biztonságos betegellátást
szolgálja.
Dr. Bodnár Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója kifejtette: a szakrendelő több évtizeddel
ezelőtt épült, az állapota leromlott, viszont jelentős szerepet
játszik Budapest és az agglomeráció lakosainak ellátásában. Az
egészségügyi intézmény éves szinten kétmillió beteget lát el,
a szakorvosi rendelőben pedig 205 ezer ember fordul meg. A
kórházban tavaly összesen 1 millió beavatkozást végeztek el.

Dr. György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja
kiemelte, hogy a rossz infrastrukturális körülmények ellenére
az intézmény az évek alatt színvonalas budapesti kórházzá
vált, és magas szinten biztosítja az orvosi ellátást. Az épített
környezet fejlődése mellett a szolgáltatásoknak is megfelelő
infrastruktúrával kell rendelkezniük, ennek érdekében számos
beruházás történt már, és fog történni a jövőben, de a legfonto-

www.facebook.com/kobanya

Forrás: MTI, Kőbánya.hu, Kormány.hu
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Még az idén megkezdődik Kőbányán az új szakorvosi rendelő
építése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén. A régi Egészségház helyébe lépő új, négyszintes, 5497 négyzetméter alapterületű új épületben 192 helyiség és 86 szakrendelő kap majd
helyet. Azért, hogy a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátás elkülönüljön, az intézmény bejárata a Maglódi út felől lesz. A felszínen 122 db, a mélygarázsban további 50 parkolóhely áll majd a
betegek és a hozzátartozóik rendelkezésére. Az új szakrendelő
tervezése jelenleg is zajlik, az építkezés 2017 decemberében
kezdődhet el, az épület 2018 decemberétől fogadhat betegeket.
A szakrendelő építése 3 milliárdos forrást igényel, a berendezés beszerzése – műszerek és informatikai rendszer kialakítása
‒ 800 millió forintos kormányzati támogatásból valósul meg.
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Kerületszépítő akció borítja
virágba Kőbányát

A Kőbányai Önkormányzat idén is meghirdette az „Önnek
is szeretnék adni virágot” elnevezésű kerületszépítő akciót,
amelyre 2154 pályázat érkezett. A mintegy 65205 darab virágot, növényt, fűszernövényt és cserjét Kovács Róbert polgármester, képviselőtársaival és munkatársaival április 28-án adta
át a kőbányaiaknak a Bánya utcai volt általános iskola épületében. A polgármester minden pályázónak megköszönte, hogy
a mozgalomhoz csatlakozva tesz a szebb környezetért, és évről
évre egyre többen teszik, egyre szebbé Kőbányát. A népszerű
kerületszépítő akciónak köszönhetően 21260 tő egynyári virág,
23780 tő muskátli, 4415 cserepes fűszernövény, 6630 darab
fagyal sövény és 9120 csodasövény kerül a kőbányai ágyásokba, előkertekbe, virágládákba, balkonokra. A virágosztással
az akció nem ért véget, hiszen a munka most kezdődik el igazán: a pályázóknak el kell ültetni a palántákat, majd locsolni,
gondozni kell a növényeket. Az Önkormányzat és a lelkes
kerületszépítők együttműködésének köszönhetően virágba
borul Kőbánya, és élhetőbb, szebb és virágosabb lesz a kerület.
Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert polgármester Facebook oldala

Ligeterdő ültetésével
folytatódott a Gergely
bánya rekultivációja

Befejeződött az egykori agyagbánya, majd hulladéklerakó területének fásítása, a Harmat utca és Sibrik Miklós út által közrefogott területen. Miután a hulladékprobléma nagy részét az
FKF Zrt. jogelődje idézte elő az évtizedek során, a rekultiváció
költségeiből a főváros is részt vállal. A mostani fásításhoz 10
millió forintot szavazott meg a főváros tavaly decemberben, a
kertészeti tervezés és kivitelezés pedig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladata volt. Miután a „szánkózó domb” rekultivációját az önkormányzat már néhány éve elvégezte, idén tavasszal
a terület még rendezetlen nyugati és déli oldalára telepítettek
fákat és cserjéket. A növénytelepítés előtt változó vastagságban
termőföldet hordtak a törmelékhalmokra. A kerttervezők olyan
növényfajokat választottak a ligeterdőhöz, amelyek várhatóan
beérik a mostoha talajadottságokkal. Az elültetett 393 darab
lombos fa 9 fajtából tevődik össze; van köztük 110 juhar, 77
platán, 52 ezüst hárs, 39 mezei juhar, 38 közönséges nyírfa,
és mások, míg a 122 örökzöld között telepítettek 50 fekete
fenyőt és 46 tiszafát. Nem kevesebb, mint 715 darab, legalább
46 centiméter magas cserjét is ültettek, melyek zöme orgona
és fagyal. A telepítéssel megbízott vállalkozó a szerződés szerint 1 év garanciát vállal arra, hogy a növények megmaradjanak
és amelyek esetleg elhalnak, azokat saját költségére pótolja.
A továbbra is zárt terület gondozása – mint az öntözés, metszés, fűkaszálás, környezetvédelmi monitorozás, gázelvezető
rendszer működtetése – változatlanul a Vagyonkezelő feladata
marad.
Forrás: Kőbányai Önkormányzat

