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Bővül a kertvárosi Szakrendelő

Szatmáry Kristóf 
kiemelte: minő-
ségi változást fog 
hozni az a mintegy 
1,3 milliárd forint 
értékű beruházás, 
amelynek kereté-
ben egy emelettel 
bővül a Jókai utcai 
Szakrendelő. Lé-
nyeges ugyanakkor az is, hogy a kor-
mány most először ad támogatást egy 
önkormányzati fenntartású szakrendelő 
fejlesztésére.

Dr. Ónodi-Szűcs 
Zoltán arról be-
szélt, hogy az el-
múlt évtizedben az 
500 milliárd forin-
tos uniós forrásokat 
a vidéki egészség-
ügyi ellátás fejlesz-
tésére fordították, 
a gazdaság pozitív 
teljesítményének köszönhetően azon-
ban most van lehetőség arra, hogy az 
Egészséges Budapest Programot meg-
valósítsák. Mivel a kormány december-
ben újabb 18,5 milliárd forintról hozott 
döntést, a következő évtizedben 
összesen 42,5 milliárd forintból 
16 szakrendelő újul meg a fővá-
rosban. Az államtitkár hangsú-
lyozta: a szakmai szempontokat 
és a lakossági igényeket is figye-
lembe véve soha nem látott mér-
tékű fejlesztés indult el tavaly 
Budapesten. 

Kovács Péter arra hívta fel a 
figyelmet, hogy jó dolog uszo-
dákat építeni, iskolákat és óvo-
dákat felújítani, illetve a földes 
utakat leaszfaltozni, de ahogy 
az ember idősödik és bölcsebb 

lesz, rájön, hogy a 
legfontosabb dolog 
az egészség. Ép-
pen ezért indította 
el az Önkormány-
zat 2014-ben azt a 
programot, amely-
nek köszönhető-
en minden évben 
megújul egy kerü-
leti háziorvosi rendelő. Emellett a Szak-
rendelő eszközparkját is bővítették, sőt 
egy életpályamodellt is létrehoztak a 
kertvárosi egészségügyi dolgozóknak. 
A kerület vezetője köszönetet mondott 
dr. Kiss Mariannának, hogy mert nagyot 
álmodni, dr. Csomor Ervinnek, hogy 
ezt támogatta, Szatmáry Kristófnak, aki 

mindent megtett azért, hogy a bővítési 
pályázat a kormány elé kerüljön, amely 
így hozzájárult a megvalósításhoz.

Dr. Kiss Marianna elmondta: a Szak-
rendelő 1963-ban 46 ezer polgár ellátá-
sa érdekében épült. Ma azonban már 73 
ezer lakosa van a Kertvárosnak. Közülük 
egyre több az idős, akik krónikus beteg-
séggel küzdenek. 
Ezt az is bizonyítja, 
hogy évente össze-
sen 300 ezerszer 
keresik fel a pácien-
sek az orvosokat a 
Szakrendelőben. 

A KESZ igazgatója 
a fejlesztés részle-
teiről azt nyilatkoz-

ta, hogy az emelet-ráépítésnek 
köszönhetően kialakítanak egy 
új, modern egynapos sebészeti 
részleget, a gasztroenterológia 
bővítésével pedig már altatás-
ban is fognak tudni végezni 
endoszkópos vizsgálatokat. Az 
intézménynek most egy torna-
terme van, ezért csak csoportos 
foglalkozásokat lehet tartani. 
A fejlesztésnek köszönhetően 

azonban még kettő épül, így a jövőben 
lehetőség nyílik arra, hogy a szakem-
berek kisebb csoportban dolgozzanak, 
illetve speciális rehabilitációt is tartsa-
nak. Jelenleg a kardiológián az egyik 
leghosszabb a várakozási idő, ami akár a 
két hónapot is meghaladhatja, a bővítés 
során viszont kialakítanak egy új kar-
diológiai részleget is. Mindezek mellett 
az ügyelet ismét bekerül a Szakrendelő 
épületébe, így a sürgősségi ellátás is ja-
vulni fog. 

Dr. Csomor Ervin alpolgármester sze-
rint az üres épületet meg kell tölteni 
tartalommal, amire csak az elkötelezett 

A KERTVÁROS TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBB EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSE VALÓSUL MEG A KÖZELJÖVŐ-
BEN, HISZEN VÁRHATÓAN MÁR IDÉN MEGKEZDŐDIK A JÓKAI UTCAI SZAKRENDELŐ BŐVÍTÉSE. A BERU-
HÁZÁST – AMELYHEZ A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 120 MILLIÓ FORINTTAL JÁRUL HOZZÁ – A KORMÁNY 
AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN EGYMILLIÁRD 149 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA. A 
RÉSZLETEKRŐL DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR, SZATMÁRY KRIS-
TÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER, DR. CSOMOR ERVIN ALPOLGÁRMESTER 
ÉS DR. KISS MARIANNA, A XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT (KESZ) IGAZGATÓJA A 
JANUÁR 8-ÁN MEGTARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN BESZÉLT.

Bővítés utáni új ellátási formák

• Mammográfia – Emlő ultrahang
• Ízületi tükrözés
• Kőzúzás
• Altatásban végzett endoszkópos 
  vizsgálat

Bővítés utáni jelentősebb 
alapterület- és ellátásbővítés

• Tornaterem és masszázs-terület
• Fizikoterápia
• Urológia
• Nőgyógyászat - Onkológia
• Diabetológia - Belgyógyászat
• Kardiológiai rendelők és váró
• Gasztroenterológia
• Műtő és egynapos fektető részleg
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Kedves 

Olvasó!
A fogadalom olyan, mint az 
ígéret: akkor van értelme, ha 
megvalósul. Az ünnepi emelke-
dettség hatására az év kezdetén 
hajlamosak vagyunk könnyelmű 
kijelentéseket tenni, amelye-
ket aztán el is felejtünk, hiszen 
senki nem kéri azokat számon 
rajtunk. Az ilyen hozzáállás 
azonban egész életünk részévé 
válhat, és talán észre sem vesz-
szük, hogy ilyenkor nemcsak 
másokat, hanem magunkat is 
becsapjuk. Van azonban egy va-
laki, akit nem tudunk becsapni. 
Ő úgy szeret bennünket, ahogy 
vagyunk, de ezzel nem szabad 
visszaélni. Munkatársaim nevé-
ben Ady Endre versével kívánok 
egészségben gazdag, kihívá-
sokkal és kreatív ötletekkel teli, 
boldog újévet minden kedves 
olvasónknak. „Adja meg az Is-
ten, Mit adni nem szokott, Száz 
bús vasárnap helyett Sok, víg 
hétköznapot, Adja meg az Isten. 
Adja meg az Isten, Sirásaink vé-
gét, Lelkünknek teljességes, S 
vágyott békességét, Adja meg 
az Isten. Adja meg az Isten, Bár 
furcsa a világ, Ne játszak, ölő, 
gyilkos Cudar komédiát Adja 
meg az Isten. Adja meg az Isten, 
Mit adni nem szokott, Száz bús 
vasárnap helyett Sok, víg hétköz-
napot, Adja meg az Isten.”

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

A KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 
(Demeter u. 3.) munkatársakat keres

KARBANTARTÓ MUNKAKÖRBE
Feladat: a Szervezethez tartozó épületek karbantartása, 

költöztetés, árufuvarozás. Elvárás: középfokú végzettség, jó fizikum, 
megbízhatóság, gyakorlat, B típusú vezetői engedély. Előny: C típusú vezetői engedély. 

Amit ajánlunk: közalkalmazotti jogviszony, 
kezdő bruttó 210 000 forint fizetés+cafetéria, előrelépési lehetőség. 

Jelentkezni a 403-2928-as telefonszámon lehet.

orvosok és szakdolgo-
zók képesek. A kormány 
és az Önkormányzat 
együttműködését pedig 
nemcsak a Szakrendelő 
épületének bővítése pél-
dázza, hanem az is, hogy 
a bérrendezési program 
mellett az életpályamo-
dell is bővül a kerületben, 
a Benő utcai ügyelet áthelyezését követően 
ugyanis az épületet egy olyan apartmanház-
zá fogják átalakítani, ahol az itt tevékenykedő 
egészségügyi dolgozóknak méltó lakhatási 
feltételeket tudnak majd biztosítani. 

Dr. Csige Imre, az Or-
szágos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. igazgatója 
is üdvözölte a fejlesztést, 
és elmondta, hogy az 
Egészséges Budapest- 
ért Program keretében 
megújuló infrastruktúra 
mind a lakosság, mind 
az ügyeletet ellátó egész-
ségügyi dolgozók számára új fejezetet jelent. 
Ezért örömmel működnek együtt abban, 
hogy a 24 órás felnőtt orvosi ügyelet a kibőví-
tett új rendelőben kapjon helyet.

SZ.R.ZS. 
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A parlamenti képviselő válaszol
A KORMÁNY PROGRAMJÁNAK MEGFELELŐEN EBBEN AZ ÉVBEN IS NŐ A CSALÁDOK, 
A MUNKAVÁLLALÓK, A DIÁKOK ÉS A NYUGDÍJASOK MOZGÁSTERE. A JANUÁR 
1-JÉN ÉLETBE LÉPETT VÁLTOZÁSOKRÓL SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐT KÉRDEZTÜK.

Már az Önkormányzatban is fizethetünk bankkártyával

– A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy több pénz 
maradjon, és persze kerüljön az emberek zsebébe. Elmond-
hatjuk, hogy az Orbán-kormány a béremelések kormánya lett, 
hiszen a minimálbér töretlenül emelkedik: január 1-jén 8 szá-
zalékkal, bruttó 138 ezer forintra nőtt, míg a szakképzettséget 
igénylő állásokban a garantált bérminimum emelkedése ennél 
is nagyobb, 12 százalékos, így elérte a 180 500 forintot. A bé-
rek már tavaly is kiugró mértékben, több mint 10 százalékkal 
emelkedtek, a keresetek növekedése pedig idén is sok terüle-
ten megmarad. A rendőrök és a katonák fizetése 5 százalékkal, 
míg a mentőszolgálat dolgozóinak keresete 10 százalékkal lett 
több. A kormány ugyanakkor a munkaadók terheit is enyhíti, 
mivel 22 százalékról 19,5-re csökkent a bruttó bér után fize-
tendő szociális hozzájárulási adó, amely akár további béreme-
lésekre is lehetőséget ad a cégeknek. Idén a cafeteria juttatá-
sok közé bekerült a diákhitel-törlesztés támogatása is, amely 
a törlesztőrészlet erejéig, de legfeljebb havi 27 600 forintig 
adómentes. Mindezeken felül a munkaadók olcsóbban és bő-
kezűbben támogathatják dolgozóik lakásbérlését is.

