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Csepeli közérdekű munkával töltötte le 
büntetését a fekete ruhás nővérként, majd 
hídfoglalóként elhíresült Sándor Mária. 
A csepeli orvosok egy része értetlenül áll 
a volt ápoló mostani kormány regnálása 
idejére időzített figyelemfelkeltő akciói 
előtt, hiszen az egészségügy közismert 
problémái évtizedek óta fennállnak.

Sándor Mária tavaly került a médiafigye-
lem középpontjába először azzal, hogy a 
nevével fémjelzett mozgalom élén feke-
te munkaruhában demonstrált az egész-
ségügyben élők bérezésének, munkakö-
rülményeinek javításáért, tavaly ősszel 
pedig nyolcadmagával bénította meg a 
fővárost az Erzsébet-híd elfoglalásával. 
A fekete ruhás nővérként közismertté 
vált hölgy pénzbírságot kapott a be nem 
jelentett demonstráció miatt, de nem volt 
hajlandó fizetni, inkább közérdekű mun-
kával váltotta ki. Ennek keretében kétszer 
hat órát dolgozik lakóhelyének önkor-
mányzatánál, Csepelen.

A Sándor Mária nevével fémjelzett mozga-
lom mögé tavaly ápolók, orvosok, és nem 
meglepő módon  baloldali politikusok is 
felsorakoztak. Annak idején Szél Bernadett 
LMP-s képviselő személyesen kereste fel a 
fiatal nő akkori munkahelyét, nem sokkal 
később pedig az egész párt egységesen állt 
a nővér és kezdeményezése mögé. A párt 
azóta is teljes mellszélességgel támogatja 
a nővér és a köré felsorakozott szerveze-
tek akcióit, megjelennek és fotózkodnak a 
demonstrációkon, sőt, együttérzésüket ki-
fejezvén a Parlamentben is felhívták a fi-
gyelmet az ügy súlyára, amikor talpig feke-
tébe öltözve demonstráltak. Sándor Mária 
ennek kapcsán több helyen kinyilatkozta: 
bár egyik párt sem nyújt neki közvetlen 
támogatást és a politikusok nem fizetik he-
lyette a számláit, ő azonban mindenkivel 
szemben nyitott és örül neki, ha a képvise-
lők érdeklődnek mozgalma iránt.

Baloldali ügy lett tehát a nővér mozgalma, 
pedig az egészségügy problémái évtize-
dek óta ugyanazok. Dr. Juhász György a 
csepeli Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
főigazgató főorvosa nem érti, miért most 

támadja a kormányt Sándor Mária, amikor 
az ágazat gondjai épp a szocialisták reg-
nálása alatt sokasodtak meg. A Bokrosék 
majd Gyurcsányék alatt is jelentős mérté-
kű forráskivonás történt az egészségügy-
ben, az óriási lyukat a finanszírozásban 
nem lehet egyik napról a másikra betömni, 
állítja a főorvos.

„Az ágazat rendbetételére forrásokra van 
szükség. A kormány részéről látunk tö-
rekvéseket, hiszen egyrészt emelkedtek a 
szakdolgozói, orvosi fizetések, másrészt 
az elmúlt időszakban százmilliárdos nagy-
ságrendben történtek infrastrukturális 
beruházások. Ennek hosszú távú hatásait 
már most érezni” – mondja a főigazga-
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Nem tetszett A csepelIeKNeK Az elítélt sáNdor márIA KörülI médIAfelhAjtás

„Politikai cirkusz az egész”

Médialáz: Sándor Máriára kíváncsi volt a baráti sajtó és a csepeli baloldal
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szolidaritás
A szolidaritás szép dolog, a szolidari-
tás nemes dolog. A szervezett baloldal 
szolidáris volt a Rosenberg házaspár-
ral, amikor elárulták hazájukat, és ezért 
kivégezték őket. A szervezett baloldal 
szolidárisan hordja pólóján annak a Che 
Guevarának a szőrös ábrázatát, aki sze-
mélyesen is kivégzett politikai foglyokat 
Kubában. Sorolhatnánk a példákat, mi-
lyen nagyszerű ügyek és emberek mellé 
szokott állni a szervezett baloldal. 

Nekünk Magyarországon viszont 
csak Sándor Mária jutott, vagy vele 
szolidarizál a szervezett baloldal, vagy 
hallgat, és kivárja a sorát, mint Trockij 
Mexikóban. 

