
A munkahelyteremtés érdekében 
gazdaságfejlesztési programokat in-
díthatnak abból a pénzből, amelyet 
a XVI. kerület spórolt meg az ál-
lami adósságátvállalásnak köszön-
hetően. Emellett több pénz juthat 
útépítésre, felújításokra, szociális 
programokra, valamint a közbizton-
ságot javító intézkedésekre is. Így a 
jövőben még több olyan fejlesztés 
valósulhat meg, mint az idei évi 
útépítések és burkolat-felújítások, 
a kerékpárút-fejlesztés, az orvosi 
rendelő-, az iskola- és az óvoda 
felújítás, valamint játszótérépítések. 
Minderről a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gazdaságszabályozásért 
felelős államtitkára beszélt már-
cius 20-án, egy épülő játszótéren 
annak kapcsán, hogy a kormány 
6,38 milliárd forintnyi adósságot 
vett át a kerülettől. Ezzel mintegy 
500 millió forintos éves tőke- és 
kamatfizetési kötelezettségtől men-
tesül a városrész és annak lakói – 
mondta Szatmáry Kristóf, mielőtt 
a kormány képviseletében jelké-
pesen átadta Kovács Péter polgár-
mesternek az adósságátvállalásról 
szóló tanúsítványt. Ez az úgyne-
vezett „bizományságlevél” tanú-
sítja a kerületiek számára, hogy a 
kormány átvette az önkormányzat 
által a korábbi években felvett 6,38 
milliárd forintos adósságot, és ez-
zel mentesítette a XVI. kerület la-
kosait ezen adósság terheitől, az 
ez után fizetendő kamatoktól. Az 
önkormányzat pedig jó gazdaként 
a felszabaduló összeget a Fejlődő 
Kertváros jelmondatnak is megfe-
lelően a kerület fejlesztésére tudja 
fordítani – tette hozzá Szatmáry 
Kristóf.

Négy éve sok nehéz problé-
mával szembesült a kormány, az 
egyik legégetőbb probléma az ön-
kormányzatok eladósodottsága és 
kiszolgáltatottsága volt – emlékez-
tetett az államtitkár, megjegyezve, 
hogy az adósságkonszolidációval a 
kormány célja az volt, hogy vala-
mennyi önkormányzat tiszta lap-
pal kezdhesse gazdálkodását. A 
korábbi kormányzati 
ciklusok alatt, 2002 
és 2010 között az ön-
kormányzatok hitelál-
lománya hatszorosára, 
190 milliárd forintról 
1200 milliárd forintra nőtt, ezért a 
kormány 2012 decemberében azt a 
döntést hozta, hogy kiszabadítja az 

ország településeit az adósságcsap-
dából – idézte fel Szatmáry Kristóf. 
Az állam egyébként idén, az utolsó 
ütemben 456 milliárd 75 millió fo-

rintot vállalt át 509 önkormányzat-
tól. A konszolidáció eredményeként 
az önkormányzatok a 2014-es költ-

ségvetésüket már úgy tervezhették, 
hogy a tőke- és kamattörlesztés alól 
felszabaduló forrásokat települése-
ikre fordíthatják.

A tanúsítványt átvevő Kovács 
Péter polgármester hangsúlyozta: 
az önkormányzat csak fejlesztés-
re bocsátott ki kötvényt, működé-
si hitelei nem volt, és éppen azért 
bocsátottak ki kötvényt, hogy elő-
re hozzák azokat a fejlesztéseket, 
amelyekre már régóta várt a XVI. 
kerület lakossága. Idén 3 milliárd 

forintnyi fejlesztést hajt végre az 
önkormányzat, és ehhez jön még az 
az összeg, amit az adósságátvállalás 
miatt nem kell az önkormányzatnak 
kifizetnie. Utak újulnak meg, isko-
lák, óvodák bővülnek, bölcsődék, 
sportpályák és játszóterek épülnek 
– sorolta a polgármester, példaként 
említve az eseménynek helyt adó, 
a szentmihályi uszoda melletti ját-
szóteret, amely gyermeknapra el-
készülhet, és a kerület legnagyobb 
ilyen létesítménye lesz. 

