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Kedves Kőbányaiak! 
Beköszöntött a tél, napról napra hidegebb lesz. Sokan nem képesek kifi zetni a fűtés költségeit. A hó, a jég megjelenésével saját 
fűtetlen lakásuk foglyává válnak. Legnagyobb veszélyben az elmagányosodott időseink vannak, akikre senki nem nyitja rá az 
ajtót. Ha nem fi gyelünk rájuk, kihűlhetnek saját otthonukban.
Ilyenkor össze kell fognunk, a családoknak, a barátoknak, az ismerősöknek. A szeretet, az odafi gyelés nem kerül pénzbe, és életet menthet.
Kérem, kopogtasson be azokba a házakba, lakásokba, ahol nem füstöl a kémény, nem ürítik a postaládát, nem tudják ellapátolni a havat.
Segítséget kérhetnek munkaidőben az Önkormányzat ingyenesen elérhető zöldszámán: +36/80 205 271

Weeber Tibor  a humán szakterületért felelős alpolgármester
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Teendők rendkívüli hideg idejénTeendők rendkívüli hideg idején

Az extrém hideg, a viharos szél és a hófúvás veszélye miatt 
országszerte fi gyelmeztetések vannak érvényben az Országos 
Meteorológiai Szolgálat jelzése szerint. A rendkívül hideg idő 
számos veszélyt rejt magában, ezért a balesetek és tűzesetek 
megelőzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság az alábbi megelőző óvintézkedések megtételét 
javasolja a lakosságnak:

- A tüzelő- és fűtő berendezések fokozott használata során is 
minden esetben be kell tartani a használati szabályokat, vala-
mint csak és kizárólag megfelelő tüzelőanyagot tanácsos hasz-
nálni. A nyílt égésterű tüzelő- és fűtő berendezések használata 
során még rendkívül hideg időjárás esetén is biztosítani kell a 
megfelelő levegő-utánpótlást, mert ennek hiányában veszélyes 
koncentrációban alakulhat ki szén-monoxid.

- Valamennyi közlekedési ágazatra hatással van a rendkívül 
hideg időjárás, ezért hosszabb menetidőkre és fennakadásokra 
kell számítani. Csak a téli időjárási körülményeknek felkészí-
tett gépjárművel tanácsos útnak indulni és érdemes a megszo-
kottnál több üzemanyagot tankolni.

- A közműszolgáltatásokat közvetlenül és közvetve is érintheti 
a jóval a fagypont alatti hőmérséklet, ezért esetleges átmeneti 
kimaradásokra, akadozásra is lehet számítani.

- A tartósan fagypont alatti hőmérséklet kedvez a nyílt vízfelü-
letek jegesedésének, a befagyott vizek szabadidős programok-
nak adnak helyet. Fontos tudni azonban, hogy csak a kijelölt 
helyeken és csak a megfelelő jégvastagság mellett biztonságos 
a jégen tartózkodás, beszakadás esetén pedig azonnal a tűzol-
tók segítségét kell kérni.

- A haszonállatok elhelyezéséül szolgáló épületek fűtőberende-
zéseire kiemelt fi gyelmet kell fordítani, valamint a szabadban 
tartott állatok ivóvizének jegesedését is időről időre meg kell 
szüntetni.

- A mobiltelefont otthon és lehetőség szerint útközben is cél-
szerű feltöltött állapotban tartani, valamint használni a kataszt-
rófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ), illetve 
fi gyelemmel követni a hatósági, a szolgáltatói és a meteoroló-
giai tájékoztatókat.

- Aki balesetet vagy tűzesetet észlel, esetleg balesetet szenve-
dett, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a 
tűzoltók segítségét. A rendkívüli hidegben még inkább számít 
minden perc, amivel hamarabb érkezhet meg a segítség.

További részletes információk a www.katasztrofavedelem.hu 
oldalon olvashatóak.

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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Újhegyi sétány felújításának folytatása

A sétány két vége, vagyis a Harmat utca és Mádi utca, vala-
mint a Bányató utca és Gergely utca közötti szakasz még fel-
újításra vár – mondta, Kovács Róbert polgármester. A fővárosi 
TÉR_KÖZ pályázaton a Kőbányai Önkormányzat sikeresen 
pályázott és nyert támogatást – folytatta - melyből 2016-ban 
felújította az Újhegyi sétány középső szakaszát, pontosabban a 
Harmat utca és Bányató utca közötti szakaszt. 