Sándor Máriát közérdekű munkára ítél-
ték, és amíg Csepelen ügyetlenkedett 
kezében a gereblyével, megérkezett már-
tírnézőbe a baráti sajtó. Mária serényen 
odaállt Szabó Tímea és a csepeli PM-es 
Hudák János mellé, széles mosollyal pó-
zoltak, még a pártjelvények is feltűntek, 
ami Mária, a hős ápolónő pártfüggőségét 
nem csorbítja, hanem éppen bebizonyítja. 

Azért révedjünk vissza, miért kellett ge-
reblyéznie ennek a szent asszonynak. 

Sándor Mária a bírósági ítélet szerint 
megszegte a magyar törvényeket, ami-
kor tettestársaival eltorlaszolta az Erzsé-
bet hidat, molinókat feszített ki, és bár  
a munkába igyekvő emberek leordították 
a fejét, szórólapokat osztogatott, provo-
kált, végezte a dolgát, amiért odaküld-
ték. Hiszen az eszme minden, az ember 
semmi, Mária ebből a szempontból ideá-
lis baloldali. 

Én nem tudom, hogy a csepeli Hudák 
János hogyan keveredett a közérdekű 
munkára ítélt Sándor Mária mellé, de 
azért óvatosan megkérdezem: ha ő ott 
jópofizik, sőt, a baráti sajtó kedvéért egy 
kicsit szolidárisan gereblyézik is (túl so-
kat azért nem), annak véletlenül nincs 
olyan üzenete, hogy pártolja a törvény-
telenséget? Hogy Hudák János maga is 
úgy gondolja, hogy ha a néptöbbség nem 
őket támogatja, pompás ötlet másokat 
megakadályozni a szabad mozgásban? 
Hogy ha valakinek úgy tetszik, kereszt-
be fekszik egy közúti hídon, nagyot böf-
fent, és máris PM-es politikusok seper-
tetnek velük a saját portájukon? 

A hídlezárás rejtélyes lélektani okok  
miatt csepeli műfaj a baloldalon. Emlék-
szem, nem is olyan régen Szabó Szabolcs, 
aki ugye, pedig adjunktus és doktor, tehát 
az önképe szerint elég sok esze van, szin-
tén ott ólálkodott, amikor lelkes aktivis-
ták lezárták a Lánchidat. Szabó képviselő 
és a másik Szabó (Tímea) pompásan ösz-
szebeszéltek ebből az alkalomból: utób-
bi azt állította, hogy az Együtt-PM-nek 
semmi köze a kezdeményezéshez, nem 
is tudtak róla, Szabó Szabolcs ellenben 
kifejtette: azért tartanak forgalomlassító 
demonstrációt, hogy az emberek figyelje-
nek oda a korrupcióra.

A nagyszabású humanista kezdemé-
nyezésnek aztán vége lett, idézem a tu-
dósítást: „az akció körülbelül tíz percig 
tartott, ez alatt hatalmas dugó alakult ki 
a környéken, A tiltakozásnak feldühödött 
autósok vetettek véget, akik kitépték a 
tüntetők kezéből a molinókat, és letolták 
őket az útról.”

Szerintem még pár ilyen nagyszerű öt-
let, és jövő őszig garantáltan lesznek 
fotogén ingyenmunkásai a fővárosi ke-
rületeknek. 

Szentesi Zöldi László

tó, aki szerint a csepeli önkormányzat 
például erején felül áldoz az egészség-
ügyre. Ennek ékes bizonyítéka pedig az 
a több tízmillió forintos háromdimenzi-
ós laparoszkóp, amely a csepeli lakosok 
megfelelő színvonalon történő ellátását 
hivatott biztosítani a Dél-pesti Kórház-
ban. Az önkormányzat ugyanakkor a ke-
rületi egészségügyi dolgozókra is gondol. 
Az országban szinte egyedülálló módon 
cafeteria és évente kétszeri jutalom jár 
az orvosoknak, ápolóknak. A főorvos 
egyetért azzal, hogy Magyarországon 
az orvosok és a nővérek fizetése méltat-
lanul alacsony. Szerinte is változásokra 
van szükség, csakhogy az érdekvéde-
lemnek megvannak a formális csatornái. 
Erre való az orvosi-, a nővéri kamara és a 
szakszervezetek, ahol az érdekeket hite-
lesen lehet képviselni. Véleménye szerint 
a hiányosságokat korrekt módon lehet je-
lezni, és nem a kormányt kell emiatt fo-
lyamatosan támadni.