Játszóteret mindig nagy örömmel 
épít az önkormányzat – jegyezte 
meg a polgármester, aki szerint a 
különleges, egyedi játszótér a ke-
rület természeti értékeinek védel-
mét, és az élhető környezet meg-
őrzését is szem előtt tartja, hiszen 
a meglévő faállomány egészséges 
egyedeinek maximális figyelembe 
vételével készülnek a játszószerek, 
mindamellett törekedve a legjobb 
helykihasználásra is.

A játszótér hatalmas, 2842 négy-
zetméternyi területen a falu-város-
gyár-domb-tematikát követi, melyet 
a különböző esésvédő burkolatok, 
és a játszóeszközöket díszítő egyedi 
festések is jeleznek. A „falu” része 
a legkisebbeknek készül, itt a rönk 
szerkezet dominál homok burkolat-
ban. A játékok magyar vállalkozó 
által legyártott egyedi fa játszóesz-
közök, vidám élénk színű festés-
sel díszítve. Faragott kunyhó, puli, 
pásztor és háztáji állatok jelennek 
meg a hinta és a csúszda körül. A 
„város” részen a nagyobbaknak ta-
lálhatnak játszóeszközöket: köz-
ponti eleme egy összetett torony 
melyhez 3 méter magas csőcsúszda 
és különböző mászó játszóeszközök 
csatlakoznak. A „domb” és a „gyár” 
terület a legnagyobbaknak szol-
gál élményül. A „dombról” drótkö-
télpálya indul, mellette 5 méteres 
csőcsúszda áll. A „gyár” területén 
magas hinta áll. A játszótér mind a 
János utcai tábor felől, mind pedig a 
Segesvár utca felől megközelíthető, 
mindenki előtt nyitva álló közösségi 
terület lesz.

Több pénz jut fejlesztésre
Budapest XVI. kerületének 
mintegy 6,38 milliárd 
forintos adósságát is 
átvállalta a kormány, így 
még több fejlesztésre nyílt 
lehetőség a kerületben – 
jelentette be Szatmáry 
Kristóf államtitkár 
a Kertvárosban.

A kerület lakosai mentesül-
tek az 500 millió forintnyi 
kamat terheitől is
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Az elmúlt napokban folytatódtak a 
tárgyalások a fel- és leszálló repülő-
gépek okozta zajterhelés csökken-
tésének ügyében. Március 21-én a 
légiforgalmi szolgáltatásokat végző 
HungaroControl Zrt. képviseletében 
Szepessy Kornél vezérigazgató és 
Hangyál Gyula légiforgalmi igazgató 
a XVI. kerületben tárgyalt Szatmáry 
Kristóffal és Kovács Péter polgár-
mesterrel. 

Emlékezetes: legutóbbi lapunk-
ban számoltunk be arról, hogy Or-
bán Viktorral ígéretet tett az ügyben 
nála közbenjáró Szatmáry Kristóf 

országgyűlési kép-
viselőnek, hogy a vá-
lasztások után minden-
képpen foglalkoznak a 
kerületiek nyugalmát éj-
jel-nappal zavaró légi forga-
lom okozta probléma megoldásá-
val. „A Budapest Airport korábbi 
privatizációja miatt korlátozottak 
a lehetőségeink, de már a minisz-
terelnök is támogatja a kerületiek 
kezdeményezését, így van remény 
a helyzet megnyugtató rendezésé-
re” – fogalmazott legutóbb lapunk-
nak Szatmáry Kristóf, aki sashalmi 

polgárként maga is tisztában van a 
helyzet súlyosságával.

