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9:30 Zenevarázs Készenléti Rendőrség zenekarát
 Tamáska-Varga Eörs r. alezredes vezényli

10:00 Megnyitó beszéd: Kovács Róbert
 Kőbánya polgármestere 

10:15 Katonai testnevelés MH Ludovika Zászlóalj

10:40 Mentőhelikopter várható érkezése

10:45 „Gyep show”
 MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
 Dandár díszelgő egysége

11.15. Divatbemutató Budapesti Fegyház és Börtön

11:45 Merkur Speciális Bevetési Egység bemutatója
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

12:15 Lovasparádé Készenléti Rendőrség

12.45 Szolgálati kutyás bemutató
 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

13:15 ESZTERLÁNC zenekar műsora
 gyermekeknek 

13:45 Mentési gyakorlat
 Országos Mentőszolgálat, X. kerületi Hivatásos
 Tűzoltóparancsnokság, Dr. Sztanek Endre Alapítvány
 Moderátor: Dr. Golopencza Pál főorvos
 és Gardi József tű. alezredes 

14:15 Régi slágerek a P. Kabi. Net
 zenekar előadásában
15:00 Zárókoncert

 Gallusz Nikolett
 a Madách Színház színművésze és

 Majsai Gábor
 kísér a Készenléti Rendőrség
 zenekara

10:00-15:00-óráig folyamatosan 
büfé   I   ügyességi versenyek, játékos vetélkedők, statikus
és dinamikus bemutatók   I   egészségügyi szűrés, véradás
leszálló helikopter

A rendezvény fővédnöke:
Kovács Róbert Kőbánya polgármestere

Műsorvezető: Hegyi Norbert

Sátrakban megnézheti eszközeiket, beszélgethet
az alábbi szervezetek képviselőivel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális 
Intézete, NAV Bevetési Főigazgatósága, BRFK, Készenléti 
Rendőrség, Rendészeti Igazgatóság Kerékpáros Egysége, BRFK 
X. kerületi Rendőrkapitányság, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, 
Magyar Rendvédelmi Kar, Kőbányai Közterület-felügyelet, 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, ALFA-, WOLF-, Óhegy 
Polgárőrségek, Bohus Biztonsági Szolgálat, Innoproject Kft, FKI 
KPKK X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Dr. Sztanek 
Endre Alapítvány, Fővárosi Vöröskereszt, OMSZ, Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön, 
Kőkert Kft., MH Ludovika Zászlóalj, MH Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság, MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár, MH Görgei Artúr Vegyvédelmi Információs 
Központ, Budapest Főváros Kormányhivatala, Kőbányai 
Önkormányzat.

KŐBÁNYAI
RENDVÉDELMI NAP
2015. augusztus 29.  I  Óhegy park

VIII. 
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Kőbánya úttörő a gyermekétkeztetésben
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Átmenetileg a Bánya utcai 
iskola épületébe költözik 
a Vaspálya utcai óvoda, a 
Kerepesi úti rendelő pedig, 
szintén időlegesen a Kereszt-
úri útra költözik. Vadonatúj 
épületet ,,kap” majd mindkét 

intézmény, de emellett további jelentős beruházásokba kez-
dett Kőbánya. A rendelő július 20-án ideiglenesen kialakított 
helyén nyit ki, és már csak megújult formájában láthatjuk az 
eredeti helyén viszont. Rá sem lehet majd ismerni a mintegy 
150 millió forintból megújuló épületre, mikor az építkezési 
munkálatok után újra a régi helyén fogadják majd a betegeket. 
Elbontják és újat építenek helyette. Ideiglenesen a Kereszt-
úri út 7–9. sz. alatti általános iskola első emeletén rendel-
nek majd az orvosok, az időleges kellemetlenségért, kényel-
metlenségért mindenkit kárpótol majd a vadonatúj rendelő.