„Sándor Mária politikai cirkuszt kreált az 
ügyből. Így nem lehet érdekeket védeni” – 

mondja a főorvos, aki biztos benne, hogy 
a volt nővér nemsokára valamelyik ellen-
zéki párt színeiben tűnik majd fel.

Hasonlóan vélekedik Gáborné Lívia, a 
csepeli Tóth Ilona Egészségügyi Szolgá-
lat sebészeti osztályának főnővére. Ha 
valaki jártas az egészségügyben, akkor ő 
biztosan. Műtősnőként kezdte, harminc-
két éve dolgozik ezen a területen. Sze-
rencsésnek érzi magát, hogy a rendelőben 
dolgozhat, hiszen a korábban a kórházban 
havonta tizenhat napot ügyelt végig. Az 
ünnepnapokat korábban hírből sem is-
merte. Tíz éve dolgozik a mostani mun-
kahelyén, ma már az éjszakákat és a hét-
végéket otthon tölti. Szerinte köztudott, 
hogy vannak gondok az egészségügyben, 
és hogy tenni kell valamit. Az azonban 
erősen vitatható, hogy mindez milyen 
formában történik, és hogy Sándor Mária 
kiket állít maga mögé. Úgy látja, hogy a 
fekete ruhás nővér nem a megfelelő esz-
közöket használta fel a célok elérése érde-
kében, és erősen megosztja az egészség-
ügyben dolgozókat.

„Vannak, akik dolgoznak, és vannak, akik 
egy kicsit politizálnak. Én az előbbi mel-
lett döntöttem” – mondja Lívia, aki bí-
zik a kormányban, mert úgy látja, hogy 
a szándékok megvannak az egészségügy 
rendbetételére, ehhez viszont idő kell, 
nem lehet pár év alatt behozni évtizedes 
lemaradásokat.

Ugyanígy vélekedik Dr. Marosvölgyi 
Péter, a csepeli Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat sebészeti osztályának vezetője, 
a Csepeli Orvosi Kamara elnöke is, aki 
szerint az egészségügy kérdéseinek párt-
hovatartozástól függetlennek kell lennie. 
Van mit javítani az egészségügyön, állít-
ja, de ennek nem az a formája, hogy elza-
varjuk a kormányt. A legnagyobb prob-
lémának az egészségügy prioritásának a 
hiányát tartja.

„Az egészségügy elsőbbséget kell hogy él-
vezzen, ezt és nem a kormányellenes akci-
ókat kellene a politikusoknak támogatni” 
– zárja sorait az osztályvezető.

Takó Szabolcs
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Személyeskedő, állandó közbekiabálás-
sal tarkított, mesterségesen szított légkör 
– sorolhatnánk a jelzőket arról a közmeg-
hallgatásról, amelyet a jogszabályoknak 
megfelelően a Metrans készülő konténer-
beruházásáról tartottak a polgármesteri 
hivatal nagytanácstermében január 15-én. 
A mintegy hatvan megjelent nagy része 
csepeli ellenzéki politikus és a beruhá-
zás ellen tiltakozó Jobbik aktivistája volt.  
A fórumon a Metrans képviselői, környe-
zetvédelmi szakemberek igyekeztek a 
szakmai tényeket ismertetni, de az állandó 
közbekiabálások miatt alig tudtak szóhoz 
jutni. A felheccelt, de a beruházás alapve-
tő műszaki, környezetvédelmi paraméte-
reit sem ismerő aktivistákat, Jobbik-szim-
patizánsokat láthatóan nem különösebben 
érdekelték a részletek.

A közmeghallgatáson kiderült, hogy az 
előzetes kifogások közül szinte semmi 
sem állja meg a helyét. Nem hulladékle-
rakó épül, hanem konténerek átpakolására 

alkalmas tároló. Az sem igaz, hogy a la-
kókörnyezetet vagy a csepeliek ivóvizét 
veszélyeztetné a beruházás, hiszen a jog-
szabályoknak és a műszaki előírásoknak 
megfelelően a legkorszerűbb, legbiztonsá-
gosabb módon tárolják a szóban forgó kon-
ténereket, amelyek egyébként rendszerint 
csak egy-két napot töltenek a terminálon. 
Ezt megerősítette a katasztrófavédelem is, 
amely megállapította, hogy a Metrans te-
vékenysége nem érinti a vízbázist. 