Kozmetika és szépségszalon
a Gergely utcában

A szépségre mindenkinek szüksége van, a kiegyensúlyozott belső világ megteremtéséhez hozzá tartozik testünk kezelése sőt kényeztetése is. Várom kozmetikámban a szépülni, relaxálni feltöltődni vágyó hölgyeket és urakat kortól
függetlenül, ahol egyéni igényekre szabott szolgáltatást nyújtok Professzionális
Solani termékekkel nyugodt, kellemes környezetben, hogy rohanó világunkban
legyen egy hely, ahol kicsit lelassul az idő, és kizárólag önnel foglalkozom.
Folyamatosan előadásokon, továbbképzéseken veszek részt, hogy vendégeim elégedettek legyenek, maximális szaktudás mellett mindig újabb kezelésekkel, hatóanyagokkal megújuló szolgáltatásokkal tudjam fogadni őket.

Szivák Erika kozmetikus
Elérhetőségek: 1103 Budapest, Gergely utca 35/e;
Telefonszám: +36 20 254-98-23
További információ, szolgáltatások, árak és akciók:
www.erikakozmetika-kobanya.hu
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Párhuzamok – tudatformáló
jótékonysági gála a teljes
értékű életért
Párhuzamok címmel jótékonysági gálán mutatta be
tudását az Art's Ok Táncszínház a Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális Központban. A gála
különleges és rendhagyó
volt, hiszen azt a ParaDance
Company kerekesszékes társulattal karöltve rendezték meg
2017. április 30-án. Az esemény fő célja az volt, hogy a Kőrösi
színháztermét megtöltő nézők különböző korosztályai számára
– főként a ﬁatalabbakat megcélozva – bemutassák a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait, illetve hogy az ép társadalom felé azt a gondolatot közvetítsék, mely szerint a sérült
emberek is ugyanúgy képesek művészei értékeket teremteni.
Az Art’s Ok Táncszínház és a ParaDance Company nem először lépett közösen színpadra. Kapcsolatuknak van egy közös
pontja: a háromszoros Nívó díjas táncpedagógus, koreográfus
Bayer Judit, aki 26 éve alapította meg a táncszínházat, míg a
kerekesszékes táncosokat már több mint 5 éve tanítja. Az Art’s
Ok Táncszínházban jelenleg 50 gyermek alkot csodálatos
közösséget a legkisebbektől a felnőtt korosztályig bezárólag.

Út- és járda felújítások,
parkoló-építések és új
forgalmi rend
Kőbányán
Nem telt el tétlenül a kerületben az elmúlt időszak sem: amíg
a Kőbányai Önkormányzat felújította a Martinovics teret, új
forgalmi rendet vezetett be a Diósgyőri utcában, új parkolókat épített a Somfa közben, valamint megoldotta a gyalogosok
közlekedési problémáit a Gyakorló közben, addig a Budapest
Közút Zrt. megújította a Gyógyszergyári utat.

– Elkészült a Martinovics tér felújítása: a Kőbányai Önkormányzat beruházásában elbontották a 105 méter hosszú
útpálya, valamint a tűzoltóság melletti járda kockakő burkolatát és új aszfalt burkolatot készítettek. Az út mindkét
oldalán 2 méter széles parkolósávot építtettek.

– A Diósgyőri utca Cserkesz és Gergely utcák közötti szakaszán a járművek a páratlan oldalon összefüggően parkolnak, így a megmaradó útpálya nem elég széles a kétirányú
forgalomhoz. Ezért döntött úgy a Kőbányai Önkormányzat,
hogy ezen a szakaszon bevezeti az egyirányú forgalmat. Az
új forgalmi rendet május 3-án vezették be, amelyre 3 hónapig külön táblák is felhívják a ﬁgyelmet. A parkolóhelyek
kezdetét és végét burkolati jelek jelölik.