A Vaspálya utcai óvoda és bölcsőde épületét is a vázig lebont-
ják és teljesen felújítják. A munka közel egy éven át fog tartani, 
ezért erre az időszakra el kell költöztetni az intézményt az üre-
sen álló Bánya utcai iskola épületébe. Az önkormányzat soha 
nem költött még annyit saját forrásokból beruházásokra, mint 
az idén. Kőbánya mindezeken kívül ugyanis új ügyfélszolgá-
latot épít az Állomás és Halom utca sarkán annak érdekében, 
hogy a kerületi lakosok a kor követelményeinek megfelelő 
módon intézhessék ügyeiket.

Ez a három nagy beruházás összesen 1,5 milliárd forintba kerül 
majd. Szintén jelentős beruházás lesz a TÉR_KÖZ projekt, 
amely során megújul az 
Újhegyi sétány Harmat és 
Bányató utca közötti része. 
A 700 millió forintos beru-
házás a tervek szerint júli-
usban kezdődik, és októ-
ber 31-ig le is zárul majd.

 Forrás és kép: Kőbánya.hu

Kőbányán igazi sikertörténet a gyermekétkeztetés átalakítása. 
A kerület már januárban áttért az egészségesebb étrendre, és 
eddig is a gyermekek több mint a harmadát részesítette ingye-
nes vagy kedvezményes étkeztetésben. Szeptembertől a gyere-
kek 90 százalékának ingyenes étkeztetés jár majd – jelentette 
be Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parla-
menti államtitkára.

,,Nem csupán a nehéz anyagi körülmények között élő csalá-
dokat, hanem általában a gyermeket nevelőket segíti az ősz-
től életbe lépő új közétkeztetési rendszer” – kezdte az Ap-
rók Háza Óvodában tartott rendkívüli sajtótájékoztatóját 

Rétvári Bence. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitkára szerint mostantól az, aki gyer-
meket vállal, már nem csak a családi típusú adózási rendszerre, 
nem csak a gyesre, a gyedre, a kibővített óvodai férőhelyekre 
és az ingyenes tankönyvellátásra számíthat, hanem az ingye-
nes közétkeztetésre is. Az államtitkár emlékeztetett: szeptem-
ber 1-jétől azok a bölcsődés és óvodás gyerekek részesülnek 
ingyenes közétkeztetésben, akiknek a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a havi nettó 89 ezer forintot.

A sajtótájékoztató házigazdája, Radványi Gábor Kőbánya al-
polgármestere az itt folyó úttörőmunka eredményeiről, tapasz-
talatairól beszélt. Ugyanis szeptember helyett itt már januárban 
bevezették a reformkonyhát, és nagyon is bevált az újítás.

,,Tartottunk attól, hogy az egészségesebb étrend, a kevesebb só, 
fűszer, a több hal és gyümölcs nem tetszik majd a gyerekeknek. 
Ám lehet egészségesen is jól főzni. Jobb minőségű lett az étel 
és nagyobbak az adagok. Itt ez igazi sikertörténet.” - mondta az 
alpolgármester.  A minőségi étkeztetés bevezetésének 50 mil-
liós többletköltsége nem a szülőket terheli, azt az önkormány-
zat vállalta át. Az ingyenes étkeztetés kiterjesztése további 470 
millió forintos kiadást jelent majd, ezt a pénzt az önkormányzat 
már elnyerte támogatásként. Kőbányán mintegy 6500 bölcső-
dés, óvodás és iskolás van, közülük eddig 2500-an részesültek 
ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben. 

Forrás és kép: Kőbánya.hu

Radványi Gábor alpolgármester és Rétvári Bence államtitkár

Teljesen megújul a Vaspálya utcai óvoda 
és a Kerepesi úti rendelő
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Márciusban vált ismertté, hogy világhírű intézménynek ad ott-
hont kerületünk: egy kormánydöntés értelmében Kőbányára 
költözik az Operaház, pontosabban annak szinte teljes háttér-
bázisa. A Kőbányai úti Eiff el-csarnokban építheti fel új mű-
helyházát, próbaszínpadait, zenetermét és kelléktárát a Magyar 
Állami Operaház. A legfrissebb hírekkel a hónapban Hoppál 
Péter kultúráért felelős államtitkár állt elő, aki a beruházásról 
tartott sajtótájékoztatón mondta el: a kormányzat elfogadta azt 
az előterjesztést, amelynek értelmében mintegy 14,5 milliárd 
forint értékben megújulhat a Kőbányai úti Eiff el-csarnok 2017 
nyarára. Kiemelte: a Magyar Állami Operaház és az Erkel 
Színház műhelyháza és próbacentruma összességében 14 mil-
liárd 425 millió forintos állami támogatást kap a munkálatokra. 
Az idén 1 milliárd 841,5 millió forintot, a maradék több mint 