A jelenlévők részéről felmerült, hogy mi-
ért pont Csepelen létesítenek ilyen átrakó-
helyet. A válaszból tudható, hogy Európa 
más nagyvárosaiban szintén vannak ilyen 
terminálok, például Hamburgban is, de 
Magyarországon sem ez az első ilyen léte-
sítmény. Ráadásul azt sem árt tudni, hogy 
a szakértők becslése szerint Csepelen leg-
alább 60 ezer tonna veszélyesnek minősü-
lő anyag van, mégsem hallani balesetről. 
Ehhez képest a Metrans terminálján csak 
120 tonna veszélyes anyag kerül beszállí-

tásra és átrakásra. Elhangzott: „Csak olyan 
áruk szállíthatók közúton, vasúton és hajón, 
amelyeket a nemzetközi egyezmények meg-
engednek a szigorú biztonsági előírásoknak 
megfelelően.”  

A beruházók képviselői elmondták: an-
nak a valószínűsége, hogy bármilyen 
környezetkárosító eseményre kerül sor, 
pontosan annyi, mint hogy a Csepel felett 
naponta elhaladó háromszáz repülőgép 
közül egy történetesen lakóházakra zuhan.  
A Metrans egyébként azt tervezi, hogy 
nyílt napon mutatja majd meg a környezet-
védelmi előírásoknak megfelelő berende-
zéseket az érdeklődőknek. A közmeghall-
gatáson kiderült az is, hogy a beruházás 
társadalmi kockázata elfogadható, és 
semmivel nem veszélyesebb, mint a Cse-
pel területén működő más vállalkozások. 
A Metrans képviselője arról is beszélt, 
hogy 200 új munkahelyet teremtenek, és 
igyekeznek minél több helyi, csepeli mun-
kavállalót alkalmazni.

aktuális

Biztonságos a metrans 
tervezett konténerrakodója

Annak, hogy a beruházás környezetkárosítással jár, annyi az esélye, mint hogy egy repülőgép csepeli lakóházakra zuhanjon

fotó: metrans
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2016. január elsejétől a korábbinál jóval 
kedvezőbb feltételekkel és szélesebb kör 
számára igényelhető a családok otthonte-
remtési kedvezménye (csok). 

A legfontosabb változás, hogy aki három 
vagy több gyermeket vállal, 10 millió fo-
rintos állami támogatáshoz jut, továbbá 10 
millió forint hitelt is felvehet 25 éves fu-
tamidővel, amelynek kamata 3%-nál nem 
lehet több. Például ha valaki 10 millió fo-
rintot vesz fel 2016-ban, 2041-re 13 millió 

forintot kell visszafizetnie. Pénzügyi szak-
emberek szerint a 25 évre felvett hitel havi 
törlesztőrészlete a fenti kondíciók mellett 
40-45 ezer forint lehet. 

A 10+10 millió forintos támogatás nem-
csak a nagycsaládosok számára jár, hanem 
azoknak a házaspároknak is, akik kettőnél 
több gyermeket vállalnak. Az előre vállalt 
gyermekek esetében feltétel, hogy a pár 
egyik tagja 40 év alatti legyen, míg a már 
meglévő gyermekek esetében nincs a szü-

lőkre vonatkozó életkori megkötés. Akik 
a jövőben gyermeket vállalnak, azoknak 
házasságban kell élniük. Akiknek már van 
gyermekük és szeretnék igénybe venni  
a kedvezményeket, nem szükséges házas- 
társi kapcsolatban lenniük. A gyerme-
küket egyedül nevelők is igényelhetik a 
csokot, illetve az örökbefogadottak után 
is jár a kedvezmény. Az igénylőnek a va-
gyon elleni bűncselekmények esetében 
büntetlen előéletűnek kell lennie, továbbá 
igazolnia kell, hogy két évig folyamatosan 
biztosított volt és az igénylést megelőző 
180 napban keresőtevékenységet végzett. 

A program lényeges eleme, hogy janu-
ár elsejétől az új lakások értékesítésekor 
az áfakulcs 27%-ról 5%-ra mérséklődött. 
Abban az esetben, ha az az építtető vagy 
építő magánszemély maga szerzi be az épí-
tőanyagot, illetve veszi igénybe az egyes 
vállalkozók szolgáltatásait, 5 millió forint 
adó-visszatérítést vehet igénybe. 

Ha valaki korábban már kapott csokot 
vagy szocpolt, akkor ennek összegét le 
kell vonni az újonnan adott támogatásból. 
Az is igényelheti a támogatást, akinek már 
van ingatlana, de ha valaki új lakást/házat 
vásárol, minden családtagjának életvitel-
szerűen ott kell élnie. 