– Új parkolót építtetett az Önkormányzat a Somfa közben,

A rendkívül látványos, felemelő és sok esetben megindító
koreográﬁákat ugyanarra a zenére, ugyanabban a stílusban
adták elő az Art’s Ok és a ParaDance Company táncosai.
Bayer Judit koreográfus olyan mozgáskombinációkat talált ki
kerekesszékes és nem kerekesszékes tanítványainak, melyek
ugyanazt a jelentéstartalmat fejezik ki. Ez volt az egyik alappillére a jótékonysági gála elnevezésének, a Párhuzamoknak.

a körforgalom mellett: 19 új parkolóhelyet alakítottak ki,
közülük egyet mozgáskorlátozottaknak. A parkolási helyzet
javítása érdekében a Somfa köz 11-15. előtt szélesítették az
útpályát a szervizút mentén és a teljes szakasz egyirányú
lett a Zágrábi utca felé. A szélesítés során közel 360 négyzetméterrel nőtt az aszfaltfelület, ezáltal biztosítva a kétoldali szabályos parkolás lehetőségét 39 személygépkocsi
részére.

Az esemény óriási üzenete és egyben célja, hogy elültessék
a nézőkben azt a gondolatot, hogy egy kerekesszékes ember
láttán, akkor ne csak az eszközt vegyék észre, hanem lássák
az embert benne. Fedezzék fel, hogy igazán nincs akadály az
életben, csak meg kell keresni a megoldásokat, ahogyan ezt ők
is teszik és ezáltal teljes értékű életet élnek.

– A Gyakorló közben állandó gondot okozott, hogy az ott

A táncszínház koreográfusának, Bayer Juditnak céljai között
szerepel, hogy a jövőben még jobban elmélyítse a kapcsolatot a
tanítványai és a fogyatékkal élők között. Mindezzel a gyermekek
szociális érzékenységét növelve a nyitottabbá válás és az elfogadás felé, mely rohanó napjainkban hiányzik az emberekből.

parkoló gépkocsik rendszeresen kidöntötték az oszlopokat,
ezzel akadályozva a járda gyalogos forgalmát. Az Önkormányzat megerősítette az oszlopsort, ezzel biztosítva, hogy
a gyalogosok kényelmesen tudják használni a járdát és az
autósok is biztonságosan tudjanak parkolni.

– A Budapest Közút Zrt. felújította a Gyógyszergyári utat a
Fehér út és a Keresztúri út közötti szakaszon. A kivitelezés
során új aszfalt burkolat készült és a padka hibákat is kijavították.
Forrás: Kőbánya.hu, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Kovács Róbert
Facebook oldala

Az Art’s Ok Táncszínház a jegybevétel egy
részével a ParaDance
Company
társadalmi
tudatformáló tevékenységét támogatta.
Forrás: Férhezli Ágnes,
ART'S OK Egyesület

www.facebook.com/kobanya
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Műszaki előkészítőt, valamint parkoló- és
bérleményellenőr munkatársakat keres a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.
Műszaki előkészítő / műszaki
ellenőr
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. határozatlan idejű munkaszerződés
keretében műszaki előkészítő / műszaki ellenőr főállású munkatársat keres a Városüzemeltetési Divízió beruházási, felújítási és
üzemeltetési feladataival összefüggően jelentkező feladatok ellátására.
Főbb feladatok: részvétel a terveztetési feladatok előkészítésében,
koordinálásában, ellenőrzésében, a felújítási, építési projektek teljes körű lebonyolításában, valamint a pályázatok előkészítésében,
lezárásában. Általános műszaki adminisztráció, levelezés, dokumentálási folyamatok elvégzése, kapcsolattartás az engedélyező és
egyéb hatóságokkal.
Elvárások: felsőfokú építőmérnöki vagy mélyépítési technikusi
végzettség; felhasználói szintű számítógépes ismeret (szövegszerkesztő és táblázatkezelő program jó felhasználó szintű ismerete);
B kategóriás jogosítvány; mobilitás; csapatmunka és önálló munkavégzési készség, gyakorlatiasság, precizitás; jó kommunikációs
készség.
Előnyt jelent: műszaki ellenőrzéseben, kivitelezésben, beruházás lebonyolításban szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat;
E-napló vezetési ismerete; TERC költségvetés készítő program
ismerete; mélyépítési és vagy közlekedési műszaki ellenőri jogosultság.
Amit kínálnak: változatos munkakör; teljes munkaidős (40 óra)
foglalkoztatás; biztos háttér; jövedelem megegyezés alapján.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok: fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a korábbi munkahelyek megnevezésével
és onnan referenciát adó személy elérhetőségének megadásával;
motivációs levél; végzettséget igazoló okiratok másolata.
Munkavégzés helye: 1107 Budapest Ceglédi utca 30.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat
elbírálását követően – három (3) hónap próbaidő kikötésével –
azonnal betölthető.