A Bosch megnyitotta a Gyömrői úton lévő kibővített Budapesti Fej-
lesztési Központját, amely a cégcsoport második legnagyobb euró-
pai autóipari fejlesztési központja, és amelybe a cég 2011 óta 32 
milliárd forintot fektetett be. A magyarországi Bosch csoport 2013. 
július 31-én adta át az utóbbi évek egyik legnagyobb szabású hazai 
Bosch beruházásának számító, új központi telephelyének első ütem-
ben megépült egységét Kőbányán. A fejlesztés második – és egyben 
legnagyobb – részének átadására augusztus 7-én került sor. A má-
sodik ütem a folyamatosan bővülő Budapesti Fejlesztési Központ 
munkatársainak ad helyet. A megnyitó ünnepségen részt vett Szabó 
László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti állam-
titkára, Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, Dirk Hoheisel, a 
Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának tagja, Javier González 
Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője, valamint Oliver 
Schatz, a Robert Bosch Kft. műszaki területekért felelős elnöke, a 
Budapesti Fejlesztési Központ vezetője.

Oliver Schatz az eseményen kiemelte: a campus 2009-es tervezé-
sekor úgy számoltak, hogy 2016-ig 1000 mérnök fog dolgozni a 
Boschnál. Jelenleg, vagyis egy évvel korábban már 1300 mérnök 
tevékenykedik Budapesten a vállalatnál. Elmondta, hogy a mostani 
átadással nem fejeződtek be az építkezések, a campus tovább bővül, 
ami szintén nem szerepelt az eredeti tervek között. Az elnök köszö-
netet mondott a X. kerületi Önkormányzatnak és Kovács Róbert 
polgármesternek azért az együttműködésért, amelynek köszönhe-
tően egy hónapon belül megnyithatja kapuit a vállalat óvodája is.

A Kőbányai úti Eiff el-csarnok 14,5 milliárd forintból újulhat meg

A Bosch megnyitotta a kibővített Budapesti Fejlesztési 
Központját a Gyömrői úton

Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára kiemelte: az, hogy a Bosch jelentős kuta-
tás-fejlesztési tevékenységet hozott Magyarországra, valamint 
hogy 19 felsőoktatási intézménnyel van kapcsolata, azt mutat-
ja, hogy a cég hosszú távon számol Magyarországgal. A Bosch 
– amely a magyar kormány egyik stratégiai partnere – 1899 
óta van jelen Magyarországon, ezzel az ország egyik legta-
pasztaltabb cége. Úgy vélte: a magyar kreativitás és a német 
megbízhatóság, rendszerszemlélet ötvözése olyan szinergiákat 
ad, amit nagyon nehezen lehetne a világ más pontján megis-
mételni. 

Forrás: MTI

12,5 milliárdot a 2016-ban és 2017-ben biztosítják a költségve-
tésből. Az államtitkár hangsúlyozta: a jelenleg rossz állapotú és 
végveszélyben lévő műemlék csarnokban 21. századi modern 
bázis valósulhat meg, amely a magyar operajátszás új perspek-
tíváit szolgálhatja ki. Hozzáfűzte: a kormányzati támogatásban 
a „továbblépés költsége” is benne van és bíznak abban, hogy a 
több mint 300 millió forintos, az Andrássy úti épület felújítá-
sának terveit célzó költség már előremutat és 2017 nyara után 
a tervek szerint lehetőség nyílik ennek az épületnek a rendbe-
tételére is.