A programról szóló részletes információk 
elérhetőek a www.csalad.hu oldalon és 
kérdéseikkel hívhatják az Emmi telefonos 
ügyfélszolgálatát is (06-1/795-31-68). Ér-
demes tájékozódni a feltételekről, hiszen 
a program meghirdetése óta könnyítettek 
az igénylés feltételein: már nem számít, 
milyen az ingatlan energiatanúsítványa, 
eltörölték az ingatlan nagyságára vonat-
kozó korlátozást, továbbá az igénylőktől 
elfogadják azt is, ha külföldön szereztek 
egészségbiztosítási jogviszonyt. A könnyí-
tések közé tartozik, hogy az igénylésnél 
már nemcsak a 16, hanem a 20 év alatti 
eltartottakat is figyelembe lehet venni, to-
vábbtanulás esetén pedig a 25 év alattiakat 
is. A kormány a múlt héten eltörölte a 30 
millió forintos értékplafont, így a vásárolt 
vagy épített ingatlan értékének nem lesz 
felső határa. A tervek szerint a közfoglal-
koztatottak is bekapcsolódhatnak majd az 
otthonteremtési programba. 

Otthonteremtés könnyen

GYERMEKEK
SZÁMA

ÚJ LAKÁS
VÁSÁRLÁSA VAGY ÉPÍTÉSE

HASZNÁLT LAKÁS
VÁSÁRLÁSA VAGY BŐVÍTÉSE

600 000 Ft1

2 600 000 Ft2

10 000 000 Ft
+10 000 000 Ft

kedvezményes hitel   

10 000 000 Ft
+10 000 000 Ft

kedvezményes hitel   

3

4

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY

40-55m2 500 000 Ft
55 m2 felett 600 000 Ft

50-65 m2 880 000 Ft
65-80 m2 1 100 000 Ft
80 m2 felett 1 430 000 Ft

60-75 m2 1 320 000 Ft
75-90m2 1 650 000 Ft
90 m2 felett 2 200 000 Ft

70-85 m2 1 760 000 Ft
85-100 m2 2 200 000 Ft
100 m2 felett 2 750 000 Ft

A harmadik gyerek új esélyt, új lehetőséget jelent a családoknak
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Orbán Viktor miniszterelnök a józan 
ész győzelmének tartja, hogy Ausztria 
bejelentette: korlátozza a menedékké-
rők létszámát. A kormányfő a Kossuth 
rádió 180 perc című műsorában arról is 
beszélt, hogy a kormány már dolgozik a 
2017-es költségvetésen.

A menedékkérők létszámának korlátozá-
sáról szóló osztrák döntést Orbán Viktor 
úgy kommentálta: „a dogmatikus gon-
dolkodás végül is kapitulált a valóság és a 
józan ész előtt”. Európa nem tud korlátok 
nélkül, ellenőrizetlenül óriási idegen em-
bertömegeket befogadni – hangsúlyozta  
a miniszterelnök, aki szerint ez mondatott 
ki a bécsi intézkedésben is. Megjegyezte 
ugyanakkor, hogy a magyar álláspont sze-
rint a legjobb, ha egy bevándorló sem jön.

A migránsok útvonalának esetleges áttere-
lődését firtató kérdésre a kormányfő úgy re-
agált: „az útvonal oda terelődik, ahova akar, 
de hogy Magyarországon nem megy majd 
keresztül, az egészen biztos”. Emlékeztetett, 
hogy a magyar–román határ egyes szaka-
szain már megtörtént egy esetleges határzár 
előkészítése, és a kerítésépítéshez szüksé-
ges kapacitások is megvannak.

Orbán Viktor ismét kritizálta az általa 
„brüsszelizmusnak” nevezett jelenséget, 
amely szerinte abban áll, hogy a nem-

zetállamoknak nem engedik a problémák 
megoldását, hanem közös európai meg-
oldást emlegetnek, miközben nem törté-
nik érdemi lépés. A hatáskörök elvonása 
a nemzetállamoktól gyengíti az Európai 
Uniót – mondta.