A korszerű városközpont kialakítása tehát folytatódik. Ennek 
egyik első lépéseként október 5-én a felújított Újhegyi Közös-
ségi Házban nyilvános lakossági fórumot tartottak, ahol a ter-
vező cég bemutatta az előzetes terveket. Ott a helyszínen is 
lehetett azokat véleményezni, illetve a módosításokhoz javas-
latot tenni. A tervek több hónapon keresztül láthatóak voltak 
a közösségi házban, illetve az Újhegy hivatalos Facebook 
oldalán is. A közösségi házban egy véleményládába kerültek 
az észrevételek, interneten pedig kérdőív kitöltésével lehetett 
a terveket értékelni. 

A kérdőívek feldolgozása után a tervező cég (LÉPTÉKTERV) 
vezető tervezője Szakács Barnabás elmondta, hogy a tervek 
alapvetően tetszenek a környéken lakóknak. Ugyanakkor 
néhány konkrét észrevételt és javaslatot is megfogalmaztak. 
Többek között azt is, hogy az utcabútorok elhelyezése során 
ügyelni kell arra, ne kerüljenek azok túl közel a lakások 

ablakaihoz. A másik nagyon fontos kérés, hogy legyen az idő-
sebbeknek több helyen kapaszkodó korlát.

A visszajelzésekből az is kiderült, hogy a Széchenyi István 
Általános Iskola elé tervezett „suttogó fal” ötlete nem aratott 
sikert, így az nem kerül megvalósításra. Helyette egy óriás 
pixelfal lesz, amely a kicsiknek és nagyobbaknak, sőt a felnőt-
teknek is aktív művészeti szórakozást jelent.

A már elkészült sétányhoz is érkeztek vélemények – mondta 
a vezető tervező. Ezek egy része felhasználható a későbbi ter-
vezés során, más része pedig orvosolható problémát tartalmaz. 
Ilyen például, hogy a sétány már elkészült középső szakaszán, 
az ún. elfogyó lépcsők az idősebbek számára nem jól láthatók 
legyenek. Ezt fényvisszaverő festékkel fogjuk feltűnőbbé tenni 
– ismertette a megoldást Szakács Barnabás.

Összességében elmondható, hogy jó ötlet a lakók véleményé-
nek összegyűjtése. Ahol lehet a terveket korrigálni, ott az igé-
nyeknek megfelelően megtesszük, hiszen ők fogják használni, 
ők tudják, hogy mi a praktikus számukra. A mi célunk, hogy 
olyan közösségi tereket tervezzünk, amelyeket megvalósításuk 
után szívesen használnak – fejezte be Szakács Barnabás vezető 
tervező. 

Forrás: Pro-koord
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Teljesen megújult a Száva utca

A Száva utca Üllői út és Basa utca közötti szakaszát 2011-ben 
újította fel a Kőbányai Önkormányzat. A felújítás második 
üteme 2016-ban folytatódott, egészen a Szállás utcáig. A terve-
zéssel együtt közel 124 millió forintos beruházás keretén belül 
500 méter hosszú útszakasz kapott új hengerelt aszfalt burko-
latot. A MÁV-val történt egyeztetés alapján lehetőség nyílt a 
vágányzónában is a régi, rossz, töredezett aszfaltburkolat cse-
réjére. A beruházás keretében a vasúti felüljáró alatti vízelve-
zetés megoldására, valamint a felújított útszakasz menti jár-
dák felújítására is sor került. A kivitelezés tervszerűen haladt, 
szeptember 21-én indult és december 1-jén fejeződött be. 

Forrás és kép: Kőbánya.hu
Előtte és utána

„Kőbánya számít Rád”
Ismét kiírta a „Kőbánya számít Rád” elnevezésű, szociális alapú 
és teljesítménytől is függő pályázatát a Kőbányai Önkormány-
zat. Jól érzékelteti a lehetőség sikerét és létjogosultságát, hogy 
minden évben növekszik a jelentkezők és a sikeresen pályá-
zók létszáma. A pályázat benyújtási határideje: 2017. január 
31. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a 
36-1-4338 144 telefonszámon, illetve az CsesznokErzsebet@
kobanya.hu e-mail címen.