Bérleményellenőr
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – teljes munkaidős, határozatlan
időtartamú munkaviszony betöltésére – bérleményellenőri pozíció
betöltésére munkatársat keres. A munkakör célja: az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek, valamint egyéb ingatlanok helyi rendeletben rögzítettek szerinti éves rendeltetésszerű
használatra, és egyéb rendkívüli eseményre irányuló ellenőrzése.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében a vonatkozó
helyi rendeletben rögzítettek szerinti lakbér-felülvizsgálatában
való közreműködés. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. saját tulajdonában álló lakások és helyiségek, valamint egyéb ingatlanok éves
rendeltetésszerű használatra, és egyéb rendkívüli eseményre irányuló ellenőrzése.
Fő feladatok: elvégzendő munka határidőn belüli ütemezése, teljesítése, nyilvántartása. Kiértesítő levelek elkészítése, postázása.
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Lakás-, és helyiségbérlemények éves ellenőrzési ütemtervének
elkészítése, valamint az éves ellenőrzésének határidőre történő
teljes körű teljesítése. Rendkívüli helyiség-, és lakásbérlemény
ellenőrzések végrehajtása. Utóellenőrzések éven belüli és éven túli
ütemezése és teljesítése, nyilvántartás vezetése, jelentés készítése,
adatszolgáltatás. Területek, egyéb ingatlanok ellenőrzése, helyszíni bejárások teljesítése. Bérlemény-ellenőrzési nyilvántartás
vezetése, jelentés készítése, adatszolgáltatás. Ügyfélfogadás.
Elvárások: középfokú végzettség; jó kommunikációs készség; csapatmunka és önálló munkavégzési készség, precizitás:
Előnyt jelent: hasonló munkakörben betöltött pozíció, műszaki
irányú képzettség;
Munkavégzés helye: Budapest, X. kerület, továbbá kerületen kívül
lévő lakások és/vagy helyiségek ingatlanok elhelyezkedése szerint.
Benyújtandó iratok: fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
a korábbi munkahelyek megnevezésével és onnan referenciát adó
személy elérhetőségének megadásával. Végzettséget igazoló okiratok másolata. Az állás betöltésének feltétele a 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány megléte (felvétel esetén nyújtandó be).

Parkoló ellenőr
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – teljes munkaidős, határozatlan időtartamú munkaviszony betöltésére – parkolási ellenőri pozíció betöltésére munkatársat keres.
Ellátandó feladatok: parkolójegyek, és parkolási engedélyek ellenőrzése, parkolási pótdíjﬁzetési felszólítás kiállítása; a szabálytalan parkolás ellenőrzése, beszámoló a rendszeresen felmerülő problémákról.
Parkoló automaták üzemkészségének ellenőrzése, működési probléma
esetén hibabejelentés. A parkolóhelyet igénybe vevő gépjárművezetők
tájékoztatása a díjﬁzetés módozatairól, az automata használatáról, a
díjﬁzetés elmaradása esetén alkalmazható szankciókról. A parkolás
szabályozás jogi alapjainak, szakmai hátterének megismerése. Kőbánya Önkormányzatának, illetve a munkáltató kulturált képviselete a
felhasználók felé. A közúti jelzőtáblák és burkolati jelek meglétének,
állapotának ellenőrzése, a hiányosság jelzése.
Az állás betöltésének feltételei: középfokú iskolai végzettség; alapfokú műszaki ismeretek (okostelefon kezelése). Egészségügyi alkalmasság. Megfelelő kommunikációs készség, udvarias, megnyerő
magatartás, jó problémamegoldó és együttműködési képesség. Önállóság, precizitás, pontosság, megbízhatóság, józan életmód.
Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, X. kerületi
illetőség.
Amit kínálnak: megfelelő munkakörülmények, korrekt bér és béren
kívüli juttatások, munkaruha.
A munkavégzés helye: Budapest, X. kerület. A munkakör betöltésének
lehetséges időpontja: 2017. június.
Jelentkezés módja: Amennyiben a munkakörök felkeltették az érdeklődését, akkor a műszaki előkészítő és bérleményellenőri pozíció esetében a fényképes szakmai önéletrajzát, a bruttó jövedelemigény megjelölésével, illetve a benyújtandó iratokkal a kvzrt@kvzrt.hu e-mail
címre várják. A parkolóellenőri munkakörre való jelentkezéshez
fényképes szakmai önéletrajzot várnak a kvzrt@kvzrt.hu címre.
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Sörfesztivál Kőbányán
A II. Kraft Sörfesztiválon több mint 40 csapból folyik majd a sör Kőbányán. A fesztivál célja a kerületben tradicionálisan megtalálható sörfőzés
hagyományának visszaállítása ebbe a nagy hírű ipari környezetbe. Az
érdeklődőket a következő programok várják: sörök kóstolása, főzdelátogatás sörfőző mesterek vezetésével, szakmai sátor, ismeretterjesztő előadások, sörtörténeti kiállítás, street food ételek és családi programok. Az
esemény fővédnöke Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
Időpont: 2017. május 19., 14:00 órától május 21. 23:59 óráig.