A kormány alkotmánymódosítási tervéről 
szólva – amely alapján önálló tényállás len-
ne az alaptörvényben a terrorveszélyhelyzet 
– a miniszterelnök úgy nyilatkozott: azt 
akarják, hogy a terror elleni fellépésben 
Magyarországnak is legyenek meg azok 
a lehetőségei, amelyekkel a legtöbb nyu-
gat-európai ország rendelkezik. Ehhez az 
ellenzék támogatását kérték, de – jelezte 
– „még nem áll jól az ügy”. Szerinte az el-
lenzéki kritikáknak nincs ténybeli alapjuk. 
Ha csak a töredéke igaz lett volna az elmúlt 
években mindannak, amit a baloldaliak 
diktatúraveszély-ügyben mondtak, „szü-
gyig állnánk az önkényben” – fogalmazott, 
kijelentve: „Magyarország Európa egyik 
legszabadabb országa”.

A miniszterelnök a rádióinterjúban ismét 
kiállt Lengyelország mellett. Szerinte a 
lengyel kormány nem tett olyat, ami miatt 
az EU-nak kritikát kellene megfogalmaz-
nia. Brüsszelt irritálja, ha erős nemzetálla-
mok vannak és azok egyenesen beszélnek. 
Ez „pavlovi negatív reflexeket vált ki az  
európai bürokratákból” – mondta.

Szerinte Közép-Európa semmiben nem 
marad el a demokrácia követelményeit 
tekintve a kontinens nyugati felétől. Sőt 
vannak olyan jelenségek, amelyek Közép-
Európában nem fordulhatnának elő. „Kép-
zelje el, ha a magyar kormány elérte volna 
azt, hogy egy közérdeklődésre számot tartó, 
az emberek biztonságát veszélyeztető töme-
ges atrocitás esetén – mint amilyen a kölni 
volt – a magyar médiának sem az állami, 
sem a magán része erről napokig ne adjon 
hírt. Ön szerint én hány napig maradhat-
tam volna hivatalban?” – példázta. „Hát-
rább az agarakkal, a nyugatiaknak semmi-
lyen erkölcsi és ténybeli alapjuk nincs arra, 
hogy demokráciakritériumokat kérjenek 
rajtunk számon” – mondta.

Belpolitikai kérdésekre rátérve a kor-
mányfő közölte: bár „a működő magyar 
reformok eredményei most, januárban je-
lennek meg az életünkben”, a kabinet már 
dolgozik azon, hogyan néz majd ki – az 
idei első félévben elfogadandó – 2017-es 
költségvetés.

Jelezte, a jövő évi büdzsében is a családok 
támogatása lesz a prioritás, emellett sze-
retnének eljutni oda, és egy áttörés jellegű 
lépést tenni azért, hogy ne csak a gazdasá-
gi összteljesítmény arányában csökkenjen 
az államadósság, hanem ténylegesen is. 
Közölte: a következő években bővülő gaz-

orBáN VIKtor: folytAtódIK A mAgyAr csAládoK otthoNteremtésI támogAtásA 

az a legjobb, ha egy migráns sem jön

A miniszterelnök rádiós interjújában Európa egyik legszabadabb országának nevezte hazánkat
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Borbély lénárd Bocskai-díjat kapott
Január 22-én a nagyszalontai Zilahy Lajos Kultúrházban átadták az idei Bocskai-dí-
jat. A városalapítóról elnevezett kitüntetést öt évvel ezelőtt hívta életre a helyi magyar 
érdekvédelmi szövetség azzal a céllal, hogy díjazzák azt a személyiséget, aki az el-
múlt évben nagyban hozzájárult a város fejlődéséhez. Az idei díjazott Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere. Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Németh Szilárd, 
Csepel országgyűlési képviselője, a Fidesz országos alelnöke, a Bocskai-díj 2013-as 
díjazottja. Elmondta: Nagyszalonta városa a jövőben is számíthat a magyar kormány és 
az ő személyes támogatására, hiszen a hajdúváros folyamatosan fejlődik, épül, szépül, 
és a nemzeti kultúra értékeit megőrizve tisztességgel szolgálja az itt élők érdekeit. A 
díjazott, Borbély Lénárd megköszönte a bizalmat, és hozzátette, a díj az életében nem  
megnyugvást hoz, hanem arra sarkallja, hogy az elkövetkezendő időkben még inkább 
megszolgálja a nagyszalontaiak bizalmát.

Két rendbeli rágalmazás bűntettében talál-
ta bűnösnek Szenteczky Jánost, a csepeli 
MSZP elnökét a Kispesti Járásbíróság a 
december 13-án meghozott ítéletében. Az 
elítéltre 375 ezer forint pénzbírságot sza-
bott ki. Amennyiben Szenteczky János 
nem fizeti ki ezt az összeget, 250 nap fog-
házban letöltendő szabadságvesztésre vál-
toztatják az ítéletet. Az ítélet nem jogerős, 
mert a védelem az elítélt felmentéséért fel-
lebbezett, az ügyész három nap gondolko-
dási időt kért.   