A pályázati kiírás és adatlap elérhető és letölthető az Önkor-
mányzat honlapjáról: www.kobanya.hu 

Önkormányzati ajándékcsomagok 

Karácsonyra

A Kőbányai Önkormányzat az idén is segítséget nyújtott az 
ünnepekhez, igyekezett meghittebbé tenni a szépkorúak, az 
egyedülállók és a családok ünnepét, mindazokét, akik szüksé-
get szenvednek. Odafi gyelt rájuk akkor is, ha maguktól nem 
kértek segítséget. Az ünnepi készülődés során az asztal méltó 
megterítése jelenti az egyik legnagyobb kiadást. Az önkor-
mányzat képviselőinek, felnőtt- és gyermek háziorvosainak, 
valamint a szociális és oktatási intézmények munkatársainak 
javaslata alapján az önkormányzat 1600 kőbányai személynek, 
családnak juttatott egy-egy karácsonyi, tartós élelmiszereket, 
kakaót, kávét és ünnepi édességeket, szaloncukrot tartalmazó 
ajándékcsomagot. A megajándékozottak csomagjaikat dec-
ember második hetében, három napon át vehették át a KÖSZI 
nagytermében, mely az alkalomra karácsonyi hangulatba öltö-
zött. A csomagok átadásának ideje alatt az önkormányzat kéz-
műves foglalkozásokra is várta az érkező családokat, gyerme-
keket.  
Forrás és képek: Kőbánya.hu, Kovács Róbert polgármester Facebook 
oldala

Elkészült a Kápolna utcai útfejlesztés
Befejeződött a Kápolna utca több mint 500 méteres szakaszá-
nak felújítása a Liget tér és a Kápolna tér között. Az útfejlesz-
tési munkálatok során a Kápolna utca Liget tér és Kápolna tér 
közötti szakaszán – a többi között – megerősítették az asz-
faltburkolatot, az útburkolat és a meglévő járda közötti felü-
let füvesítését is elvégezték, illetve a területen található fákkal 
megegyező fafajtákat ültettek. A Martinovics téri gyalogátkelő-
hely mellett új kandelábert és lámpatestet telepítettek. Megújult 
a szigetelés a Kőrösi Csoma Sándor út két oldalát, a Kápolna 
utca két oldalát és a villamos vágányok peronjait összekötő 
aluljárón, továbbá – ahol szükséges volt – a víznyelőket oldal-
beömlős kialakításúra átépítették. A felújítást követően a for-
galmi sávok között új parkolóhelyeket festettek fel. 

Forrás: Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatósága, BKK
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Vona Gábor Gyurcsány Ferenc
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Parkolási információk és várakozási 

hozzájárulások a Gyakorló utcában

Tisztelt Kőbányai Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Budapest X. kerület Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca 
– Hatház utca által határolt területre 2014., 2015. illetve 2016. 
évben kiadott lakossági-, gazdálkodói- és egészségügyi vára-
kozási hozzájárulások 2017. február 1-én érvényüket vesztik, 
így azokkal a kedvezményes parkolási lehetőséget nem tudják 
igénybe venni. A Parkolásüzemeltetési Iroda Ügyfélszolgálatán 
2016 novembere óta van lehetőség a 2017. évi várakozási hoz-
zájárulások kiváltására.

A várakozási hozzájárulások kiadásának feltételei:

- kitöltött és aláírt kérelem

- lakcímkártya és személyigazolvány

- regisztrálni/hosszabbítani kívánt gépjármű forgalmija

- céges gépjármű esetén (munkáltató nyilatkozat, cégkivonat és 
aláírási címpéldány)

A várakozási hozzájárulás kiváltásának feltételei nem változ-
tak, a részletekről Ügyfélszolgálatunkon érdeklődhetnek.

A 2016. évi várakozási hozzájárulások érvényességi ideje: 
2016. január 01. - 2017. január 31.

További információért, kérjük forduljon ügyfélfogadási időben 
Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek egyikén:

- Személyesen: 1106 Budapest, Gépmadár utca 2-8.

- Telefonon: +36 1 431-7276

- Elektronikus úton: parkolas@kvzrt.hu

Amennyiben az Ön tulajdonában, illetve üzemeltetésében 
nincs olyan jármű, amire a rendeletek hatálya kiterjed, kérjük, 
a tájékoztatót tekintse tárgytalannak.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda

130 milliós fejlesztés a 

Bajcsy-Zsilinszky 

Kórházban
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
és Rendelőintézet pályázat 
útján 130,7 millió forint 
fejlesztésre fordítható kon-
szolidációs támogatást nyert 
el. Dr. Bodnár Attila, a Baj-
csy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet főigazgatója 
hangsúlyozta, hogy sikeres 
pályázatuknak és az intézet-
ben már végrehajtott fejlesz-
téseknek köszönhetően az 
új évben is jelentős lépése-
ket tehetnek a gazdálkodás 
ésszerűsítéséért, és ezen 
keresztül betegellátás szín-
vonalának emeléséért.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet a kapott támo-
gatást három jelentős projekt megvalósítására fordítja:

- Helyi gőzfejlesztő kerül telepítésre az összes járulékos beru-
házással – kémény, kazánház, gázvezeték, vízkezelő, gőz- és 
kondenz hálózat - együtt 69,6 millió forint értékben. Az ener-
gia hatékony helyi gőzfejlesztő kiváltja a nagy hő veszteséggel 
járó elavult központi gőzkazánokat. Ezzel, valamint a rezsi és 
karbantartási költségek csökkenésével éves szinten 30 millió 
forint megtakarítás várható.

- Bevezetésre kerül az RFID rendszer a textilhiány csökken-
tése, a stabil textil ellátottság biztosítása érdekében. Az anya-
gok RFID alapú jelölése, követése a mosodától a kilépési pon-
tokig nyomon követhetővé teszi azok útját, így évente 4 – 4,5 
millió forint leltárhiány számolható fel.

- Két elektromos platós vontató és egy elektromos targonca 15, 
4 millió forintos beszerzésével a mosodai és egyéb szállítási 
idők felgyorsulnak, a kórházi osztályok ellátása folyamato-
sabbá válik. A gépesítés évi 4 millió forintos bérmegtakarítást 
tesz lehetővé.

„Ezekkel a beruházásokkal kórházunk újabb lépéseket tesz az 
ésszerűbb gazdálkodásért. Az ebből származó megtakarítások 
hozzájárulnak a biztonságosabb, magasabb színvonalon történő 
betegellátás fejlesztéséhez, magasabb szintű szolgáltatásokkal 
a lakosság egészségi állapotának javításához.” – nyilatkozta dr. 
Bodnár Attila főigazgató. Forrás: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet

Védőoltással a fertőző 

agyhártyagyulladás és 

szepszis ellen
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatott 
oltások körét bővítette a meningococcus baktérium által oko-
zott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni négykom-
ponensű védőoltással. A 2017. évben ingyenes védőoltásra az 
a kőbányai lakóhellyel rendelkező és lakóhelyén életvitelsze-
rűen tartózkodó gyermek jogosult, aki a 2016. évben töltötte 
be a 10. életévét. A védőoltás igénylése iránti kérelmet 2017. 
január 1-jétől – 2017. február 15-éig lehet benyújtani a Kőbá-
nyai Önkormányzat Humánszolgáltatási Főosztály Szociális 
és Egészségügyi Osztályán.  Bővebb információt a 4338-332-
es telefonszámon Barta Erika egészségügyi referens nyújt. A 
védőoltásról tájékoztató és a jelentkezési lap elérhető a www.
kobanya.hu honlapon.
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Béremelések és adócsökkentések éve

2017 a béremelések és az adócsökkentések éve lesz, amelyet 
a kormány jó gazdálkodása tesz lehetővé. Dr. György István 
kormánymegbízott elmondta, 2018-ban is ez a tendencia foly-
tatódik, akkorra a minimálbér eléri a 138 ezer, a szakmunkás 
minimálbér pedig a 180.500 forintot.

A kormány felelős, jó gazdálkodásának köszönhetően a magyar 
gazdaság és a magyar emberek teljesítménye eredményeként 
valósul meg a rendszerváltás óta a legjelentősebb minimál-
bér- és szakmunkás minimálbér-emelés 2017-ben – mondta 
sajtótájékoztatóján dr. György István, budapesti kormánymeg-
bízott, a Fidesz kőbányai és kispesti választókerületi elnöke. 
A bérmegállapodás eredményeként jövőre 15%-kal, 127.500 

forintra nő a minimálbér, a szakmunkás minimálbér (garantált 
bérminimum) pedig szintén jelentős mértékben, 25%-kal 161 
ezer forintra emelkedik. A kormánymegbízott hozzátette: ezt 
további béremelések követik, hiszen a minimálbér 2018-tól 
további 8%-kal 138.000 forintra, a szakmunkás minimálbér 
pedig 12%-kal 180.500 forintra nő.