–  HOGYAN SEGÍTI A KORMÁNY A KISGYEREKES CSALÁ-
DOKAT?
– Összességében nemcsak a munkavállalóknak, hanem min-
denkinek könnyebbséget hozott az évkezdet. A kétgyermekesek 
családi adókedvezménye gyermekenként 15 ezer forintról 17,5 
ezer forintra nőtt, vagyis havi 5 ezer forinttal több kedvezményt 
vehetnek igénybe a szülők. A gyermeket vállalók esetében a mi-
nimálbér-emelés miatt a gyed és a diplomás gyed (a felsőok-
tatásban tanuló nappali tagozatosok juttatása) összege lett ma-
gasabb, utóbbit pedig már a kicsi kétéves koráig lehet igénybe 
venni az eddigi egy év helyett. A táppénz maximális napi össze-
ge is nőtt, a tavalyi 8500 forint helyett már 9180 forint. 

– MIRE SZÁMÍTHATNAK A NYUGDÍJASOK?
– A nyugdíjasok is emelt ellátáshoz jutnak, hiszen a tavaly 
nyugállományba vonultak 3, akik pedig ezt megelőzően, azok 
3,8 százalékos emelést kapnak már januárra is.

– MELYEK AZOK A TERMÉKEK, AMELYEK ÁFÁJA CSÖKKENT?
– Több terméknél és szolgáltatásnál csökkent az áfakulcs, ami 
az árak mérséklődésével jár. Az internet-szolgáltatás forgalmi 
adója 18 százalékról 5 százalékra mérséklődött, és a szolgálta-
tók azt ígérik, hogy a digitális jólét program keretében kínált 
csomagoknál teljes mértékben érvényesítik ezt. Hasonló mér-
tékben lett kisebb az éttermi szolgáltatások adója is, ugyan-
akkor bevezették a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájá-
rulást, ami némileg emeli az árakat – de az egyenleg így is 
negatív marad. A fogyasztási célú halak és a sertés belsőségek 
áfakulcsa 27-ről 5 százalékra mérséklődött, de a környezetba-
rát energetikai fejlesztések is kifizetődőbbek lesznek, ugyanis 
a napelemek termékdíja kilónként 57 forintra csökkent, vagyis 
megfeleződött.

– ETTŐL AZ ÉVTŐL MÁSKÉNT KELL ADÓZNUNK.
– Valóban, fontos változás, hogy 2018-tól a foglalkoztatók már 
nem készíthetik el a dolgozóik adóelszámolását. Innentől 
önadózás lesz, vagy a NAV közreműködésével, az adóbevallási 
tervezet segítségével lehet eleget tenni a kötelezettségnek. Az 
egy százalék felajánlása viszont egyszerűsödik: a pénzt az adó-
hivatal minden évben automatikusan utalja a kedvezménye-
zett szervezetnek, amíg az adózó a nyilatkozatot vissza nem 
vonja.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Fontos, hogy az Adó Ügyosztályon 
ezentúl jelentősen gyorsabb lehet 
az eljárás akkor is, ha nullás adóiga-
zolásra van szükség, de az adófolyó-
számlán tartozás van. Ezt ugyanis az 
eddigi postai befizetés vagy átutalás 
helyett mostantól az Önkormányzat 
épületében bármely Visa, Maest-
ro vagy Mastercard bankkártyával 
ki lehet egyenlíteni, majd a nullás 
adóigazolást helyben kiállítják. Ha 
mindez a polgárok megelégedésé-
re szolgál, akkor az Önkormányzat 
a jövőben az internetes felületre is 
kiterjeszti a bankkártyás fizetés le-
hetőségét.

NAPJAINKBAN EGYRE TÖBBEN RÉ-
SZESÍTIK ELŐNYBEN A BANKKÁR-
TYÁS FIZETÉST AZ ÉTTERMEKBEN, 
A BEVÁSÁRLÁSNÁL VAGY A TANKO-
LÁSNÁL, SŐT A POSTÁN IS. MIVEL 
ÍGY AZ ÜGYFELEK GYORSABBAN 
ÉS KÉNYELMESEBBEN INTÉZHE-
TIK ÜGYEIKET, EZÉRT A XVI. KERÜ-
LETI ÖNKORMÁNYZATBAN IS LE-
HETŐSÉG VAN MÁR ARRA, HOGY 
A HELYI ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ ÉRTÉ-
KÉT, ILLETVE AZ ESKÜVŐSZERVE-
ZÉS KÖLTSÉGEIT BANKKÁRTYÁVAL 
FIZESSÉK.
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Békés egymás mellett élés

– Minden jogszabály 
annyit ér, amennyit 
be lehet tartatni be-
lőle. A fővárosi ren-
delet szellemisége 
szerintem alapvetően 
helyes, de a rendelke-
zések megszegőit a 
szankcionálás hiánya 
miatt nem lehetett a 
szabályok betartására 
kötelezni. Ezért a már említett rendeleti 
hiányosság pótlása, valamint a 2018. ja-
nuár 1-jén hatályba lépett Általános Köz-
igazgatási Rendtartásról szóló törvény 
szabályozásai is időszerűvé tették a 2013 
márciusa óta hatályban lévő, a közösségi 
együttélés szabályait megfogalmazó ren-
deletünk aktualizálását.

– MILYEN KÖVETKEZMÉNYEKKEL 
SZÁMOLHAT AZ, AKI NEM TESZ ELE-
GET A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZA-
BÁLYAINAK?
– A mindennapi tapasztalatom az, hogy 
a kertvárosiak többsége jogkövető állam-
polgár. Tehát részükről jogos az az igény, 
hogy az Önkormányzat büntesse meg 
az alapvető emberi együttélés szabályait 

megszegő reniten-
seket. Az új rende-
let ezt a lakossági 
igényt is megteste-
síti szabályozott jogi 
formában. Az elő-
írások betartását a 
kerületben a közte-
rület-felügyelők el-
lenőrzik. Szeretném 
ugyanakkor hangsú-

lyozni, hogy az Önkormányzat célja nem 
a pénzbehajtás, ezért a közterület-felügye-
lők az intézkedések során a fokozatosság 
elvét alkalmazzák. Éppen ezért, ha azt 
tapasztalják, hogy valaki a portája előtt 
nem tart rendet, akkor először ellenőr-
zik a mulasztás miértjét, hiszen ennek 
számtalan objektív oka is lehet. Például 
egy idős, egyedül élő polgár – főként télen 
– erre már nem biztos, hogy képes. Ha 
azonban valaki gondatlanságból, esetleg 
szándékosan, ráadásul rendszeresen nem 
tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, az 
büntetésre számíthat: a helyszíni bírság 
legmagasabb értéke 50 ezer forint, a jog-
sértést követő eljárás folyamán megálla-
pítható összeg magánszemélyeknél 200 
ezer forint, cégek esetében pedig akár két-

millió forint is lehet. Ilyen magas bünte-
tés kiszabására viszont csak akkor kerül-
het sor, ha a jogsértés a köztisztasággal, a 
közegészségüggyel vagy balesetveszély el-
hárításának elmulasztásával kapcsolatos. 

– A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS MELY 
TERÜLETEIT SZABÁLYOZZA MÉG A 
RENDELET?
– A már említettek mellett meghatároz-
za a tűzgyújtás, a helyi állattartás, a köz-
területen való macska- és galambetetés, 
valamint a játszóterek és a kutyafuttatók 
használatának szabályait, előírja, hogy 
az ingatlantulajdonosok kötelessége jól 
látható helyre kitenni a házszámot, illet-
ve szól a zöldterületek védelméről és az 
önkormányzati jelképek használatáról is. 

A rendelet részletes szövegét az Önkor-
mányzat honlapján (www.bp16.hu) az 
Önkormányzat elnevezésű pont Rende-
letek almenüjében olvashatják, illetve 
a XVI. Kerületi Újság is rendszeresen 
tájékoztatja az olvasókat arról, hogy mi-
lyen szabályokat kell betartanunk ahhoz, 
hogy a csendes Kertvárosban valóban bé-
kés legyen az egymás mellett élés. 

SZ.R.ZS. 

A KIFEJEZETTEN HIDEG ÉS HAVAS 2017-ES TÉLI IDŐSZAKBAN NAGYSÁGRENDEKKEL MEGNŐTT AZOKNAK A LAKOSSÁ-
GI BEJELENTÉSEKNEK A SZÁMA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ, AMELYEKBEN A KÖTELESSÉGÜKET NEM TELJESÍTŐ POL-
GÁROKAT PANASZOLTAK BE AZ INGATLANJAIK ELŐTT ELMULASZTOTT HÓSEPRÉS ÉS SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉS MIATT. AZ 
INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLET RENDBEN TARTÁSA AZONBAN IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGETLENÜL KÖTELEZŐ MINDEN 
LAKOS SZÁMÁRA. EZT A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS BUDAPEST KÖZTISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ 49/1994. (VIII.1.) SZÁMÚ REN-
DELETÉBEN SZABÁLYOZTA, AMI VISZONT NEM TARTALMAZOTT ELŐÍRÁSOKAT A MEGSZEGŐK ELLEN ALKALMAZHATÓ 
SZANKCIÓKRÓL. A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TAVALYI UTOLSÓ ÜLÉSÉN EZÉRT ÚJ REN-
DELETET FOGADOTT EL, AMELY A TÖBBI KÖZÖTT EZT A HIÁNYOSSÁGOT IS ORVOSOLTA. A RÉSZLETEKRŐL SZÁSZ 
JÓZSEF ALPOLGÁRMESTERREL BESZÉLGETTÜNK.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

PÁLYÁZATOT ÍR KI HELYI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRA 
a 30/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján. 

CÉLJA: A KÖRNYEZETET SZENNYEZŐ FŰTÉSI MÓD MEGSZÜNTETÉSE 
ÉS GÁZZAL TÖRTÉNŐ FŰTÉS KIALAKÍTÁSA. 

A helyi támogatást az Önkormányzat visszatérítendő kamatmentes kölcsön és  
részben vissza nem térítendő támogatás formájában adhatja. Az eredményes  

pályázathoz a tájékoztató, illetve a rendelet ismerete elengedhetetlen.
A pályázati adatlap március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 

Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át, valamint a hivatal 
www.budapest16.hu honlapjáról letölthető.

A pályázatot március 31-ig az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán lehet leadni, 
a határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el május 30-ig.
Érdeklődni a 4011-473-as telefonszámon lehet.