Az MSZP-politikus rágalmazási ügye 
a 2010-es önkormányzati választások 
időszakára nyúlik vissza. Akkor történt 
ugyanis, hogy Szenteczky János a kam-
pány időszakában egy ismert csepeli köz-
életi blog, a Csepel.info nevével visszaélve 
egy ugyanilyen nevű kiadványt jelentetett 
meg. Ebben durván megrágalmazta és 
bűncselekmények elkövetésével vádolta 
meg politikai ellenfeleit, főként a Fidesz 
helyi politikusait. Az újságot 11 ezer pél-
dányban nyomtatták ki, s ebből háromezer 
darabot szét is osztottak, amikor a terjesz-
tőket tetten érték. Szenteczky János tagad-
ta, hogy köze lenne a rágalmazási ügyhöz, 
a tények és a tanúvallomások azonban el-
lentmondtak neki. A bírósági tárgyaláso-
kon sorra kiderült, hogy nem mond igazat. 
Megemlítette, hogy szerinte politikai in-
díttatásúak az ellene tett feljelentések, ho-

lott egy korábbi büntetőügyében még elis-
merte, hogy az ellene folyó perben nincsen 
politikai motívum.

A bíróság az ítélet indoklásában közölte, 
hogy a rágalmazó kiadványban nem vé-
lemény, hanem tényközlés történt, ezért 
ez nagy nyilvánosság előtt elkövetett rá-
galmazásnak minősül. Szenteczky János 
a csepeli politikai ellenfeleit akarta lejá-
ratni, hiszen a rágalmak ellenük irányul-
tak, őket bűncselekmények elkövetésével 
vádolta. A bíróság megállapította: „A tár-
sadalmi felfogással nem összeegyeztethető, 
hogy a politikusokat – akármennyire rossz 
legyen is az általános megítélésük – bűn-
cselekmények elkövetésével vádolják meg 
igaztalanul, s nekik ezt tűrniük kellene. 
Nem kell tűrniük.”

A bíró utalt rá: az ítélet megalapozottságát 
támasztja alá az egyik tanú vallomása, aki 
elmondta, hogy Szenteczky János titokban 
hangfelvételt készített a vele folytatott be-
szélgetésről, majd ezt a tanú beleegyezése 
nélkül szinte szó szerint közölték a kiad-
ványban. Erről a beszélgetésről egyedül 
Szenteczkynek volt tudomása, tehát nem 
igaz, hogy Szenteczkynek nem volt köze 
a rágalmazó kiadványhoz. A lapot terjesz-
tő tanú is azt vallotta, hogy a terjesztésre 
Szenteczky Jánostól kapott megbízást.

Cs. A.

dasági lehetőségek nagy részét a kormány 
a magyar családok megerősítésére és ott-
honhoz juttatására fogja fordítani.

A családok otthonteremtési kedvezményét 
(csok) a miniszterelnök úgy jellemezte 
mint a gazdasági növekedést és a családo-
kat egyszerre segítő otthonteremtési rend-
szert. Szerinte ezzel sikerül változtatni a 
lakáspiac bénultságán és a gyermekválla-
lást nehezítő bonyolult lakáshoz jutáson.

Orbán Viktor kitért az elmúlt napok bu-
dapesti taxistüntetésére is, amellyel kap-
csolatban megerősítette, hogy a kormány 
szerint igazuk van a taxisoknak. Hangsú-
lyozta: egyértelmű, mindenkire vonatkozó 
szabályozásra van szükség, amelyet be kell 
tartatni. A következő napokban lesznek is 
ilyen változások – tette hozzá.

A fővárosi agglomeráció tömegközlekedé-
séről szólva megemlítette, hogy folyama-
tosak a tízmilliárdos nagyságrendű elszá-
molási viták arról, ki kinek tartozik. „Az 
együttműködés ezen a területen nem meg-
oldott” – mondta, hozzáfűzve: ezért egyet-
ért Tarlós István főpolgármesterrel abban, 
hogy ilyen nehézségek esetén tiszta vizet 
kell önteni a pohárba, és mindenkinek a 
saját feladatát kell ellátnia. A Budapesten 
belüli tömegközlekedés fenntartása az ön-
kormányzat feladata, a helyközi közleke-
dés biztosítása pedig a kormányzaté – tette 
egyértelművé. Ha a gazdasági reformok-
kal és az illegális bevándorlás veszélyei-
nek elhárításával megbirkózott a kormány, 
akkor „csak megoldunk már néhány busz-
járatot” – jegyezte meg a miniszterelnök.