Szatmáry Kristóf a megbeszélé-
sen beszámolt az Orbán Viktorral ez 
ügyben folytatott tárgyalásáról, hang-
súlyozva: a XVI. kerületi lakókkal 
folytatott konzultációk során kide-
rült, hogy a kertvárosi polgároknak 

sok problémát okoz a repülőgépzaj, 
ezért is tartotta indokoltnak, hogy 
a miniszterelnököt is tájékoztassa a 

problémáról. A lakosságot fő-
ként az éjszaka és 
hétvégén közlekedő 

repülők zaja zavarja, amit 
vélhetően egy meg-
felelő szabályozás-

sal meg lehet oldani – jegyezte 
meg Szatmáry Kristóf. Gondot jelent 
ugyanakkor az is, hogy az észak és 
északkelet felé tartó gépek a Kert-
város légterén keresztül szállnak fel. 
Ennek megoldására más alternatív 
megoldást keresnek – mondta a kép-
viselő. Szerinte súlyos probléma az 
is, hogy a korábbi években a felszálló 
gépek pályáját 15 fokkal eltérítették 

a kerület felé, így ezt az igazságtalan 
terhelést is orvosolni kell, emellett a 
le- és felszálló járatok irányának meg-
határozását is szigorítanák. Szatmáry 
Kristóf hangsúlyozta: mindenképpen 
a XVI. kerületben élők nyugalmát 
megzavaró repülőgépzaj csökken-
tésére fognak törekedni, de olyan 
megoldást keresnek, amely a többi 
budapesti kerületnek is megfelel.

Szepessy Kornél a találkozón ki-
emelte: a HungaroControl Zrt. rend-
szeresen egyeztet a repülőtér kör-
nyezetében levő önkormányzatok, a 
Budapest Airport, valamint a légitár-
saságok vezetőivel és saját hatáskö-
rén belül mindent megtesz a légi jár-
művek környezetre gyakorolt káros 
hatásainak csökkentése érdekében.

28 százalékkal kevesebb
bűncselekmény

A statisztikák továbbra is nagyon 
kedvező adatokat tartalmaznak, 
ez azonban nem azt jelenti, hogy 
ezen a téren elfogytak a tennivalók, 
vagy megszűntek volna a bűncse-
lekmények – jelentette ki Szatmáry 
Kristóf, a kerület országgyűlési 
képviselője azon a megbeszélésen, 
melyet Kontrát Károly, a Belügy-
minisztérium parlamenti államtit-
kára folytatott vele és Kovács Péter 
polgármesterrel március 12-én a 
kertvárosi önkormányzat épületé-
ben. Szatmáry Kristóf hangsúlyoz-
ta: tovább kell dolgozni a kedvező 
helyzet fenntartásán, valamint az 
önkormányzat és a Belügyminiszté-
rium közös célja az is, hogy további 
javulást érjenek el a bűnözés visz-
szaszorításában. A polgármesterrel 
egyetértésben tervezik a közterüle-
tek állapotának fejlesztését is, ez-
zel kapcsolatban pedig vizsgálják, 

hogyan tudnának a munkába minél 
több közfoglalkoztatottat bevonni, 
amit szintén a Belügyminisztéri-
ummal egyeztetve képzelnek el – 
mondta Szatmáry Kristóf.

Kovács Péter ezzel kapcsolatban 
megjegyezte: ha a XVI. kerületi 
közmunkások jól dolgoznak, esé-
lyük van arra, hogy a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezetnél státuszt 
kapjanak, hiszen minden évben bő-
vítik az állandó munkahelyek szá-
mát. Tavaly 12 fő jutott így állandó 
munkához, és hasonlót terveznek 
a jövőben is.

Az egyeztetésen a polgármester 
bejelentette: a legfrissebb kimutatá-
sok alapján a XVI. kerület továbbra 
is a főváros legbiztonságosabb kerü-
lete, a bűncselekmények száma pe-
dig a korábbi adatokhoz képest 28,3 
százalékkal csökkent. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy 1500 alá esett 

az ismertté vált bűnesetek száma 
évente, amely az önkormányzat és 
a helyi rendőrség közötti folyamatos 
és jó kapcsolatnak is köszönhető. 