Ügyintéző: Vargáné Marcsik Zsuzsanna
Gáspár József, a Bizottság elnöke

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysep-
rőipari Kft. idén is ellenőrzi a XVI. kerü-
leti kémények állapotát. A FŐKÉTÜSZ 
ügyfelei részére ingyenes szolgáltatás-
ként biztosítja, hogy akik regisztrálnak a 
www.kemenysepro.
hu oldalon – ahol 
további hasznos in-
formációkat is talál-
nak az érdeklődők 
–, azok 7 nappal a 
tervezett ellenőrzés 
előtt értesítést kap-
hatnak e-mail-ben vagy sms-ben a mun-
ka elvégzésének pontos időpontjáról, 
amit a társaság 3 nappal a vizsgálat előtt 
sms-ben megerősít.
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Az egészségügyi 
fejlesztések éve 
lesz 2018
– MILYEN NAGYOBB FEJLESZTÉSEK 
VÁRHATÓK IDÉN A XVI. KERÜLETBEN?
– 2018 az egészségügyi fejlesztések éve 
lesz a Kertvárosban. Tavaly karácsonyi 
ajándékként érkezett a hír, hogy a kor-
mány döntése alapján több mint egymil-
liárd forinttal támogatják a Jókai utcai 
Szakrendelő bővítését – amelyhez 120 
millió forintot ad a XVI. Kerületi Ön-
kormányzat – az Egészséges Budapest 
Program keretében. Ez azt jelenti, hogy 
több hely lesz, így több orvos rendelhet 
egyszerre és rövidebb lesz a várakozási 
idő például a reumatológián vagy a kar-
diológián. Ez a beruházás elkezdődik 
idén, de várhatóan csak jövő őszre fog 
befejeződni annak függvényében, hogy 
az engedélyes terveket mikor hagyják 
jóvá. A munkálatok során az intézmény 
magasabb és alacsonyabb részére is épí-
tünk egy-egy emeletet. Emellett egy két-
szintes parkolót is létrehozunk az épület 
előtt, amelyhez szükség lesz a 100 fo-
rintos bolt területére is. A tulajdonossal 
már tárgyaltam arról, hogy hol tudnánk 
neki helyet biztosítani. Bár ilyen kötele-
zettsége nincs az Önkormányzatnak, a 
tárgyalások konstruktívan haladnak. 

– FOLYTATÓDIK-E AZ ORVOSI REN-
DELŐ FELÚJÍTÁSI PROGRAM, VAGY 
A IDEI BERUHÁZÁS A JÓKAI UTCAI 
SZAKRENDELŐ BŐVÍTÉSE LESZ?
– Folytatódik az orvosi rendelő felújítási 
program a Szakrendelő bővítésétől füg-
getlenül. A cinkotaiak régóta várják a Rá-
dió utcai rendelő korszerűsítését, viszont 
az ottani épület túl kicsi ahhoz, hogy a 

lakók jogos elvárásainak megfeleljen. 
Ezért egy új helyen, a Szabadföld út és 
a Vidámvásár utca sarkán, a gyógyszer-
tárral szemben, a mai pavilonsor helyén 
egy teljesen új, kétszintes egészségházat 
épít az Önkormányzat. Ott nemcsak a 
felnőtt és a gyermekorvosi rendelő kap 
majd helyet, hanem a védőnői szolgálat 
és a fogorvosi ellátás is, illetve természe-
tesen megfelelő számú parkolót is kiala-
kítunk. A cinkotai egészség- és szolgál-
tatóház kivitelezése mintegy 500 millió 
forintba fog kerülni. Ezzel kiváltjuk a 
Rádió utcai intézményt, ahol nincs meg-
felelő parkolási lehetőség, nem megol-
dott az akadálymentes közlekedés, és 
az épület egyébként is rossz állapotban 
van. A beruházás 2018-ban elkezdődik 
és várhatóan 2019 első félévében fejező-
dik majd be. 

– AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉBEN 
NAGY SZEREPET JÁTSZIK A MEGELŐ-
ZÉS, AMELYNEK FONTOS ESZKÖZE A 
MOZGÁS. MILYEN SPORTFEJLESZTÉ-
SEK VÁRHATÓK 2018-BAN?
– Az Önkormányzat nagy hangsúlyt 
helyez a kertvárosi kerékpárút-hálózat 
bővítésére. Még tavaly szerettük volna a 
bicikliutat kiépíteni a Naplás tóig, de mi-
vel ez egy Európai uniós pályázat kereté-
ben fog megvalósulni, és az egyeztetés 
a többi konzorciumi partnerrel nehezen 
halad, ezért a kivitelezés átcsúszott erre 
az évre. Emellett elkészül Kistarcsáig is 
a kerékpárút, amely az M0-ás felett vezet 
majd át. A település polgármesterének 
ígérete szerint a kistarcsai kerékpárutat 

meghosszabbítják, így csatlakozni fog 
a XVI. kerületi szakaszhoz. Szintén a 
sporttal kapcsolatos beruházás lesz még 
idén az, hogy az MLTC sporttelepen ta-
lálható futókör rekortán burkolatot kap.

– MILYEN KÖZTERÜLETEK SZÉPÜL-
NEK MEG EBBEN AZ ÉVBEN?
– Az Egyenes utcai lakótelepen a rossz 
állapotban lévő utakat – mint például a 
Bányai Elemér utca és a Kerepesi út bel-
ső része – felújítjuk, illetve mivel a kor-
mány tavaly év végi döntésével plusz 50 
millió forintot adott az Önkormányzat-
nak, ezért a Kicsi utca burkolatát is mo-
dernizáljuk. Emellett a járdák jelentős 
része és a játszóterek is megszépülnek, 
valamint fitnesz parkot is létrehozunk. 
Mindezt egy hosszú egyeztetés előzte 
meg a lakókkal, és az ő érdekükben való-
színűleg tavasszal vagy nyáron kezdjük 
el a munkálatokat, hogy minél kevésbé 
zavarjuk őket. (Jövőre a Jókai lakótelep 
közterületeit újítja fel az Önkormányzat, 
amivel kapcsolatban már idén elindul a 
lakókkal folytatott egyeztetés.) Ezeken 
felül megszépül az Erzsébetligeti Szín-
ház előtti tér is, ahol meg kell oldanunk 
a csapadékvíz-elvezetést, és a térburkola-
tot is ki kell cserélnünk annak érdekében, 
hogy megfelelő hátteret biztosíthassunk 
az olyan kerületi tömegrendezvények-
nek, mint a Kertvárosi Vigasságok, a 
majális, a gyereknap vagy a Borliget. A 
rekonstrukciót egyébként az Öt Falu  
Viadalát tavaly megnyerő mátyásföldi-
ek is kérték. A munkálatokat azonban 
az említett rendezvények miatt május 
elején el kell kezdenünk és legkésőbb 
augusztus végéig be kell fejeznünk, így 
a gyereknapi programokat várhatóan 
a Szentmihályi Kulturális Központban 
tartjuk meg. A János utcában pedig el-
végzünk egy másik felújítást is, ugyanis 
hamarosan elkészülnek a nyugdíjas klub 
melletti épület engedélyes tervei, majd a 
kivitelezés is elindul, így az időseknek 
kétszer akkora épület áll majd rendelke-
zésére.

– A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉ-
NYEK KÖZÜL MELYEK ÚJULNAK MEG?

EGY TELEPÜLÉS MŰKÖDÉSE NAGYMÉRTÉKBEN 
FÜGG AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁTÓL. MI-
VEL A XVI. KERÜLETÉ ÉVEK ÓTA KIEGYENSÚLYOZOTT 
ÉS STABIL, EZÉRT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A 2018-AS 
KÖLTSÉGVETÉST MÁR TAVALY DECEMBERBEN ELFO-
GADTA. A RÉSZLETEKRŐL EZÚTTAL IS KOVÁCS PÉTER 
POLGÁRMESTERT KÉRDEZTÜK HAGYOMÁNYOS ÚJ-
ÉVI INTERJÚNKBAN.  

A jövőbeli cinkotai egészség- és szolgáltatóház látványterve
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– Az Egy iskola, egy óvoda felújítási 
programban idén a Szentmihályi Játszó-
kert Óvoda Szent Korona utca 98-100. 
alatt található telephelyén a többi között 
a hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét 
kell megvalósítanunk, az oktatási in-
tézmények közül pedig a Móra Ferenc 
Általános Iskola az egyetlen, amelyben 
még nem volt nagyfelújítás. Ennek az I. 
ütemét elvégezzük 2018-ban, majd jövő-
re a II-at is. Viszont úgy látom, hogy a 
Tankerületnek egyre több anyagi forrás 
áll rendelkezésére, így várhatóan ezeket 
a feladatokat 2019 után már ők fogják 
végrehajtani. Mindezek mellett a Szerb 
Antal Gimnáziumban kicseréljük azo-

kat a nyílászárókat, amelyekre tavaly 
nem került sor. Természetesen idén is 
lesz óvoda- és iskolaudvar-felújítás. Az 
oktatási intézmények közül a Göllesz 
Szent Imre utcai Beszédjavító Általános 
Iskolájának udvara szépül meg, rendez-
zük a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 
udvarának azt a részét, amely a tavalyi 
építkezés miatt kimaradt a felújításból, 
illetve a Szentmihályi Játszókert Óvoda 
Bercsényi utcai telephelyén az udvar 
másik felét is felújítjuk. Mivel pedig az 
összefogás mindig becsülendő, és en-
nek az óvodának a Baross utcai szék-
helyén a szülők jótékonysági kezdemé-
nyezést indítottak a rossz állapotú udvar 
rekonstrukciójának érdekében, ezért az 
Önkormányzat is hozzájárul ehhez. Az 
óvodavezetők egyébként azt mesélték, 
hogy más kerületekben elismeréssel 
szemlélik azt, hogy a Kertváros milyen 
sok óvodai programot támogat.

– TAVALY DECEMBERBEN ADTUNK 
HÍRT ARRÓL, HOGY A 2019-IG TERVE-
ZETT 40 ÚJABB ÚT ELKÉSZÜLT. ENNEK 
ELLENÉRE FOLYTATÓDNAK AZ ÚTÉPÍ-
TÉSEK?
– 2018-ra a Vágás utca és a Rendelő utca 
egy-egy szakaszának, illetve a Fürge ut-

cának az építését tervezzük. Ha pedig 
újra lesznek FIDESZ utak, vagyis lesz ál-
lami támogatás az útépítésre, akkor még 
nagyobb intenzitással folytatjuk majd a 
munkálatokat. Az útfelújítások között 
idén a Lándzsa utcáé lesz a legfonto-
sabb. A korábban a szovjet laktanyába 
bevezető iparvágánnyal ellátott úttest 
nagyon széles, és keskenyek a járdák, 
ezért a lakótelepre igyekvők gyakran az 
úttesten közlekednek, emellett az útbur-
kolat is igen elhasznált. Ezért átépítjük 
mind az úttestet, mind a járdákat és a 
zöldfelületet, valamint újabb parkolókat 
is kialakítunk. Ehhez viszont előbb meg 
kell oldanunk a csapadékvíz-elvezetést. 

A Fővárosi Önkormány-
zat évek óta ígéri a Bö-
kényföldi út-Cinkotai út 
felújítását. Az illetékes 
szerint erről ebben a hó-
napban születik döntés, 
a XVI. Kerületi Önkor-
mányzat mindenesetre 
megcsinálja a járdát a 
Bökényföldi út ezen sza-
kaszán.