A MÁV egykori járműjavítójában olyan bázist építenek, 
amelyben helyet kapnak többek között műhelyek, operastúdió, 
próbaszínpadok és rekreációs tér is a díszlet- és jelmezraktárak 
mellett - ismertette a részleteket Ókovács Szilveszter, a dal-
színház főigazgatója. Az 1886-os építésű acélszerkezetű csar-
nokban az operaház színpadméretével azonos próbaszínpadot 
alakítanak ki, a másik próbateremhez mobil nézőtér is csatla-
kozik, emellett zenekari termet is létesítenek. A látogatóköz-
pontba érkezők betekintést nyerhetnek a műhelymunkákba és a 
tervek szerint ezen szakmákat oktatni is fogják. Mint mondta, 
a legnagyobb magyarországi műemlék megóvása és átépítése 
történik meg a beruházással. A főigazgató hangsúlyozta: ilyen 
típusú, infrastrukturális jellegű pozitív kormánydöntés 35 éve 
nem született az operaház számára. 

Forrás: MTI, Kőbánya.hu
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XIX. Vegetáriánus Fesztivál
2015. augusztus 29-30.

HELYSZÍN: 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ 1105 Budapest,  
Szent László tér 7-14.  
(az Örs vezér tértől 10 percre)

További információ: www.egeszsegvar.hu, orsolya@egeszsegvar.hu

Támogatóink:

www.egeszsegvar.hu

Augusztus 29. szombat

10:00 Lehel Csaba: A Mennyország vegán kulcsa

11:00
Bonifert Anna: Az állatok nem értünk vannak itt, hanem 
velünk

12:00
Sebestyén Szilvia: Miért fontos az egészséges, jól 
működő emésztőrendszer?

13:00
Nagy Szaffina és Nagy Károly: Izomépítés Vegán 
Módra

13:50 Sütő Enikő modelliskolája

14:20 Marton Melinda: A táplálkozás végső állomása

15:00 Varga Sándor: A tenger vega gyümölcsei – az algák!

16:00
Csendes könnyek szeretete (musical) – bejelentkezés 
szükséges: csendeskonnyekszeretete@gmail.com 

Augusztus 30. vasárnap

10:00
Nagy Ferenc: Édentől édenig – Az ember tápláléka a 
hét bibliai korszakban

11:00
Dr. Tamasi József: Vegán széklet, predán széklet – ko-
rai tünetek

12:00 Lénárt Gitta: Enzimtáplálkozás – nyers ételekkel 

13:00
Lugosi Dóra: Hogyan váljunk nyers-evővé? – miért 
olyan nehéz megváltoztatni a szokásainkat? Mennyit és 
mit sportoljak, ha se időm, se pénzem nincsen?

14:00
Váradi Tibor: Vegetarianizmus a sav-bázis egyensúly 
tükrében

15:00
Tóth Gábor: Vegán gyógyulások – avagy nagyszerű 
tapasztalataink a növényi alapú étrend hatásairól Ma-
gyarországon az elmúlt 20 évben

16:00 Kálmán Renáta: Holisztikus egészségmegőrzés

17:00 Ollé Sándor: A gabonák szerepe a táplálkozásunkban.

KÍSÉRŐ PROGRAMOK: 
önismereti programok, beszélgetés 
dúlákkal, jóga, Zumba Gold, 
Hangfürdő, Mantra meditáció, 
főzőbemutatók, természetgyógyászati 
tanácsadás, önismereti workshop, 
Jinjutsu kezelés, körtánc

FŐZŐVERSENY! 
Amatőr szakácsok jelentkezését várjuk!

Részletes kiírás: www.egeszsegvar.hu 

Nevezés: szigeti.monika@korosi.org

A fesztivál háziasszonya: 
Keresztes Andrea

A BELÉPÉS ÉS 
A PROGRAMOKON 
VALÓ RÉSZVÉTEL 

INGYENES!
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Kőbányai központból indulva szerveződik újjá 
a 125 éves MSZDP

A 125 éves Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 
eseménytelennek nem nevezhető történelmében tavaly novem-
berben új korszak kezdődött: a nagy múltú, ám az elmúlt évti-
zedek során mikro-párttá zsugorodott MSZDP tisztújító kong-
resszusa 2015 márciusában választotta elnökké azt az Andráska 
Lászlót, aki a Kapolyi érában – mint mag a hó alatt – belső 
ellenzékként tevékenykedve tartott ki szociáldemokrata elvei 
mellett. Az új elnök és vele együtt a megmaradt aktív tagok 
nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint az MSZDP újjászer-
vezését. 