Kontrát Károly a kormány 2010-
es ígéreteire emlékeztetett, mond-
ván: a Belügyminisztérium célul 
tűzte ki a közrend helyreállítását, 
és a közbiztonság megteremtését, 
hiszen egy társadalom működésé-
nek legfontosabb közösségi értéke a 
rend. Ennek érdekében a rendőrség 
létszámát több mint 3500 fővel meg-
emelték. Emellett februárban 1200 
tiszthelyettes tett esküt; többségük 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
állományában teljesít majd szol-
gálatot. Kicserélték ugyanakkor a 
gépjárműparkot, a bérelt autókat 
új, saját gépkocsik váltották fel, 
valamint rendezték a rendőrség kö-
telékébe tartozók bérét is – sorolta 
Kontrát Károly. Szerinte ezeknek 
a reformoknak az eredménye az, 
hogy négy év alatt országos szinten 
70 ezerrel mérséklődött az ismertté 
vált bűncselekmények száma. Bu-
dapest területén 5,9 százalékos a 

csökkenés, amelyhez képest való-
ban figyelemre méltó a Kertváros 
eredménye. Ez a kiváló fővárosi 
teljesítmény azonban természete-
sen csak a kerületekkel való szo-
ros együttműködéssel valósulhatott 
meg – tette hozzá. Kontrát Károly 
külön köszönetet mondott a XVI. 
kerület vezetésének azért, hogy je-
lentős összegeket fordít a közrend 
fenntartására, így a nagy forgalmú 
helyeken és a lakótelepeken felsze-
relt kamerarendszerekre, amelyek 
különösen hatékony eszközei a bűn-
megelőzésnek. 

Végül a parlamenti államtitkár 
beszélt arról is, hogy jelentős elő-
relépésnek tekinti az állam sze-
repvállalását az önkormányzatok 
adósságának átvállalásában. Ez-
zel a két lépcsőben megvalósított 
adósság-konszolidációval a XVI. 
kerület 6,38 milliárd forintos adós-
ságtehertől szabadult meg. Így az 
ennek visszafizetésére tervezett 
összeg felszabadult, más fontos cé-
lokat szolgálhat, egy része akár a 
közbiztonságot is erősítheti.

2014-től az országgyűlési 
választás már csak egyfordulós, 
ezért Ön csak az április 6-án 
leadott szavazatával dönthet 
az elkövetkező négy évre a 
Kertváros és az ország sorsáról. 

A XVI. kerületi választási iroda 
tájékoztatása szerint az a válasz-
tópolgár, aki a XVI. kerületben 
lakik, a szavazáskor két szavazó-
lapot kap: egy egyéni választóke-
rületi jelölt megválasztására szol-
gáló szavazólapot és egy országos 
lista megválasztására szolgáló 
szavazólapot (az országgyűlési 
választáson nemzetiségiként re-
gisztrált választópolgár pártlista 
helyett nemzetiségi listára sza-
vazhat). A másik szavazólapon 
18 párt neve áll majd. 

Ha Ön mozgásában gátolt, és 
emiatt nem tud megjelenni a sza-
vazóhelyiségben, írásban kérheti, 
hogy a szavazatszámláló bizott-
ság vigye ki Önhöz a mozgóur-
nát. Ezt a szavazás napja előtt, 
azaz április 5-én szombaton a 
helyi választási irodától, a szava-
zás napján, vagyis vasárnap 15 
óráig a lakóhelye szerinti szava-
zatszámláló bizottságtól kérhet.

A korábban postázott válasz-
tási értesítő tartalmazza, hogy a 
választópolgár lakcíme melyik 
szavazókörhöz tartozik, továb-
bá, hogy az a szavazókör melyik 
önkormányzati intézményben 
(szavazóhelyiség) található. A 
szavazás során a szavazatszámlá-
ló bizottság először megállapítja 
az Ön személyazonosságát és azt, 
hogy szerepel-e a névjegyzék-
ben. A személyazonosság és a 
lakcím vagy személyi azonosító 
igazolására a következő, érvényes 
igazolványok alkalmasak: lakcí-
met tartalmazó személyazonosító 
igazolvány (régi, könyvecske for-
mátumú) vagy személyazonosító 
igazolvány (kártya formátumú), 
vagy útlevél, vagy vezetői en-
gedély (kártya formátumú) és 
mindegyik felsorolt igazolvány 
mellett a lakcímkártya. 