– A FŐVÁROSI ÖNKOR-
MÁNYZAT MILYEN BE-
RUHÁZÁSOKAT TERVEZ 
MÉG A KERTVÁROS-
BAN?

– Már tavaly elkezdődött a Mátyás ki-
rály utca felújítása. A téli időszakban a 
munkálatok – amelyek során az általunk 
készített tervek alapján teljes pályaszer-
kezet-cserét hajtanak végre – szünetel-
nek, de tavasszal folytatódik a munka. 
Ennek a beruházásnak a része a Rákosi 
út Mátyás király utca és Szlovák út kö-
zötti szakaszának felújítása is, amelynek 
befejezését jövő szeptemberre ígérik. 
Ott egyes helyeken csapadékcsatorna 
építést is végrehajtottak, így már csak az 
útépítés, valamint a Rákosi út-Szlovák 
út-Timur utca csomópontban létesíten-
dő lámpás kereszteződés kialakítása van 

hátra. Szintén ennek a beruházásnak 
a része az Arany János utcán található  
S kanyar átépítése, ahol körforgalmat 
fognak létrehozni.

– TÖBBSZÖR SZÓBA KERÜLT A NAP-
LÁS-TÓ. ANNAK TERÜLETÉT MIKOR 
RENDEZI AZ ÖNKORMÁNYZAT?
– A Fővárosi Önkormányzat Tér-Köz 
pályázatán nyertünk támogatást, ennek 
felhasználásával idén rendezzük a tó 
környezetét, új nyilvános vizesblokkot 
és új parkolókat alakítunk ki, illetve a 
szomszédos domb tetejére egy kilátó is 
épül, ahonnan nemcsak a tavat, hanem 
az egész kerületet be lehet majd látni. 

– AZ ÖNKORMÁNYZATNAK SZÁMTA-
LAN LAKOSSÁGSEGÍTŐ PROGRAMJA 
VAN. EZEK IS FOLYTATÓDNAK?
– Természetesen folytatódik az ingye-
nes tavaszi nyesedék- és az őszi lomb-
gyűjtő, valamint a komposztálási és az 
esővízgyűjtő akció is. A költségvetésben 
idén is szerepel forrás a Kattints, Nagyi! 
elnevezésű számítástechnikai program 
támogatására, illetve továbbra is ingye-
nesen működik a Nyugdíjasok Segítő 
és Szállító Szolgálata. Mindezeken felül 
lesznek új parcellázású telkek is, vagyis 
aki a XVI. kerületben szeretne élni, az 
az Önkormányzattól vásárolhat telket 
új otthona kialakításához. Végezetül 
szeretnék köszönetet mondani azoknak 
a kertvárosi polgároknak és cégeknek, 
akik 2017-ben befizették a helyi, vagyis 
az építmény-, a telek- és a gépjárműadót. 
Építmény- és telekadót 1243, míg gép-
járműadót 22924 lakó fizetett tavaly, így 
az összes, a XVI. Kerületi Önkormány-
zatnál maradt befizetett adó közel 900 
millió forint. A Kertvárost ebből az ösz-
szegből fejlesztjük, és abból, amit még 
más forrásból – pályázat, telekértékesí-
tés – kapunk. Kérem, hogy idén is fizes-
sék be a helyi adót, mert annak minden 
fillérjét fejlesztésre költjük!

SZ.R.ZS. 

A Naplás-tó és 
környékének rendezési terve

A Szentmihályi Játszókert Óvoda 
Szent Korona utca 98-100. alatt található telephelye
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Kovács Péter polgármester köszön-
tötte 95. születésnapja alkalmá-
ból TEREMY JULIANNÁT, aki a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Kemecsén született egy nemesi 
család harmadik lányaként. Az ün-
nepelt polgári iskolát végzett, majd 
édesapja haláláig a szüleivel élt, 
mert nem ment férjhez. Mivel az 
1950-es évek politikai viszonyai őket 
sem kímélték, 1962-ben Budapestre 
költözött. Egy budai szövőgyárban 

talált munkát, ahol csoportvezetőként dolgozott. 1982-es nyug-
állományba vonulásáig a VI. kerületben élt, majd visszament 
Kemecsére, de miután az ott élő nővére is meghalt, 2005-ben 
a XVI. kerületben lakó unokaöccséékhez költözött.

Julianna néninek fáj ugyan a lába, de az orvos szerint a vér-
képét még a 40 évesek is megirigyelnék. Napközben szívesen 
tévézik, keresztrejtvényt fejt vagy folyóiratokat olvas. Isten él-
tesse még nagyon sokáig!

A 2018-AS 
ÖKUMENIKUS 

IMAHÉT 
PROGRAMJA

Január 21., vasárnap 19.00 
Szent István Bazilika 

ORSZÁGOS MEGNYITÓ 
Igét hirdet: Erdő Péter bíboros és  

Steinbach József dunántúli református püspök
Január 22., hétfő 18.00

Cinkotai Szent Mária Magdolna katolikus templom  
Igét hirdet: Nyikos András 

árpádföldi református lelkész (agapé)
Január 23., kedd 18.00 

Mátyásföldi evangélikus templom 
Igét hirdet: Eszes Zoltán cinkotai baptista lelkész 
(utána 19.00 Erzsébetligeti Színház: 10 példázat 

Gryllus Dániel és együttese előadásában)
Január 24., szerda 18.00 
Cinkotai baptista imaház 

Igét hirdet: Novaczek Máriusz árpádföldi 
katolikus plébános (agapé)
Január 25., csütörtök 18.00 

Mátyásföldi református templom 
Igét hirdet: Gödölle Márton mátyásföldi 

katolikus plébános (agapé)
Január 26., péntek 18.00 

Mátyásföldi Szent József katolikus templom 
Igét hirdet: Bíró Botond mátyásföldi 

református lelkész (agapé)
Január 27., szombat 18.00 

Árpádföldi Szent Anna katolikus templom 
Igét hirdet: Vető István cinkotai evangélikus lelkész (agapé)

Január 28., vasárnap 16.00 
Cinkotai evangélikus templom 

Igét hirdet: Urbán Gábor rákosszentmihályi 
katolikus plébános (záró alkalom)

A legnagyobb 
közösségi ol-
dalon koráb-
ban meghir-
detett Hónap 
babája elneve-
zésű verseny-
re egy olyan 
fotóval lehet 
nevezni, ame-
lyen az apró-
ság a XVI. Ke-
rületi Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben 
látható. Ez annak a babakelengyének a része, amit január 
óta minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány 
babaápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján a novem-
beri nyertes Tölgyesi Tünde lett. Az ajándékcsomagot, 
amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi 

szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 
Bejelentkezni a 06-40/200-801 
üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, 
továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását 
csak az együtt munkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. 
Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésé-

ben, szellemi gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet. 
Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézménye-
ket, hogy TEGYENEK JAVASLATOT – a jelölt életútjának leírá-
sával és rövid indokolással ellátva – a 2018. március 15-i nemzeti 

ünnep alkalmából adományozandó kitüntetésre, címre. 
A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA 
cím a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése 
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató 

életmű elismerésére adományozható.
Díszpolgári cím adható protokolláris okból, elsősorban hasonló jel-
legű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. kerületben szerzett érde-
mekért, illetve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt érdemeket 
a kitüntetésre jelölt személy életében nem lehetett megjutalmazni. 
A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT KITÜNTETÉS 
kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiz-
tonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfej-
lesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős 
eredményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy 

életművének elismerésére adományozható.
A javaslatokat zárt borítékban január 26-ig 

lehet beküldeni postai úton vagy személyesen benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjébe (1163 Budapest, 
Havashalom utca 43.) a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve.

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető 
a 4011-401-es telefonszámon vagy 

személyesen a Polgármesteri Kabinetben a 111-es szobában.
A borítékon kérem feltüntetni a 

„Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára” vagy
„Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.

Kovács Péter polgármester

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt 

elért ifjú tehetségek elismerésére a
„BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET IFJÚ TEHETSÉGE”

címet alapította.

A CÍM ADHATÓ: a magyar kultúra és irodalom, a magyar zene-
művészet és a magyar tudomány kategóriákban kimagasló ered-
ményt elért, a XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 
12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött ifjú tehetsé-
gek anyagi és erkölcsi ösztönzésére, munkájuk elismerésére, kate-
góriánként évente egy fő részére. A címmel oklevél, emlékplakett 

valamint 12 hónapon keresztül 50 000 forint/hó ösztöndíj jár.

AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE: a „Budapest Főváros XVI. 
kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető címet a 2018. március 15-i 

ünnepi Képviselő-testületi ülésen adják át.
A kitüntető cím elnyerésére javaslatot tehetnek az Önkormányzat 

bizottságai, a XVI. kerületben működő intézmények, 
valamint XVI. kerületi magánszemélyek.

Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és az Önkormány-
zat bizottságait, hogy tegyenek javaslatot – életrajzzal, indokolás-

sal ellátva – a kitüntető cím adományozására. 

A javaslatokat zárt borítékban január 26-ig lehet beküldeni pos-
tai úton vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal  
Polgármesteri Kabinetjébe (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 

a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve.
A borítékra kérem ráírni: 

„Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”.
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető 

a 4011-401-es telefonszámon vagy személyesen a 
Polgármesteri Kabinetben a 111-es szobában.

Kovács Péter polgármester

A rendszer óránkénti teljesítménye 49 kW, amely a fűtési sze-
zon kivételével képes ellátni az intézmény teljes energiaszük-
ségletét. Ez a befektetés nem pusztán anyagi megtakarítást 
jelent az Önkormányzat számára, mivel így nemcsak az elekt-
romos áram használatának nem lesz anyagi vonzata, hanem 
kisebb ökológiai lábnyomot is hagyunk magunk után, ami 
nem elhanyagolható szempont, ha szem előtt tartjuk a környe-
zet védelmét. 

2016 óta a Képviselő-testület által elfogadott határozat szelle-
mében egyébként az elektromos energiát napelemek szolgál-

tatják a többi között a Napsugár Óvodában, a Sashalmi Tano-
dában, a Szentmihályi Kulturális Központban és a Sashalmi 
Piacon. Hasonló energiatakarékos fejlesztést hajtott végre az 
Önkormányzat a Tóth Ilonka Emlékházban is, ahol levegő-víz 
hőszivattyú hasznosítja a föld által termelt hőt. 

Mivel egyre többen ismerik fel a napelemes rendszer hasz-
nát, ezért az előállításuk és a telepítésük is egyre kedvezőbb 
áron érhető el a lakosság számára. A kormány ezt elősegítve 
mérsékelte a telepítést végző cégek adóterheit. A napelem 
használata előreláthatóan 5-8 éven belül megtérül.