Andráska László az aktív taglétszám növelését tartja a szer-
vezési munka első lépésének, ennek érdekében már meg-
kezdődött az alapszervezetek megalapításának folyamata. 
Számítanak minden jóérzésű emberre, hiszen – meglátása 
szerint – a legtöbb ember szociáldemokrata, legfeljebb nem 
tudja magáról. Aki ugyanis tisztességes, igazságérzete a he-
lyén van, valamint együtt érez és támogatja az elesetteket, 
akkor szinte az már „szocdem” és helye van a pártban. Hisz-
nek a személyes elérés erejében, ezért a pártagság növelését 
az emberek közvetlen megszólításának útján kívánják elérni. 

Gyermekek étkeztetését vállalta 
a Demokratikus Koalíció kerületi csoportja

A Kőbánya-Kispesti Demokratikus Koalíció 
(DK) 11 gyermek melegétkeztetését vállalta 
július 6-10. között. Egy környékbeli ételbár 
biztosította a gyermekek ebédjét, de gondos-
kodtak nasiról is. A nagy meleg miatt fogyott 
a buborékos és a mentes víz, narancs- vagy 
málnaszörp társaságában. A szülők hálásak 
voltak a segítségért. A kerületi DK köszönetet 
mondott az ételbárnak és a zöldség-gyümöl-
csösöknek a fi nom, friss ételekért, valamint 
Szabó Lászlóné önkéntesüknek az egész 
heti munkájáért, illetve a pénzügyi fedezet 
biztosítását Élő Norbert elnökségi tagnak. 

Forrás: Demokratikus Koalíció Kőbánya-Kispest

Természetesen van honlapjuk (www.mszdp.hu) és Facebook 
oldaluk is, valamint létrehoztak egy központi irodát a X. kerü-
leti Maglódi út 47. szám alatt, ahol hetente egy-két alkalommal 
tartják összejöveteleiket. 

Andráska László a szegénység felszámolását, a bér- és jövede-
lemszint-emelkedést, illetve a jólét megteremtését tartja a mai 
magyar társadalom legfontosabb feladatának. Pártja politikai 
célkitűzéseit is ez az irány határozza meg. A pártelnök kiemel-
te, hogy nem valami ellen, hanem a kitűzött célokért dolgoz-
nak, ennek megfelelően az embereket pozitív üzenetekkel, nem 
pedig a meddő „Orbán takarodj” szlogennel szólítják meg.

Az MSZDP elnöke rendkívül károsnak tartja, hogy ma Ma-
gyarországon jogszolgáltatás és nem igazságszolgáltatás van. 
Ugyanakkor reméli, hogy ez a helyzet nem lesz tartós és előbb-
utóbb megéljük, hogy jó néhány közéleti szereplőt is elszámol-
tatnak tetteikért. Zárszóként Andráska László elmondta, hogy 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt idén 125 éve, 1890. 
december 7-én alakult. Az eseményről a párt tagsága méltó mó-
don kíván megemlékezni. 

Képek forrása: MSZDP.hu, 
Facebook.com/MagyarorszagiSzocialdemokrataPart

Andráska László az MSZDP elnöke
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Az FKF Nonprofi t Zrt. a környezet védelme mellett kiemelt 
fi gyelmet fordít a szociális foglalkoztatás területére is, ezért 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve részt 
vállal a fogvatartottak foglalkoztatására, reintegrációjára, a tár-
sadalomba való visszailleszkedés megkönnyítésére irányuló 
országos programban. Ennek érdekében a Társaság a Budapesti 
Faipari Termelő és Kereskedelmi (BUFA) Kft. X. kerületi te-
lephelyén 2014 októberében hulladékválogató-művet létesített, 
amely Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Nonprofi t 
Zrt. együttműködésével a KEOP (Környezet és Energia Opera-
tív Program) részeként valósult meg.