II. Kraft
Sörfesztivál

Helyszín: Kőbányai M47 Főzdepark, Maglódi út 47. (a volt Globus Konzervgyár területén)

2017. május 19-20-21.
Kőbányai M47 Főzdepark, Maglódi út 47.
(a volt Globus Konzervgyár területén)

Több mint 40 csapból folyik majd a sör
A fesztivál célja a Kőbányán tradícionálisan megtalálható sörfőzés hagyományának
visszaállítása ebbe a nagy hírű ipari környezetbe.

Programjaink: sörök kóstolása, főzdelátogatás
sörfőző mesterek vezetésével, szakmai sátor,
ismeretterjesztő előadások, sörtörténeti kiállítás,
street food ételek, családi programok
$]HVHPªQ\IčYªGQ·NH.RY¢FV5´EHUW.čE¢Q\DSROJ¢UPHVWHUH
A könnyebb elérhetőség miatt ingyenes fesztiválbuszjáratokat biztosítunk a Blaha Lujza
térről a Kőbányai M47 Főzdeparkba.
Keressék az eseményt
a Facebookon.

www.facebook.com/kobanya
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„Tavaszi zsongás” az Újhegyi sétányon
Ismét lesz „tavaszi zsongás” az Újhegyi sétányon, ahol kulturális kavalkád várja a kicsiket és a nagyokat. Lehet majd táncolni,
énekelni, zenélni, játszani, ugrálni, sakkozni, versenyezni,
kézműveskedni és néptánc-bemutatót nézni, de akár azt is lefotózhatjuk, hogyan áll rajtunk a népviselet.
Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház, 1108 Budapest, Újhegyi
sétány 16. előtti tér, fedett piac területe
Időpont: 2017. május 28. vasárnap 14-18 óra
Program:
14:00 Mesés-táncos ugra-bugra kicsiknek, kézműves foglakozás nagyobbacskáknak, gyermek táncház, mese sarok,
ugráló vár, sakk
14:30 Népviseleti fotósparaván, fényképezés néptánc viseletben – vidd haza a képed!

17:00 Pásztor hagyományok és eszközök bemutatója, a
magyar pásztor kultúra
16:00-18.00 „Tavaszi zsongás”
A Törekvés Táncegyüttes előadása két félidőben - Tavaszi
hagyományok és táncok a Kárpát-medencéből
Mindenkit szeretettel vár a program házigazdája: a TÖRI-KE
(Kőbányai és Vasutas T.M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület).

Gazda-Sziget Termelői Piac-Kőbánya
Az újhegyi termelői piac, a melegebb idő érkeztével, folyamatosan bővülő termelői létszámmal várja az érdeklődőket.
Helyszín: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16
Nyitva tartás: péntek 14:00-18:00 óra között

15:00 Népi ügyességi játékok és versenyek díjakkal, énekelj
egy népdalt a színpadon (minden fellépő ajándékot kap)
15:30 Népi muzsika és hangszer bemutató
16:00 Kőbánya kvíz kicsiknek-nagyoknak
16:30 Modern tánc – bemutató (TÖRI-Vision Company)

Leány focitoborzó

 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés
 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés

Mivel „az éjjel soha nem érhet véget”, így a Kőbányai Ifjúsági

 Szájsebészet

SE (KISE) várja azokat a 7-14 év közötti lányokat, akik szeretnék

 Gyermekfogászat

kipróbálni a világ legnépszerűbb sportágát, a labdarúgást.

 Digitális röntgen

A lány focitoborzók időpontjai: május 20., szombat, 10:00 óra,

 Garancia

valamint május 27. szombat, 14:00 óra. Helyszín: KISE, Gyakorló

 Rövid határidő

utca 25., füves labdarúgó pálya.
Kapcsolat és további információ:
Magyari András: 06-70-266-9885, Malik Dóra: 06-70-637-5519
Elérhetőségek: web: www.kise.hu, Facebook: www.facebook.
com/KISE97, email: 97kise@gmail.com, tel./fax: 06-1-261 -9837

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
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