A béremelések mellett szintén kiemelt fontosságú gazdasági 
előrelépést jelentenek a jövő évi adócsökkentések. A kormány-
megbízott emlékeztetett, a kormány mindig az adócsökkentés 
pártján volt, hiszen amióta csökkennek az adók, a magyar gaz-
daság erősödik, nő a foglalkoztatottság, emelkednek a bérek, 
és több pénz marad az embereknél. Januártól például minden 
vállalkozásra egységesen 9% lesz a társasági adó, amely a leg-
alacsonyabb az egész Európai Unióban, ezzel hazánk az egyik 
legvonzóbb befektetési országgá válik. Duplájára nő a kisvál-
lalkozói adókedvezmény: a KATÁ-t immár havi 1 millió forin-
tos bevételig választhatják a vállalkozások. De csökkennek a 
munkáltatói járulékok is: jövőre 5 százalékponttal, majd 2018-
ban további 2 százalékkal. 

A minimálbér 1998 és 2002 között 2,5-szeresére növekedett, és 
2010 óta is folyamatosan emelkedik – mutatott rá dr. György Ist-
ván. Összességében tehát elmondható, hogy a jelenlegi kormány 
négy év alatt is többel növelte a minimálbért, mint azt a 2002-
2010 közötti kormányok tették – mondta dr. György István.
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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

Lányfoci Kőbányán télen-nyáron
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (KISE) újjászervezi női 
szakágát és beindítja az önálló leányfutballt, ezért szeretettel 
várja a 8-15 év közötti, focizni szerető lányok jelentkezését. 
Az edzések helyszínei és időpontjai a téli időszakban:

 – hétfő: 18:00-19:00 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola 
tornaterme;

 – kedd: 18:00-19:00 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola 
kinti műfüves pályája;

 – csütörtök: 17:00-18:00 óra: Keresztury Dezső Általános 
Iskola tornaterme. 

Bejárat hátul a zsákutcánál! Tehát van edzés a szabad ég alatt, 
méghozzá keddenként, amikor is a KISE irodájánál lévő öltö-
zőben lehet elkészülni. Hétfőn és csütörtökön a Keresztury 
Általános iskolában a tornaterem mellett lévő öltözőket lehet 
használni. A teremedzéshez kötelező a váltócipő használata, 
amely nem lehet stoplis.
Kapcsolat és további információ: 
Magyari András: 06-70-266-9885, 
Malik Dóra: 06-70-637-5519. 
Web: www.kise.hu, 
Facebook: www.facebook.com/KISE97, 
email: 97kise@gmail.com

Magic Dance Táncgála

A Kőrösi Kulturális Központban rendezte meg a Magic Dance 
tánciskola a Mikulás Táncgála című programját december ele-
jén. A rendezvényt az egyesület elnöke, Gálicz Attila nyitotta 
meg, majd a színpadra szólította Kovács Róbert polgármes-
tert, aki köszöntő szavai után elismerésben részesült. Kőbánya 
polgármestere a Magic Dance tánciskola Arany Tánccipő díját 
vehette át, mellyel segítő együttműködéséért mondott köszö-
netet az egyesület. Az ünnepélyes pillanatokat a tánccsoport 
tagjainak műsora követte. 

Forrás: Kőbánya.hu

Tízezer új fát Budapestre!
Jó ütemben halad a Tízezer új fát Budapestre! elnevezésű 
program, az októberi indulás óta több mint 1500 fát ültettek el, 
és kedvező időjárás esetén december elejéig további kétszáz 
csemetét helyeznek ki. A program jelenlegi szakaszában meg-
újultak a Gyömrői út zöldfelületei, több mint 50 juharfa került 
a Hungária körút X. kerületi szakaszára, míg a Kőbányai út 
kerületi szakaszára 50 gömbkőrist ültettek. 

A program fontosságát az a felismerés adja, hogy a városi fák 
alakítják a közterek, közlekedési útvonalak, parkok látképét, 
szebbé, egészségesebbé teszik környezetünket, mindennapi 
életünket. A fák jelentősége a városi légkörben kiemelten fon-
tos, ugyanis a CO2 feldolgozó képességüknek köszönhetően 
csökkentik az üvegházhatást. Különösen a forgalmas utak mel-
lett élő embert semmi sem képes olyan hathatósan védeni a 
zaj ellen, mint a növényzet. A FŐKERT Nonprofi t Zrt. kéri a 
lakosságot, hogy óvják, védjék a frissen kiültetett fákat! 

Forrás: Főpolgármesteri Hivatal, FŐKERT Nonprofi t Zrt., MTI