TAVALY IS FOLYTATÓDTAK 
AZ ÉLŐ BOLYGÓNK ELNE-
VEZÉSŰ KEZDEMÉNYEZÉS 
KAPCSÁN VÁLLALT ENER-
GIATAKARÉKOS ÖNKOR-
MÁNYZATI FEJLESZTÉSEK. 
2017-BEN VALÓSULT MEG AZ 
EDDIGI LEGNAGYOBB MEG-
ÚJULÓ ENERGIÁT FELHASZ-
NÁLÓ KERÜLETI BERUHÁ-
ZÁS, AMELYNEK KERETÉBEN 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
190 NAPELEMET KAPOTT, EN-
NEK KÖLTSÉGE 26 MILLIÓ 
FORINT VOLT. 

Napelemmel a környezetért
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NÉPEK FARSANGJA
Január 27., szombat 

15.00-18.00
Szeretettel meghívjuk a sashalmi 
egyházközösségi farsangunkra!

Cím: 
Meszlényi Zoltán Közösségi Ház 

(Sasvár utca 23.)
Program: 

a Sarkad Udvar hagyo-
mányőrző busójárása, népi 
játékok, jelmezbemutató, 

vetélkedő, tombola.
A eseményt támogatja a 
sashalmi plébánia és a 

XVI. kerületi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat.

Szervezők: Szőke Györgyi, 
Gyalogné Gergely Katalin.

Az EMVE tagjai az Értelmi Fogyatékosok Napközi 
Otthonában is részt vettek a karácsonyi ünnepségen, 
ahol jelen volt többek között Szatmáry Kristóf ország-
gyűlési képviselő, Kovács Péter polgármester, Ács  
Anikó és Horváth János önkormányzati képviselő, 
illetve dr. Kecskés Péter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma civil kapcsolatokért és társadalmi 
konzultációért felelős főosztályának vezetője is.

Ahogy arról az országos médiumok is be-
számoltak, 2017 novemberében közleke-
dési baleset áldozata lett Simon Tamás, a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 2. 
osztályos tanulója. A kerületünkben élő vi-
etnami közösség tagjai – akiknek gyerme-
kei közül többen is az intézmény diákjai 
– a balesetről értesülve 300 ezer forinttal 
járult hozzá a kisfiú temetéséhez, majd 
gyűjtést szervezett a gyászoló család meg-
segítésére. Az adományt egy ünnepség 
keretében tavaly december 20-án adták át 
jelképesen a családnak. Azért csak jelképe-
sen, mert az jótevők már előző nap nyitot-
tak egy számlát, amelyre átutaltak egymil-

lió forintot Tamás nővére, Simon Krisztina 
4. osztályos tanuló számára, iskolai étkez-
tetésére és egyéb, tanulással kapcsolatos 
kiadásainak fedezésére. Az összeg csak 
a megjelölt célokra fordítható, és így leg-
alább három évre nyújthat segítséget a 
családnak. Ezen felül a vietnami közösség 
440 ezer forinttal gazdagította az iskola 
alapítványát is azzal a céllal, hogy abból az 
anyagi nehézségekkel küzdő családokban 
élő diákokat segíthesse az intézmény. Az 
adományozóknak Kovács Péter polgármes-
ter és Némethné Virág Gyöngyi, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke mondott kö-
szönetet.

Vietnami segítség a családnak

Az Együtt Mindenkiért Vietnami Egyesület (EMVE) Kertvárosban élő 
tagjai karácsony előtt a Göllesz Iskola Érsekújvári utcai tagintézményébe 
járóknak is vittek ajándékot, az intézmény pedig egy laptoppal gazda-
godott. Az eseményen részt vett az egyesület elnöke, dr. Le Thuy Oanh is, 
a gyerekek pedig ünnepi műsorral köszönték meg a figyelmességet.

A CINKOTAI KULTÚRHÁZBAN A CINKO-
TÁÉRT KÖZHASZNŰ EGYESÜLET SZER-
VEZETT KARÁCSONYI KONCERTET. A 
SZERB ANTAL GIMNÁZIUM PRIMAVERA 
KÓRUSÁNAK ELŐADÁSA IRÁNT OLYAN 
NAGY VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS, HOGY 
A NAGYTEREMBEN EGY SZABAD ÜLŐ-
HELY SEM MARADT.
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A cinkotai karácsonyi ünnepség azért volt különleges, 
mert a Cinkotai Huncutka Óvodába járó gyerekek és a 
nyugdíjasklub tagjai közösen, egymásnak felelgetve ad-
tak elő egy verses összeállítást, majd az idősek együtt 
énekeltek.

A KERÜLETI NYUGDÍJAS KLUBOKAT TAVALY IS FELKERESTE KARÁCSONYKOR SZATMÁRY KRISTÓF OR-
SZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, AKI AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉLELMISZERCSOMAGJÁN KÍVÜL MÉZESKALÁCS 
SZÍVEKKEL IS MEGAJÁNDÉKOZTA A JELENLÉVŐKET. AZ ÜNNEPSÉGEKEN RÉSZT VETT KOVÁCS PÉTER 
POLGÁRMESTER, DR. CSOMOR ERVIN ÉS SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER, ILLETVE TÖBB ÖNKOR-
MÁNYZATI KÉPVISELŐ IS.

Az Érsekújvári utcai nyugdíjasklubban karácsonykor mindig a 
zenéé a főszerep. A dalokat most is szívesen énekelték együtt 
Simon Attila orgonistával a jelenlévők. A klubtagok közül 
idén is többen mondtak saját verset, és nemcsak a nyugdíja-
sok kaptak ajándékot, hanem ők is megajándékozták a ven-
dégeket.

A János utcai nyugdíjasoknak a Néri Szent Fülöp Ka-
tolikus Általános Iskola 3. osztályosai adták elő An-
dersen szívbemarkoló meséjét, A kis gyufaárus lány 
történetét. A klubtagok csillagszóróval a kezükben 
természetesen most is elénekelték a Mennyből az  
angyalt.

A Veres Péter úti nyugdíjasklubban az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonába járók gondoskodtak ünnepi műsorról 
intézményvezetőjük, Pihokker Ferenc irányításával. Az aján-
dékcsomagokat a karácsony hangulatát idéző saját versekkel 
köszönték meg a klubtagok.
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Helytörténet

Basilides Sándor Balassagyarmaton 1901. 
február 23-án született és Budapesten, 
1980. május 25-én hunyt el. Születése és 
halála időpontjáról nem egyeznek a forrá-
sok, én az Életrajzi Lexikon adatait vettem 
figyelembe. Iskoláit Vágújhelyen és Komá-
romban végezte. A budapesti Képzőmű-
vészeti Főiskolát 1920-ban kezdte, Balló 
Ede és Rudnay Gyula tanítványa volt. A 
főiskolán a művészdiploma mellett tanári 
képesítést is kapott, egy ideig Rudnay ta-
nársegéde lett a főiskolán. 1936-tól nyug-
díjba vonulásáig (1968) az Iparrajziskola 
(későbbi nevein Képző- és Iparművészeti 
Gimnázium, majd Képző- és Iparmű-
vészeti Szakközépiskola) tanára volt. Ő 
vezette az iskola textil szakosztályát, vala-
mint a Budapesti Fővárosi Gobelinszövőt 
is. Tanári munkásságáért 1955-ben Munka 
Érdemrendet, 1962-ben Kiváló Tanár díjat 
kapott. 

Társadalmi érzékenységére jellemző, 
hogy vallásos témái mellett már korai idő-
szakában is a háború utáni hétköznapok-
ból rakja össze világát. A Komáromi Lapok 
1927. április 16-i számában önmaga így vall 
erről: „Célom a munka, hogy visszaadhas-
sam az Ember örömét, fájdalmát: érzékel-
tethessem az emberi Szépet, kiélhessem 
az emberi hangulatokat… Az élet gazdag 
adottságai fogják képezni a tárgykört mi 
képpé szűrődve lelkivilágomat érzékeli. 
Beállásom az érző, szerető emberé… fel-
jajduló szavam lesz az emberi szenvedés, 
segélykiáltás a többiekhez, hogy kegyetlen 
önösségükben látni kényszerüljenek em-
bertársaik fájdalmas kínlódását.” 

Az ötvenes évektől a színház felé fordul, 
finom iróniával festi a komédiások világát. 
1960-tól a Ferencvárosi Evangélikus Egy-
ház presbitereként vallásos témájú oltár-
képeket is fest, mint például a ferencvárosi 
Golgota. 

1929 decemberében a rákosszentmihá-
lyi községháza tanácstermében állította 
ki képeit. A Rákos Vidéke hosszú cikkel 
mutatta be a művészt. (Részletek) „Basi-
lides Sándor Kiállítása. (…) Komoly, nagy 
sikerei közepett is fontosnak tartotta a 
fiatal művész az itthoni reprezentatív be-

mutatkozást s e kedves tervet meg is va-
lósította. (…) Basilides Sándor átélte azt, 
ami az európai művészetet ma új célok, új 
törekvések fele vezérli. Ezek a nagyratörő, 
emberi és művészi vágyak igen kevés mű-
vészünk lelkében éltek s fejlődtek olyan 
hatalmasan, mint az övében. Nemcsak 
témában keres újat és korszerűt, hanem 
alkotásmódját, mint lehetőséget átfogó, ki-
fejező erejét, mint erőt is jelentőssé akarja 
és tudja tenni korunk szellemi életében. 
A természetesség fogalmát átértékeli az ő 
művészete is. Festményein nem tálalunk 
sablonos szépségkeresést. Típusa annak 
a művésznek, aki valami új, az eddigiek-
nél élőbb, — valóbb igazság es ígéret akar 
lenni minden alkotásában. Típusa az így 
érző s ily kiváltságaiban biztos művész-
nek. Szentimentalizmustól megtisztult, 
sajátosan mély, tiszta érzésű, bátor fantá-
ziájú művész, aki befejezett, egész alko-
tásokat tud produkálni. Egy-két érdekes 
szemelvényt közlünk a kritikákból, ame-
lyek hazai és külföldi sikerei alkalmával 
fogantak és méltatták bemutatkozásait. 
A prágai Magyar Hirlap ezt írta Basilides 
Sándorról: „A fiatal szívbe és agyba az Élet 
két kézzel markolt bele. És most alakítja a 
meglátásokat: erős kézzel, nagy tudással, 
rátermettséggel. Hivatott művész, aki el-
indult, hogy önmagát megtalálja. Keresi 
a saját értékkifejezőjét, ami a művészet-
ben az Eszme adequalt kifejezését jelenti. 
Megmutatta, hogy helyes úton jár. Vonal-
berendezése biztos és úgy a belső, mint a 
külső ritmus a zenei tagoltságot mutatja. 