Ha Ön a fent felsorolt okmá-
nyok egyikével sem rendelkezik 
a szavazás napján, vagy azok ér-
vényessége lejárt, nem szavazhat! 

ERRE 
FIGYELJEN 

április 
6-án!

Repülőgépzaj: újabb előrelépés

Bár a XVI. kerület a főváros legbiztonságosabb része, a közbiztonság 
további erősítéséről tárgyalt Kontrát Károly belügyi államtitkárral 
Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési képviselője és Kovács Péter 
polgármester.



Félidejénél tart a milliárdos fejlesz-
tés a BVSC Szőnyi úti uszodaépü-
letében és annak környezetében, 
az év végére véget érő munkálatok 
nyomán pedig európai színvonalú 
körülményekkel várják majd a gye-
reket és felnőtteket egyaránt. 

A helyszínbejárással egybekö-
tött március 24-i sajtótájékoztatón 
Szatmáry Kristóf államtitkár, or-
szággyűlési képviselő, a BVSC-
Zugló elnöke hangsúlyozta: a fej-
lesztési folyamat első szakasza zá-
rult le most, és úgy fogalmazott, a 
beruházás megvalósulásával „új 
vágányra került a klub”.

Papcsák Ferenc, az XIV. kerület 
polgármestere alapvető fontossá-
gúnak nevezte, hogy az ingatlan a 
zuglói önkormányzat tulajdonába 
került át. Megjegyezte: az önkor-
mányzat több mint 300 millió fo-
rinttal járul hozzá a fejlesztéshez. 
Megítélése szerint minden feltétel 
adott a majdani stabil működéshez 
az egyesületnél, amelynek nincs 
már adóssága.

A Szőnyi úti uszoda felújítása 
2013 végén indult a nyílászárók 

cseréjével és a külső fém tartószer-
kezetek festésével. A hőszigetelés 
mellett a teljes fűtési rendszer mo-

dernizációja ez év elején kezdődött, 
a kazánok cseréje csaknem kész, s 
jól haladnak a sportuszoda belső 

átalakításával is, amelynek kere-
tében kicserélték a burkolatokat, 
lefestették a falakat, új arculatot 

kaptak az öltözők, korszerűsítették 
a világítást, s megújult valamennyi 
vizesblokk.

Nemrég megindult a strandme-
dence rekonstrukciója is, június 
végén pedig az eddig zavartalanul 
működő uszoda teljesen leáll mint-
egy két hónapra a vízgépészeti és 
légtechnikai berendezések cseréje 
miatt. Amint az a tájékoztatón el-
hangzott, hamarosan elkezdődik a 
külső 25 méteres medence és tanme-
dence felújítása, illetve befedése is.

A fejlesztések részeként – a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség 220 
millió forintos támogatásának fel-
használásával – tavasszal három 
műfüves pálya épül térkövezéssel, 
kerítéssel, világítással, s megújul a 
sporttelepen levő labdarúgó-öltöző, 
a játékoskijáró és a lelátó is.

Az önkormányzati pénzzel 
együtt bő egymilliárd forintos be-
ruházás forrásainak mintegy 800 
milliós része a látványsportok meg-
segítését célzó társaságiadó-ked-
vezményekből (TAO), továbbá kor-
mányzati támogatásból áll össze.

(MTI)

Az Ikarus Egyedi Kft. és a Lanta 
Consulting Kft. legújabb innovációs 
beruházásának keretében elektro-
mos és szerelvényes üzemű hibrid 
hajtású pótkocsis jármű prototípusát 
kezdik el fejleszteni Mátyásföldön. 
A március 21-i nyitórendezvényen 
részt vett Szatmáry Kristóf gazda-
ságszabályozásért felelős államtit-
kár, a kerület országgyűlési képvi-
selője és Kovács Péter polgármester. 