A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során kü-
lönválogatottan összegyűjtött műanyag+fém további váloga-
tásának helyszíne a BUFA Válogatómű, ahol az előválogatás 
nagymértékben hozzájárul a szelektíven begyűjtött hulladékok 
ipari újrahasznosíthatóságának növeléséhez. Így nemcsak a 
lerakásra kerülő hulladékok aránya csökken, hanem az elsőd-
leges ipari nyersanyag-felhasználás is. A Válogatóműben a Fő-
városi Büntetés-végrehajtási Intézetben szabadságvesztésüket 
töltő fogvatartottak foglalkoztatására kerül sor, akik a szelek-
tív gyűjtésből származó műanyag- és fémhulladék kézi válo-
gatását végzik napi két műszakban, műszakonként 14 fővel. 

Tanévkezdési támogatás a kőbányai iskolásoknakTanévkezdési támogatás a kőbányai iskolásoknak

Elítéltek válogatják a szelektíven összegyűjtött 
hulladékot Kőbányán

A hulladékot a telephelyre CNG üzemű hulladékgyűjtő jármű-
vek szállítják be, amelyeket hitelesített hídmérlegen mérnek 
meg, majd a beléptetett jármű a manipulációs térre üríti a hul-
ladékot. Az ürítést követően a kocsi újra a hídmérlegre áll, és a 
visszamérés után elhagyja az üzemet. 

A létesítményben a hulladékot kézzel előválogatják, majd egy 
felhordó szalagról először egy mágneses leválasztó kiemeli a 
mágnesezhető fémet. A szalagon maradt hulladék a válogatós-
orra kerül, ahol a fogvatartottak végzik a frakciók (anyagfajták) 
szerinti válogatást. Ezek a hulladékok ezután az ürítő rekeszek-
be, majd a bálafelhordó szalagra, innen bálázásra kerülnek. A 
kész bálákat lapmérlegelés után a bálaraktárba viszik, és innen 
az értékesítés után szállítják ki őket.

Azokat a hulladékokat, amelyek nem esnek át válogatáson, ma-
radékanyag-konténerekben tárolják addig, amíg meghatározott 
ütemezés alapján az égetőműbe nem kerülnek. Az előváloga-
tásból származó, illetve a mágneses leválasztó által gyűjtött 
fémhulladékot szintén konténerben tárolják, majd az értékesí-
tést követően ezeket is elszállítják. 2014 októbere és 2015 au-
gusztusa között több mint másfél millió kilogramm műanyag- 
és fémhulladékot válogattak az elítéltek. 

Forrás és képek: FKF Nonprofi t Zrt.

A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás bizto-
sításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai isko-
láskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptem-
beri tanévkezdés anyagi terheinek a csökkentéséhez. 

Az általánosiskolás-korú gyermekek mellett az idei évben a 
középiskolás-korú tanulók is részesülhetnek az 5 000 Ft értékű 
Erzsébet-utalványban. A támogatás feltétele, hogy a tanuló 2015. 
augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkezzen. Az Önkor-
mányzat által működtetett általános iskolákban az augusztusi 
ebédbefi zetés időpontjában, illetve szeptember 1. és szeptember 
11. között vehetik át a szülők az utalványokat az intézményben.

A középiskolás-korú és a kerületen kívüli általánosiskolás-korú 
tanuló gyermekek törvényes képviselői – a lakcímkártya és isko-
lalátogatási igazolás bemutatásával – 2015. augusztus 31. és 

szeptember 11. között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(1102 Budapest, Szent László tér 2-4., ügyfélfogadási idő: hétfő: 
08.00–17.30, kedd: 08.00–15.30, szerda: 08.00–16.00, csütörtök: 
08.00–15.30, péntek: 08.00–13.00) vehetik át az utalványokat.