Festményeit izmusba vagy kategóriába 
sorozni nem lehet, mert vérbeli művész a 
technikát es a formát, a vonalat es a színt 
az eszme szolgálatába állítja, így jön létre 
a legegészségesebb irány: naturalizmus és 
expresszionizmus, klasszicizmus és imp-
resszionizmus egy gyújtópontban futnak 
össze és izmus nélküli egyéni művésze-
tet produkálnak, amely nem törekszik a 
mindenáron új megteremtésére, és mégis 
újat ad: az erős tehetség új formáját, amely 
sohasem változik es minden művészet tar-
talma, az Életet új perspektívában mutatja 
be.” 

(…) Basilides Sándor a rákosszentmihályi 
kiállításra legértékesebb és legérdekesebb 
képeiből hozott. „Zsellérek” című képe 
őstehetségének nagyságáról tesz bizony-
ságot. Új törekvésű festő a művészetének 
igazságát és szabadságát, közvetlenségét és 
monumentalitását vajmi ritkán tudta eny-
nyire megéreztetni! Elképzelésben, formai 
megoldásban rendkívül érdekes az „Orosz 
emigránsok” című képe. Kiállította Szent 
Ferenc képét, amely az Egyházművészeti 
Kiállításon kitüntetésben részesült. E kép 
új erőket revelál es útját töri annak a mű-
vészi törekvésnek, amely a vallásos művé-
szet új eredményeit fogja megteremteni. 
Tisztán és jellegzetesen festői látása figu-
rális képeit valóban emlékezetes, művészi 
élményekké formálja. E képei mindegyiké-
ben valami igen figyelemreméltó jele van 
a befejezettségnek, tökéletességnek. Tájké-
peit is mély és komoly tanulmány, őszinte 
s egyéni érdekesség jellemzi.”

Végezetül álljon itt 1971-es hitvallása: 
„Manapság illik valamely stílustáborhoz 
tartozni. Én azonban azt vallom, hogy ha-
szontalanság kifejezési módokból korláto-
kat állítani magunk elé. A stílust mindig a 
témának kell alávetni, nem pedig fordítva. 
A kifejezési módnak nem szabad önálló 
életet élnie. (…) - sok viharon keresztül 
– ezt valósítottam meg.” (N. Horváth Pé-
ter: Basilides Sándor a festő és tanár Bp. 
2005.) Azt már csak én teszem hozzá, 
hogy ennek ellenére – vagy éppen emiatt? 
– Basilides Sándor félreismerhetetlenül 
egyedi stílusban alkotott. 

Basilides Sándor festőművész
LASSAN NYOMDÁBA KERÜL A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK KÖVETKEZŐ, AZ ELŐDTELEPÜLÉSEK 
KULTÚRTÖRTÉNETÉT FELDOLGOZÓ MÁSODIK KÖTETE, SZÉMAN RICHÁRD: CERUZA, TOLL ÉS ECSET (SZEMEL-
VÉNYEK ALKOTÓ ELEINKRŐL). A KÖTET HÁROM NAGY FEJEZETÉBEN A SZERZŐ ÖSSZEGYŰJTÖTTE A KORABE-
LI SZEMELVÉNYEKET A TELEPÜLÉSEINKEN MŰKÖDÖTT ÉPÍTÉSZEK, ÍRÓK, ÉS KÉPZŐMŰVÉSZEK ÉLETÉRŐL ÉS 
MUNKÁSSÁGÁRÓL, ÉS SAJÁT JEGYZETEIVEL EGÉSZÍTETTE KI AZOKAT. EZ AZ ÍRÁS RÉSZLET A KÉPZŐMŰVÉSZETI 
FEJEZETBŐL, A KÉT, KÖZEL HÚSZ ÉVIG RÁKOSSZENTMIHÁLYON ÉLT BASILIDES TESTVÉR, SÁNDOR ÉS BARNA 
FESTŐMŰVÉSZEK KÖZÜL AZ IDŐSEBB, SÁNDOR ÉLETÉBŐL AD ÍZELÍTŐT. 
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Farsangi menü 
(4 személyre értendők a mennyiségek)

FARSANG  IDEJÉN SZÁMTALAN BÁLT ÉS MULATSÁGOT RENDEZNEK, 
AHOL FŐLEG DISZNÓTORBÓL SZÁRMAZÓ HÚSOKAT ÉS ÉTELEKET 
SZOLGÁLNAK FEL, EZÉRT ANTÓNIA MOST AZ ALÁBBI MENÜSORT ÁLLÍ-
TOTTA ÖSSZE.

Vöröslencse-krémleves pirított bacon kockával
Hozzávalók: 3-4 dkg vaj, 1 répa, 40 dkg vöröslencse, 15 dkg bacon, 1 vöröshagyma, 
1 gerezd fokhagyma, só, feketebors, 2 kk. római kömény, cayenne bors, 1 húsleves 
kocka, 1-2 babérlevél, 1 dl tejszín, víz.
Elkészítés: a vöröslencsét egy órára vízbe beáztatjuk. A vöröshagymát, a 
fokhagymát és a répát megtisztítjuk, felkockázzuk. A hagymát és a fokhagymát 
a vajon megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a felkockázott sárgarépát és a 
lencsét, felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi, és a babérlevéllel, illetve a 
húsleveskockával együtt pároljuk. Amikor minden megpuhult, botmixerrel pürésít-
jük és fűszerezzük ízlés szerint.  Végül a tejszínnel behabarjuk. A felkockázott és 
teflonban megpirított baconszalonnával tálaljuk.

Mini fasírtrudak rizottóval
Hozzávalók: 1 kg darált sertéscomb, só, fekete bors, ételízesítő, 1 kk. 
pirospaprika, 3 gerezd fokhagyma, 1 kis fej vöröshagyma, 1 száraz 
zsemle, 3 egész tojás, 6 főtt tojás, 20 dkg szeletelt füstölt bacon, 4 dl 
kerekszemű rizs, 1 dl fehérbor, 1 húsleveskocka, 6 dkg vaj, 1 dl tejszín, 
1 csokor petrezselyemzöld, 4 dl víz.
Elkészítés: a hat tojást keményre főzzük. A zsemlét vízbe beáztatjuk, 
majd alaposan kinyomkodjuk és a darált húshoz adjuk. Az apróra koc-
kázott hagymát, a 2 átpréselt fokhagymát és a fűszereket, majd 3 egész 
tojást hozzáadunk a masszához és alaposan összedolgozzuk. Kis fasírt 
rudakat formázunk belőle úgy, hogy mindegyik belsejébe egy negyed 
főtt tojást teszünk és begöngyöljük egy vékony baconszeletbe. 
Köret: 1 gerezd áttört fokhagymát hozzáadunk a rizshez, és a vajon ala-
posan átpirítjuk. Ezután felöntjük vízzel, hozzáadjuk a fehérbort és a 
húsleveskockát, borsozzuk, majd fedő alatt pároljuk. Amikor már félig 
megpuhult, ráöntjük a legalább 30%-os zsírtartalmú tejszínt és tovább 
pároljuk. Végül az apróra vágott petrezselyemzölddel díszítjük. Akkor 
jó, ha szaftos. 

Szalagos fánk baracklekvárral 
Hozzávalók kb. 30 darabhoz: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 5 dkg 
porcukor, 5 dkg langyos vaj, 2 tojás sárgája, 1 pohárka rum, 
késhegynyi só, kb. ½ l tej, a sütéshez 1 l olaj.
Elkészítés: 3 dl langyos tejjel, 1 kanál cukorral és az élesztő-
vel kovászt készítünk. A többi porcukorral a tojás sárgáját 
kikeverjük, és hozzáadjuk az érett kovászhoz, majd a langyos 
vajjal és a liszttel, a rummal, a tejjel egy nagyon lágy kalács-
tésztát készítünk, jól kidagasztjuk. Langyos helyen legalább 
másfélszeresére kelesztjük. Ezután lisztezett deszkára kiborít-
juk, és ujjnyi vastagra kinyújtjuk, majd vizespohár nagyságú 
fánkszúróval kiszaggatjuk, és további fél órán át kelesztjük. 
Középforró olajban egyenletesen sütjük, de arra ügyeljünk, 
hogy a megkelt fánk felső része kerüljön sütéskor alulra és 
utána fordítsuk meg. Még forrón vaníliás porcukorral meg-
hintjük, és baracklekvárral kínáljuk.
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– MIÉRT A KARATÉT VÁLASZTOTTAD?
– Amikor óvodás voltam, egy szórólapon 
láttam, hogy karate edzések indulnak. 
Meggyőztem a szüleimet, hogy szeret-
ném kipróbálni, és azóta is űzöm ezt a 
sportot, mert fontosnak tartom a csapat-
szellemet, illetve sokat segítenek a min-
dennapokban a karate alap tanításai: aka-
rat, jellem, őszinteség, tisztelet, kitartás. 
Nyolc éve vagyok Ruip Zsófia tanítványa, 
de a szövetség is tart külön felkészítést a 
nemzetközi versenyeken induló keretta-
goknak, így akár napi három edzésre is 
sor kerül. Ez fizikailag és mentálisan is 
igen megterhelő, de sokat köszönhetek a 
szüleimnek, akik mindig mögöttem áll-
nak és támogatnak, illetve a mesteremre 
is mindenben számíthatok.

– A SPORT MIATT MENNYIRE KERÜL 
HÁTTÉRBE A TANULÁS?

– A tanulás éppolyan fontos, mint az 
edzéseken való részvétel. A továbbta-
nulás miatt most nagyon kevés sza- 
badidőm marad, olykor edzések után 
késő estig tanulok. Az eddigi tanulmá-
nyaim során majdnem mindig kitűnő 
voltam, így bizakodva várom a közelgő 
gimnáziumi felvételit.

– HOGYAN ÉREZTED MAGAD A NEM-
ZETKÖZI MEGMÉRETTETÉSEN?
– Matosinhosba 20 országból 560 ver-
senyző érkezett, ami jól mutatja az 
esemény magas színvonalát. A szabály-
rendszer nagy kihívás elé állította a részt-
vevőket, mert mindössze egy pontig (ip-
pon) vagy két fél pontig (wazari) tartott 
egy-egy küzdelem. Mindez azt jelentette, 
hogy nem lehetett hibázni, mert akkor 
véget ért a mérkőzés. A kategóriámban 
a 32-es tábláról indultam. Elsőként egy 
cseh ellenfelet kaptam, és magabiztosan 
vettem az akadályt. A legjobb nyolc kö-
zött egy orosz versenyzővel karatéztam, 
aki már több nemzetközi versenyen is 
szerzett érmet, és széles technikai reper-

toárral rendelkezik. Szerencsére végig 
jól koncentráltam, és sikerült védekezve 
megtartani az előnyömet. A legjobb négy 
között egy dinamikus, gyors mozgású, 
meglehetősen magas svájci ellenfelet 
kaptam. Sajnos ő olyan küzdőtávolságot 
tartott, amivel nem tudtam mit kezdeni, 
fogást sem találtam rajta, így végül alul 
maradtam. Elkeseredésre azonban nem 
volt okom, hiszen végül a dobogó har-
madik helyére állhattam fel. 