Gulyás Zoltán, a Lanta Consul-
ting Kft. ügyvezetője arról beszélt, 
hogy az Ikarus Egyedi gyáregy-
ség, vagyis a megnyitó helyszíne 
régen a kisszériás, magas minőségi 
követelményeknek megfelelő autó-
buszok gyártásának helyszíne volt. 
Ezt a hagyományt szeretnék folytat-
ni azzal, hogy széleskörű szakmai 
összefogással elindítják a hibrid haj-
tású, pótkocsis járművek gyártását. 
Ehhez azonban nem csak műszaki 
hátteret kell megteremteni, hiszen 
a gazdaságpolitikai támogatás leg-
alább olyan fontos, mint az egykori 
világhírű gyárból átmentett szakér-
telem – hangoztatta Gulyás Zoltán.

A beruházáshoz szükséges for-
rást a Kutatásfejlesztési és Innová-
ciós Alap segítségével teremtik elő, 

amelyek segítségével el lehet indíta-
ni a tervezett járművek gyártásának 
előkészítését, a kísérleti fejlesztés 
időszaka pedig két és fél évig fog 
tartani – közölte Székely Endre, 
az Esco Befektetési és Pénzügyi 
Kft. vezetője.

A készülő pótkocsis jármű főbb 
műszaki tulajdonságait Vadnai Zol-
tán, a Lanta Consulting Kft. pro-
jektvezetője ismertette a jelenlévők-

kel. Mint mondta, a járműiparban 
jelenleg nem létezik olyan, széri-
ában gyártott közlekedési eszköz, 
amely pótkocsis szerelvényként hib-
rid, szóló járműként tisztán elekt-
romos hajtású. A kutatás eredmé-
nyeként azonban létrehozható ez 
az autóbusz egy dízel-generátoros 
akkumulátoros töltő egység se-
gítségével. A többfunkciós jármű 
így egyszerre többfajta közleke-

dési igénynek is megfelel, hiszen 
egy gépjárművezetővel kiszolgál-
ja a csúcsidőszak, illetve az azon 
kívüli, alacsonyabb utasforgalmú 
igényeket is. Emellett kisebb a ká-
rosanyag-kibocsátása is, mint egy 
normál működésű járműnek – so-
rolta a projektvezető. A fejlesztés 
alapja az Ikarus EAG E 91-es típu-
sa, a kész busz pedig 45 embert tud 
majd szállítani. Ha azonban pótko-

csi is csatlakozik hozzá, akkor akár 
100 utas is kényelmesen elférhet 
rajta – magyarázta Vadnai Zoltán.

A járműgyártás a hazai gazda-
ság egyik húzóágazata – jelentette 
ki Szatmáry Kristóf. Az államtitkár 
emlékezetett: állami kézben ugyan 
már csak a győri Rába gyár maradt, 
de van lehetőség a további fejlesz-
tésekre, hiszen a kormány az uni-
ós források 60 százalékát kívánja 
erre a célra fordítani. Hazánknak 
ugyanakkor valószínűleg nem a tö-
megtermelésre, hanem a kisszériás 
gyártmányok előállítására célszerű 
berendezkedni. A magyar buszgyár-
tás újraindításának érdekében már 
2012-ben létrehozták a Magyar Au-
tóbusz Programot, az pedig külön 
öröm lenne, ha a Kertváros lenne 
az egyik legfontosabb helyszíne – 
jegyezte meg a kerület képviselője. 

Kovács Péter elmondta: nagyon 
örül annak, hogy ismét buszok 
gyártását tervezik az Egyedi gyár-
egységben, hiszen ez számtalan új 
munkahelyet teremt, és hasznosítja 
a régi szakértelmet is. A polgár-
mester emellett kijelentette: büszke 
arra, hogy a kerület vezetése eluta-
sította azt a befektetői elképzelést, 
amely bevásárlóközpontokkal tarkí-
tott lakóparkká alakította volna az 
Ikarus egész területét, hiszen akkor 
most nem lehetne elkezdeni újra 
buszokat gyártani Mátyásföldön.