Forrás: Kőbánya.hu
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A Rockbook.hu online rock magazin számolt be arról, hogy a 
kőbányai Speri Norbert, alias Nono, gitárosként feldolgozást 
készített egy klasszikusnak mondható rock dalból. Bon Jovit 
cserélte le az interneten véletlenül felfedezett külföldi hölgyre, 
ezzel adva pikantériát a slágernek. Miután Nono rögzítette a kis 
házi stúdiójában a zenei részt, elküldte Martinának, aki feléne-
kelte a dalt. Miután elkészült a feldolgozás, kis klipet is készí-
tettek hozzá. A videó – amely részben az újhegyi Mélytónál ké-
szült – megtekinthető a Youtube-on Speri Norbert csatornáján. 

Forrás és kép: Rockbook.hu

Az újhegyi Mélytónál forgatták 
a Bon Jovi feldolgozás klipjét

Elhullott állatok tetemének bejelentése
A közterületeken, utakon elhullott állatok tetemei egészség-
ügyi szempontból veszélyesek, látványuk kellemetlen, zava-
ró. A környezetvédelmi jogszabályok a veszélyes hulladékok 
közé sorolják az állattetemeket, mivel azok fertőzőek és ezál-
tal emberekre és állatokra egyaránt veszélyesek. A tetemekből 
bomlásuk során különféle vegyi anyagok (nitrátok, nitritek) és 
kórokozók is kiszabadulhatnak, a csontváz pedig évekig, év-
tizedekig fennmaradhat. Környezetünk és saját egészségünk 
megóvása érdekében nagyon fontos, hogy állattetem észlelése 
esetén az e feladat ellátására szakosodott hulladék-feldolgozó 
céget értesítsük. Kerületünkben ezt a feladatot – a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött szerző-
dés alapján – az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. látja el. A Zrt. az 
állati tetemeket Kőbánya közigazgatási területén közterületi és 
nem közterületi besorolású ingatlanok területéről is elszállítja. 
A Zrt. ügyeletét reggel 6.00 és 20.00 óra közötti időszakban a 
06/80-205-201 ingyenesen hívható zöld számon lehet értesíte-
ni az észlelt elhullott tetemről, amelyet szakembereik 24 órán 
belül az önkormányzat költségére elszállítanak
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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 határidőAPRÓ

Ezermester Kőbányán
A kőbányai Orol Kft .-ben a következő munkák, teendők és fel-
adatok szakszerű elvégzésében lelhet korrekt partnerre: víz-, gáz-, 
fűtés- és villanyszerelés. Komplett lakásfelújítás, ács, kőműves és 
lakatos, valamint kül- és beltéri munkák, kertkarbantartás, burko-
lás. Autó, kisgép és kerékpár-szerelés. 
Elérhetőség: Orol Kft ., tel.: 06-70-504-3069, 
web: www.ezermester.kobanya.info

Termelői piac Újhegyen minden kedden és pénteken
Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 óra 
között várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálkodásból 
származó, egészséges termékeket közvetlenül a termelőtől vásá-
rolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Cselekedjünk Köz-
hasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu

Kulcs-tartó +PLUSZ Program
A Menhely Alapítvány Kulcs-tartó +PLUSZ Programja a fogyasztói 
kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással és forintosítással kap-
csolatos kérdésekben nyújt ingyenes tájékoztatást és tanácsadást az 
érintetteknek. A program a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasz-
tóvédelmi Programja keretében a fogyasztók tájékoztatására elnyert 
pályázati támogatásból valósul meg. A hiteladósság miatt lakásvesz-
tés-veszélybe került emberek számára működő szolgáltatás telefonon 
vagy emailben előre egyeztetett személyes ügyfélfogadás keretében 
az elszámolással és forintosítással kapcsolatos alapvető kérdésekre ad 
választ és nyújt segítséget az esetleges panasz beadásához. 

Bejelentkezés: email: kulcstarto@menhely.hu, telefon: hétfő-kedd-
szerda 18.00 - 20.00 óra között: 06-20-269-9838; csütörtök-péntek 
18.00 - 20.00 óra között: 06-20-418-4516
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