A mester, Ruip Zsófia szerint Inez sok-
kal érettebb a korosztályánál, az átla-
gosnál jobb koordinációval rendelkezik 
és nagyon gyors, ami ebben a harcmű-
vészetben mindenképpen nagy előny. 
Így ha ezeknek a képességeknek a bir-
tokában megfelelő körülmények között 
tud készülni, akkor fényes jövő állhat 
előtte. A fiatal kertvárosi sportoló a ter-
vek szerint tavasszal indul az országos 
bajnokságon, illetve a Szerbiában meg-
rendezendő korosztályos Európa-baj-
nokságon is. 

VARGA TIBOR

Bronzot érő ipponok és wazarik
KLACHMÁNYI INEZ HATÉVESEN KEZDETT EL KARATÉZNI A BUSHIDO-VI-
ADUKT SE SPORTOLÓJAKÉNT. AZ ELÉRT EREDMÉNYEINEK KÖSZÖN-
HETŐEN A MOST 14 ÉVES TEHETSÉG MÁR NÉGY ÉVVEL EZELŐTT 
BEKERÜLT A VÁLOGATOTTBA, AMELYNEK SZÍNEIBEN A PORTUGÁLIAI 
MATOSINHOSBAN TAVALY NOVEMBER 24. ÉS 26. KÖZÖTT MEGREN-
DEZETT EURÓPA-BAJNOKSÁGON BRONZÉRMET SZERZETT. 

Január 28., vasárnap 10.00
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett, 
a Kertvárosi SE rendezésében sorra kerülő, 
dr. Kotsis Attiláné nevét viselő 
Lány Országos Gyermek Bajnokság mérkőzéseire.  
Helyszín: Sashalmi Közösségi Terem (Sashalmi tér 1.)

A MAGYAR SPORTÚJSÁGÍRÓK SZÖVET-
SÉGE 60. ALKALOMMAL RENDEZETT 
GÁLÁT. AZ ESEMÉNYEN A  FÉRFIAK KÖ-
ZÜL AZ IKARUS BSE-BEN EDZŐ BAJI BA-
LÁZS KAPTA AZ ÉV SPORTOLÓJA 2017 
KITÜNTETŐ CÍMET. AZ IFJABB TOM-
HAUSER ISTVÁN IRÁNYÍTÁSÁVAL KÉ-
SZÜLŐ GÁTFUTÓNAK EZÚTTAL IS GRA-
TULÁLUNK!
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– MIKOR KEZDETT SPORTOLNI?
– A körülmények korábban teljesen 
mások voltak, mint manapság: gyerek-
ként rengeteget mozogtam anélkül, 
hogy leigazolt sportoló lettem volna. 
Napi szinten bebarangoltam a Cinkota 
és Csömör közötti „határt” futva, illet-
ve kerékpárral, a nyári szünetben egész 
nap fára másztam, fociztam.  Így ment 
ez mindaddig, amíg édesapám, idősebb 
Tomhauser István 1976-ban megalakí-
totta az Ikarus BSE atlétikai szakosztá-
lyát. Számomra természetes volt, hogy 
attól kezdve ott sportoltam. Viszont az 
edzésekre sem otthonról mentem, ha-
nem az Ikarus sporttelep akkor még 
működő asztalitenisz csarnokából, ahol 
az atlétikai edzés kezdetéig pingpon-
goztam egy-két órát.

– AZ ATLÉTIKA MELYIK ÁGÁBAN SZE-
REPELT?
– Elsősorban középtávfutó számokban, 
viszont kiemelkedő eredmények nélkül. 
Nem voltam elég gyors, ezért indultam 
középtávokon, ahol inkább az állóké-
pesség számít, nem a robbanékonyság. 
A főiskola elvégzése után pedig abba is 
hagytam az aktív sportolást.

– MILYEN TANULMÁNYOKAT FOLYTA-
TOTT?
– Az első diplomámat az ELTE föld-
rajz-testnevelés szakán szereztem, de 
később elvégeztem a Testnevelési Főis-
kolát is. A Táncsics Mihály Általános Is-
kola és Gimnázium volt az első munka-
helyem, és azóta is ott tanítok, az edzői 
munkámat ezzel párhuzamosan vég-
zem. Ahogy azonban a sportolóim egyre 
jobb eredményeket értek el, a hangsúly 
eltolódott az edzői pálya felé, így a Tán-
csicsban már csak félállásban dolgozom. 

– MI KELL AHHOZ, HOGY VA-
LAKI JÓ TRÉNER LEGYEN?
– Nagyon kell szeretni azt, amit 
csinálunk, egyfajta megszállott-
ság biztosan szükséges hozzá. 
Ha egy fiatal a sportnak szente-
li a szabadidejét, és a szülei is 
megadnak minden támogatást, 
hogy a tehetsége kibontakoz-
hasson, akkor nekünk, edzők-
nek is a tudásunk legjavát kell adni, fe-
lelősséggel tartozunk a tanítványokért. 
Sosincs kész recept a sikerhez, sokszor 
órákat tudok agyalni azon, hogy milyen 
feladatok elvégzése lenne a legcélsze-
rűbb a következő heti edzéseken. A má-
sik fontos dolog, hogy nem egy adott 
évben kell gondolkodni, hanem egy fo-
lyamatban, hogy a fejlődés hosszú távú 
legyen. A kiváló eredményekhez ezeken 
kívül szerencse is szükséges, és az, hogy 
a sors összehozzon bennünket a tehet-
ségekkel.  

– ÖNNÉL EZ HOGYAN ALAKULT?
– A tanítványaim közül egyre többen 
nyertek hazai versenyeket, és kijutottak 
a korosztályos nemzetközi erőpróbákra 
is. Ám akire közülük először felfigyelt 
a szakma, az Kiss Dániel Európa-baj-
noki bronzérmes gátfutó volt. Vele már 
12 éves korától foglalkoztam. Sokáig azt 
hittem, ő lesz edzői pályafutásom legki-
emelkedőbb sportolója, hiszen az ő ered-
ményeinek köszönhetően 2010-ben egy-
szer már elnyertem az Év edzője címet. 
Az nagyon eredményes év volt, mivel 
Dani az Eb bronzérem mellett a fedett 
pályás világbajnokságon döntőbe került, 
és több országos csúcsot megjavított sza-
badtéren és fedett pályán is. Aztán jött 
Baji Balázs, aki sportpályafutása mellett 
ma már állatorvosként praktizál.

– Ő HOGYAN KERÜLT AZ IKARUS PÁ-
LYÁRA?
– Balázs Békéscsabán sportolt, de az 
egyetem miatt Budapestre költözött, és 
edzőt kellett váltania, így kezdtük el a kö-
zös munkát. Tudta, hogy az Ikarus BSE 
gátfutásban nagyon erős, és hogy Eu-
rópa egyik legjobb gátfutójával készül-
het. Dani elsősorban barátként és edző- 
társként kezelte a fiatal tehetséges atlé-
tát, nem pedig riválisként, ezért Balázs 
kezdettől fogva nagyon jól érezte magát 
nálunk. Ennek meg is lett az eredmé-
nye, hiszen 2016-ban ezüstérmet nyert 
az Európa-bajnokságon, majd tavaly nyá-
ron bronzérmes lett a világbajnokságon. 
Ezt a bravúrt ezidáig egyetlen futónak 
sem sikerült elérnie.

– MOST HÁNY TANÍTVÁNYA VAN? 
– Jelenleg 350 sportolója van az atlétikai 
szakosztályunknak, velük 17 edző foglal-
kozik. Jómagam 15 sprinter és gátfutó 
edzésmunkáját irányítom, akik külön-
böző korosztályokhoz tartoznak. Emel-
lett a magyar gátfutó válogatott keret 
szakmai munkáját is koordinálom, ahol 
külön program segíti a tehetségeket és 
edzőiket. Fontos célunk ugyanis, hogy a 
hagyományainkra és a példaképeinkre 
építve a jövőben is meghatározó nemzet-
közi eredményeket érjenek el a magyar 
gátfutók.

MÉSZÁROS TIBOR

Újból az év legjobbja
IFJABB TOMHAUSER ISTVÁN MÁSODSZOR IS FELÉRT A CSÚCS-
RA, HISZEN A 120 ÉVE MŰKÖDŐ MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG 
2010 UTÁN TAVALY IS ŐT VÁLASZTOTTA AZ ÉV EDZŐJÉNEK. AZ 
ELISMERÉST A GROUPAMA ARÉNA DÍSZTERMÉBEN 2017. DE-
CEMBER 15-ÉN MEGRENDEZETT ÜNNEPSÉGEN SVEIN ARNE 
HANSENTŐL, AZ  EURÓPAI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ELNÖKÉTŐL, 
KULCSÁR KRISZTIÁNTÓL, A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 
ELNÖKÉTŐL ÉS  GYULAI MIKLÓSTÓL,  A MAGYAR ATLÉTIKAI 
SZÖVETSÉG ELNÖKÉTŐL VEHETTE ÁT.
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

2018. január 20. szombat 16:00 
Barangolás a költészet világában 
LUKÁCS SÁNDOR ELŐADÓI ESTJE
A kiváló művész önálló estjében saját 
verseiből, valamint a XX. századi ma-
gyar írók műveiből készített válogatá-
sát hallgathatja meg a közönség.
Jegyár: 2200 Ft
2018. január 20. szombat 19:00 
ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR 
Nemzetek Muzsikája - MAGYAR EST
A Junior Prima-díjas zenekar ismét ko-
molyzenei csemegét kínál a rajongóknak.
Jegyár: 1500 Ft, diák, nyugdíjas: 900 Ft
2018. január 21. vasárnap 11:00 
Veronaki: GŐGÖS GÚNÁR GEDEON
- LIBABÁL 
A családi konceren népszerű könyv írá-
sait a szerző unokája, Tarján Veronika 
varázsolja dallá a Veronaki zenekarral. 
Jegyár: 900 Ft, 1200 Ft
2018. január 21. vasárnap 18:00 
100 SZÓBAN A VÁROS
Páros stand-up egy város életéről. 
Minden, ami Budapest múltja, jelene, 
hétköznapjai, éjjele, nappala, fiatalsá-
ga, öregsége és százféle közege. Az itt 
élő, legkülönfélébb emberek szólalnak 
meg az előadókon keresztül. 
Jegyár: 2500 Ft
2018. január 22. hétfő 18:00
DOMJÁN JÓZSEF 110 
A Kossuth-díjas amerikai magyar kép-
zőművész tárlatát megnyitja: dr. Tarján 
Tamás néprajzkutató, a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem nyugalmazott tanára. 
Látogatható: március 4-ig a Harmónia 
Szalonban.
2018. január 23. kedd 19:00
TÍZ PÉLDÁZAT 
Gryllus Dániel zenéjével és Sumonyi 
Zoltán verseivel már több bibliai té-
májú lemez is megjelent, ez az ötödik 
a sorban. Most Jézus példabeszédeiből 
tízet dolgoztak fel a szerzők, az új hang-

zásvilágú zenét egy kifejezetten erre az 
alkalomra összeállított csapat adja elő. 
A részvétel ingyenes, kérjük, regisztrálja-
nak a recepcio@kulturliget.hu címen.
2018. január 22. hétfő 11:00 
INTERAKTÍV ÉNEKÓRA A HONVÉD 
FÉRFIKARRAL
A Kodály életútját és pályáját bemutató 
énekórán Strausz Kálmán karnagy me-
sél művei zenetörténeti hatásáról, mi-
közben a 40 tagú Férfikar illusztrálja a 
darabokat. Iskolai csoportok jelentke-
zését várjuk a makai.dora@kulturliget.
hu e-mail címen. 
A program Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával jött létre.
Január 18-23. között Farkas Lajos és 
Korognai Dávid izgalmas kísérletének 
lehetnek szemtanúi azok, akik megte-
kintik  Kölcsey Ferenc Himnusz  című 
művének képregény adaptációját a Li-
get Caféban.