Egymillió forintot adományoztak a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) vállal-
kozói a Bethesda Kórház Alapítványnak. Az 
összeget Szatmáry Kristóf, a BKIK elnöke, a 
Fidesz országgyűlési képviselője március 19-
én nyújtotta át jelképesen a Bethesda Gyer-
mekkórház főigazgatójának. Velkey György 
az ünnepségen elmondta: az adományból a 
kórház infúziós pumpát vásárol az intenzív 
osztályra. Az intézmény készülékei ugyanis 
egyre elavultabbak, és főleg az élet-
veszélyben lévő gyermekek kezelé-
séhez nélkülözhetetlen ez a műszer. 

A gyógyszeradagoló pumpák a 
különböző oldatok megfelelő mér-
tékű adagolását garantálják azok-
ban az esetekben, ha órákon, vagy akár na-
pokon át tartó, mikrogrammnyi pontosságú 
folyadék vagy hatóanyag adagolására van 
szükség. Ez a szintű precizitás emberi erővel 
nem biztosítható, márpedig itt életveszélyben 
lévő gyermekekről van szó. Infúziós pumpa 
nélkül szinte már elképzelhetetlen egy súlyo-
san beteg vagy sérült gyermek intenzív vagy 
kemoterápiás kezelése, altatása, fájdalmának 
csillapítása. Egy készülék ára 400 ezer és 600 

ezer forint között mozog, típustól függően. 
Szatmáry Kristóf az átadó ünnepségen arról 
beszélt, hogy a kamarai vállalkozók adomá-
nya jó helyre került, jó célt szolgál majd, és 
örülnek annak, hogy megkönnyítik a kórház 
életét, illetve a kis betegek gyógyulását. 

A Bethesda Gyermekkórház a legfon-
tosabb gyermekbetegségekkel foglalkozik 
18 éves korig. Országos hatáskörű, kiemelt 
profiluk az égéssérült gyermekek ellátása; itt 

működik az Égéssérült Gyermekeket Ellátó 
Országos Központ. A Budapest – Bethel epi-
lepsziacentrum ugyancsak országosan fogad 
epilepsziás gyerekeket műtét előtti kivizsgá-
lásra. Az intézményben jelenleg 120 aktív, 
9 intenzív, 6 sürgősségi, 25 rehabilitációs és 
25 krónikus ágy van. Évente átlagosan 8-9 
ezer gyermeket gyógyítanak a fekvőbeteg 
osztályokon, a járóbeteg-rendeléseket 110-
120 ezer gyermek keresi fel a szüleivel. 

Örök értékek szolgálata hazánk kö-
zéletében címmel rendezték meg 
a Szentmihályi Esték című prog-
ramsorozat legutóbbi, március 22-i 
eseményét, amelyen Kovács Péter 
XVI. kerületi

polgármester és Szatmáry Kris-
tóf államtitkár, a kerület országgyű-
lési képviselője osztotta meg gondo-
latait a közönséggel. A résztvevők 
családról, hitről, politikáról és a 
közösség összetartó erejéről beszél-
gettek. A helyszín a Rákosszentmi-
hályi Plébánia volt. A rendezvényt 
a Fidesz Rákosszentmihályi Vá-
rosrészi Csoportja, a KDNP helyi 
szervezete, a Keresztény Ifjúsági 
Szövetség XVI. kerületi csoportja, 
a Hittel a Nemzetért Alapítvány és 
a Kovász Egyesület szervezte. 

Már az ötödik műfüves labdarúgó pályát adták 
át március 17-én a kerületben, a Szerb An-
tali Gimnáziumban. A felavatást jelképező 
nemzetiszínű szalagot Nyilasi Tibor labda-
rúgó 70-szeres magyar válogatott az Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) képviseleté-
ben, Kovács Péter polgármester és Szatmáry 
Kristóf államtitkár, a kerület országgyűlési 
képviselője közösen vágta át. Az MLSZ Or-

szágos Labdarúgó Pályaépítési Programja 
keretében egy 20X40 méteres világítással, 
palánkkal és lelátóval ellátott pályával gaz-
dagodott a gimnázium. Az átadást követően 
egy rendhagyó tanár-diák-mérkőzés re került 
sor, a tanárok csapatát erősítette Kovács Péter, 
Kovács Raymund alpolgármester és Szatmáry 
Kristóf is. Nagy csatában végül a tanárok 2:1 
arányban nyertek a diákok ellen.
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Új vágányon a BVSC

Életmentő adomány 
a Bethesdának

Újabb pályaavató

Beindul a buszgyártás Mátyásföldön
Elektromos és szerelvényes üzemű 
hibrid hajtású pótkocsis jármű 
prototípusát kezdik el fejleszteni 
Mátyásföldön. 

Szentmihályi Est 
a plébánián

Ünnep a kerületben

A XVI. kerületben több helyszí-
nen is megemlékezéseket tartottak 
március 15. alkalmából. „A tavasz 
hangjai” címmel tartotta hivatalos 
megemlékezését és koszorúzását a 
Prodám utca és a Pilóta utca sarkán 
az önkormányzat. Ünnepi köszöntőt 
mondott Kovács Péter polgármester. 
Az ünnepi műsorban fellépett Kalo-
csai Andrea, a Liget Táncakadémia, 
a Forgatag Művészeti Társaság és a 
Rácz Aladár Zeneiskola növendékei.

A megemlékezésen Szatmáry 
Kristóf, a kerület országgyűlési 
képviselője arról beszélt, hogy négy 
év hosszú és kemény munkája után 
lezártuk az átmenet korszakát; Ma-
gyarország megújult. „Stabilizáltuk 
és új alapokra helyeztük a gazdasá-
got, igazságos közteherviselést ve-
zettünk be, megvédtük a magyar 
földet, a magyar családok érdekeit, 
a nyugdíjakat, csökkentettük a rezsit. 
Mindezt közösen értük el” – sorolta 
Szatmáry Kristóf, hangsúlyozva: a 
kertvárosiak is keményen dolgoz-
tak az elmúlt négy évben. „A XVI. 
kerületiek közös erőfeszítéseinek 
köszönhetően megújult a Sashalmi 

Piac, a Havashalom Park, fejlesztet-
tük a szakrendelőt, korszerűsödött 
az Ikarus sporttelep és az MLTC 
sportpálya, megnyílt a mátyásföldi 
strand, új játszóterek épültek, utak 
kaptak szilárd burkolatot. Közös si-

kerünk, hogy végre megszabadul-
tunk a kerület adósságától. De nem 
állhatunk meg, a Kertváros fejlődése 
nem torpanhat meg. Sok munka vár 
még ránk: össze kell kötni a HÉV-et 
és a metrót, csökkenteni kell a repü-
lőgépek okozta zajterhelést, tovább 
kell javítani a tömegközlekedést, a 
közbiztonságot, az egészségügyi ellá-
tást” – fogalmazott Szatmáry Kristóf.

Az önkormányzat megemléke-
zésére és az ünnepi díszelőadásra 
az Erzsébetligeti Színházban került 
sor. Fellépett a FeketePiros néptánc-
színház és a marosvásárhelyi Maros 
Művészegyüttes. Az eseményen 
átadtak több rangos elismerést is. 
A XVI. kerület Díszpolgára idén 
Vitéz Lovag Palla László és id. 
Tomhauser István lett. Budapest 
Főváros XVI. kerületéért kitünte-
tést kapott Dr. Bánhegyiné Hava-
si Zsuzsanna, Dr. Nemesszeghy 
György, Hóbor Béla, Korenchyné 
Antony Gabriella és Nagy Gézáné.

Az árpádföldi turulnál az Ár-
pádföldi Polgárok Érdekközössé-
ge (ÁPÉK), a cinkotai strand mö-
götti Országzászlónál a Cinkotáért 
Közhasznú Egyesület szervezte az 
ünnepséget.

A kórház infúziós 
pumpát vásárol