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS 
KÖZPONT (JÁNOS UTCA 141-153.)

MESÉK NAPJA
 
MESEOLVASÁS 
Január 20-án, szombaton 12 órától 
félóránként meseolvasás Csukás István 
műveiből a gyerekeknek.
JANUÁR 20. SZOMBAT 10:00-17:00 
KÉZMŰVES NAP – ALKOSSUNK 
EGYÜTT! 
Kicsik és nagyok izgalmas kézműves 
foglalkozásokon vehetnek részt: csuhé-
baba-kötés, kreatív papírajándékok ké-
szítése, Magyar Népmesék társasjáték, 
színezők. 
MESEGYÁR 14:00-17:00 KÖZÖTT
Rejtvények, színezők a Csodaceruza 
című gyermek irodalmi és művészeti 
folyóirat standjánál. 
15:00 órától TOP 50 GYEREKKÖNYV 
a Csodaceruza ajánlásával 
Sándor Csilla előadása
A foglalkozásokon a részvétel ingyenes, 
kérjük, egy kötettel járuljanak hozzá a 
KönyvVár építéséhez!
2018. január 20. szombat 15:30 
KEDVENC MESEHŐSÖM 
A gyermekrajz pályázat anyagából ren-
dezett kiállítás megnyitója 
ÉPÍTSÜNK KÖNYVVÁRAT!
Rendhagyó akció keretében KönyvVá-
rat építünk a Szentmihályi Kulturális 

Központban. A felajánlott könyvek kép-
zik majd a Szentmihályi Könyveskuckó 
alapját. Az eseményre szeretettel hív-
juk és várjuk a kerület minden lakóját! 
Közösségi alkotás készül, amely mél-
tán példázza az összefogás és a kultúra 
erejét. Legyen részese Ön is!

Január 27. szombat 19:00 
CHARLIE-ÚJÉVI KONCERT

Charlie az a művész, akit valószínű-
leg minden hazai zeneszerető ember 
ismer.  Több formációban, számtalan 
albummal és koncerttel olyan zenei pá-
lyafutást tudhat magáénak, amely szin-
te egyedülálló hazánkban. Többszörös 
EMeRTon-díjas művész, akinek mun-
kásságát a többi között Arany Zsiráf-díj-
jal, Liszt Ferenc-díjjal, illetve 1993-ban 
a Magyar Köztársasági Érdemrend kis-
keresztjével ismerték el.  Minden stí-
lusban alkot, ezúttal a rock, a jazz, és a 
funky világába kalauzolja a közönséget.
Jegyár: 4500 Ft, 4900 Ft

Január 28. vasárnap 18:00 
LACKFI JÁNOS: HINTÁK
a Zsámbéki Színházi Bázis produkciója 
A Vilmos-díjat elnyert dráma egy zsám-
béki idős asszony történetén alapul, és 
bizonyíték arra, hogy a „valóság sok-
szor nem valóságszerű”. Lackfi János 
darabjának éppen az a különlegessége, 
hogy a súlyos és mindennapos tragédi-
ákat összesűrítő anya-lánya történetet 
egybeszövi Avilai Nagy Szent Teréz és 
Lisieux-i Kis Szent Teréz legendájával. 
A két szálat a hintamotívum, a földhöz 
kötöttség és a repülni vágyás szimbólu-
ma köti össze.
Játsszák: Peremartoni Krisztina, 
Soltész Bözse
Jegyár: 2800 Ft

A magyar kultúra
napja

2018. január 18-23.

rend�vénysorozat
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Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György    Tel.: 06-20/395-3537

„S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.”
Túrák a Legyőzhetelen hadvezér emlékévében 

Március 25. (V) 6.00 óra 
Gyöngyöspata (Mátyás első győztes csatája), Salgó, Fülek, 

Kékkő. Útiköltség: 3700 forint/fő

Április 7. (SZ) 6.00 óra 
Bécs Mátyás-kori területe. Útiköltség: 5100 forint/fő   

Május 5. (SZ) 6.00 óra 
Bécsújhely, Fraknó. Útiköltség: 5300 forint/fő

Június 16. (SZ) 6.00 óra 
Hűsölés az Alacsony-Tátra barlangjaiban és környékén 

(Deményfalvi jeges és cseppkőbarlangok). 
Útiköltség: 5500 forint/fő

Június 23-24. (SZ-V) 
Mezőhegyes és környéke a huszárság jegyében, félpanziós 
szállás Mezőhegyesen. Irányár 15 000 forint /fő. A jelent-

kezéskor 5000 forint előleget kérünk.

Ezeken felül többnapos utazásokat szervezünk 
északon Boroszló és Csesztohowa környékére,

délen Lepoglava, Zágráb, a Plitvicei tavak, valamint 
Szabács várának megtekintésére a Száva mentén, 

keleten pedig Kolozsvár irányába.

Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy 
a 0630-582-7600-as telefonszámon. 

INGATLAN

Eladnám kistolmácsi (Zala) há-
zamat nagy kerttel. I.ár: 4M Ft. 
20-627-7515

2248nm szántóföld cinkotán 
990E Ft. 70-232-9165

Tulajdonostól Fürge utcai sík 
építési telek eladó. Kb. 20x58m, 
2 lakásos ikerház építhető. Épí-
tési engedély már kérhető. Köz-
művek bekötve. I.ár: 34M Ft. 30-
482-0700

Eladó tulajdonostól 800nm tel-
ken 120nm-es 4 szobás ház Má-
tyásföldön. 30-940-0494

VEGYES
Madárkalitkák és tartozékok, TV 
üst eladó. 30-546-9160

Új tengerimalac ketrec eladó. 
Méretei 80x40x50 cm, itatóval, 
szalma tartóval. 30-887-7851

Eladó gépkocsi tetőcsomagtartó, 
96x115-120 cm, HT 500-as szo-
bakerékpár 4E Ft sebességmérő 
hibás. 403-3065

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  

Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László

Január 19., péntek 15.00
A XVI. Kerületi Német Önkormányzat és 

a POFOSZ XVI. kerületi szervezete 
KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉST tart 

a málenkij robotra elhurcoltak tiszteletére 
a Sashalmi Waldorf Iskola falán elhelyezett emléktábla 

előtt. A rendezők szeretettel várnak minden kertvarosi pol-
gárt, akinek családtagja, rokona vagy ismerőse elszenvedte 

a kényszermunkatáborok szörnyűségeit vagy csak  
együttérez az áldozatokkal és hozzátartozóikkal.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 
és Papp Károly országos rendőrfőkapitány négy új szolgála-
ti gépjárműveket adott át a XVI. kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársainak 2017. december 21-én. Az autók már másnap 
szolgálatba álltak, segítve ezzel a kerületi rendőrök munkáját.

Alkalmanként nagytakarítás 
céljából takarítónőt keresek. 30-
313-9916

1 méter széles, ágyneműtartós 
heverő szép állapotban olcsón 
eladó. 20-778-0223

Eladó régi táska írógép, varró-
gép asztallal, autós rádiók, teher 
gépkocsihoz olajemelő, köny-
vek, díszpárnák, festett kerámia 
tányérok. 30-4515582



XVI.  Kerület i  Újság18

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 30-680-6814

VEGYES
Könnyűzenei bakelit lemezek 
eladók. 403-1090

Bádogos munkagépek, szerszá-
mok, anyagok eladók a XVI. ke-
rületben. 409-0175

Keresek hagyományos függöny 
karnist, lehetőleg fából 160-170 
cm széleset. 70-512-7001

Eladó 30-as években készült, 
hálószoba bútor, jó állapotban. 
70-944-3172

Lucznik varrógép állványostól 
olcsón elvihető. 405-1913

Eladó propánbután gázpalack 3 
db 3E Ft/db. Olajradiátor 15E Ft, 
és gáztűzhely 5E Ft. 405-0810

3 db jó állapotú szekrény, egy 
Zanussi fagyasztó szekrény, 
hordozható cserépkályha, varró-
gép eladók. Ár megegyezés sze-
rint. 30-246-7545

Keresek kisunokám részére 
megunt szalagos lejátszót. 407-
5226

Sharlett gőzfőző teljesen új 25 
funkcióval, használati utasítás-
sal eladó 8,5E Ft-ért. 30-949-
6322

Számítógép szék bézs színű, 
gurulós, állítható 8E Ft; Demko 
Feder ágybetét mágnesszálas, 
100%-os gyapjú, fájdalomcsilla-
pító hatású eladó 8E Ft. 30-949-
6332

Hausmaister HM8819A olajra-
diátor 8E Ft; női nerc rókabun-
da 20E ft-ért eladó. 20-918-7317; 
403-4606



Az Önkormányzat  lapja      19

Vízszerelés, fűtésszerelés csa-
ládbarát árakkal, precíz mun-
kavégzéssel, 10% nyugdíjas 
kedvezmény. 30-938-9713

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix 
öszegű fizetéssel. 30-941-
4533

Zuglói régiségbolt magas 
áron vásárol festményeket, 
bútorokat, porcelán tárgya-
kat, ezüst tárgyakat, órá-
kat-karórákat, aranyórát, 
zsebórát, kitüntetéseket, rég 
pénzeket, papír pénzt is, bo-
rostyán nyakláncot, hagya-
tékot stb.  Bp. XVI.ker Thö-
köly út 114/b. 70-425-5669

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Pedikűrt, manikűrt vállal gyó-
gypedikűrös. Házhoz megyek, 
hétvégén is. 70-518-0720

19-20. századi  magyar és 
külföldi művészek festmé-
nyeit keressük megvételre 
készpénzért gyűjtők, befek-
tetők részére. 

Nemes Galéria 1024  
Szilágyi Erzsébet fasor 3. 

Tel.: 302-8696  Mobil: 06-
30-949-29-00 Email: 

nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vizkő-
telenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090