MTI

rágalmazásért 
elítélték szenteczkyt 
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Többéves huzavona után a képviselő-tes-
tület 2014 szeptemberében döntött arról, 
hogy az önkormányzat megvásárolja a 
Mély utca és a Szent István utca sarkán 

álló ingatlant és telket. Ezzel végre elkez-
dődhetett a környék rendbetétele. 2015 
elejére lebontatták a romos épületet, s a 
királyerdei „kisposta” melletti területet is 

megtisztították.  Az előzetes tervek alap-
ján az üres területet közcélokra – park és 
játszótér kialakítása – kívánta az önkor-
mányzat felhasználni. Sokan örömmel fo-
gadták az elképzelést, de több, környéken 
lakó is jelezte, jó lenne, ha egy nagyobb 
élelmiszerbolt is épülne Csepelnek ezen 
a családi házas részén. Királyerdőben – a 
kisebb boltokon kívül – nincs olyan üzlet, 
ami nagyobb bevásárlásra is alkalmas len-
ne, ezért be kell utazni a kerület központ-
jába. Királyerdőben sok nyugdíjas, idős 
ember lakik, akiknek gondot okozhat a 
buszra szállás, az utazás. De a kisgyerekes 
családoknak is segítene, ha lakásukhoz 
közelebb intézhetnék a bevásárlást.  

A Mély utcai telek rendezéséről kérdeztük 
Borbély Lénárd polgármestert. „2014-es 
választási kampányunkban – lakossági ké-
résre – megígértük, hogy a Mély utcai te-
lek helyén parkot és játszóteret építünk, és 
rendezzük az ottani „kisposta” sorsát is. 
A tervezési munkálatok már elkezdődtek, 
az utóbbi hónapokban azonban több fóru-
mon jelezték felénk is: Királyerdőben égető 
szükség lenne egy nagyobb ABC-re. Szak-
értőkkel, beruházókkal való egyeztetés után 
kiderült, ez a telek mind méretében, mind 
elhelyezkedésében ideális lenne ilyen célra, 
sőt, egy cégcsoport mármost érdeklődik  
a lehetőség iránt. Egy ilyen beruházás meg-
oldaná a „kispostával” kapcsolatos gon-
dokat is, hiszen az új bolt épületében egy 
modern, a kor igényeinek megfelelő postát 
is kialakíthatnánk. 

Mi legyen hát a telek sorsa? A legfontosabb 
szempont, hogy az ottélők életminőségét ja-
vítsuk, így hamarosan megkérdezzük a kör-
nyék lakóinak véleményét. A békét, nyugal-
mat, „zöldet” szeretőket szeretném előre 
megnyugtatni: ha közösen a boltépítés mel-
lett döntünk, akkor sem vagyok hajlandó a 
parkról és játszótérről teljesen lemondani. 
Vagy kisebbre építjük itt, vagy megvalósít-
juk valahol a közelben.”

Negyvenegy másik mellett Csepel korcso-
lyapályája is csatlakozott január 23-án a 
Jégpályák Éjszakája elnevezésű országos 
rendezvényhez. Az este programjainak az 
időjárás is kedvezett, hiszen a szállingózó 
hóban jó élmény a jégen csúszni a nagy hi-
deg ellenére is. Az ingyenes eseményen a 

Vitalistab gondoskodott a diszkóról, Jenei 
János, a kerületi testnevelőtanári munka-
közösség vezetője pedig egy versenyt ve-
zényelt le a bátor résztvevőknek. A Jég-
pályák Éjszakája csepeli rendezvénye este 
nyolc órától éjfélig várta a korcsolyázni 
vágyókat.

nagyobb élelmiszerbolt 
épülhet királyerdőben?

Ilyen lett

Ilyen volt

fotó: tóth B
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Komoly nehézség érte a csepeli Szúnyog 
utcai óvodát január 6-án reggel: csőtörés 
történt az egyik első emeleti mosdóban: az 
épület elázott, súlyos károkat szenvedett. 
Az óvodából azonnal ki kellett költöztetni a 
gyerekeket, ennek koordinálásában a Csepe-
li Csodakút Egyesített Óvoda intézményve-
zetése kiemelkedő munkát végzett. 3-4 óra 
leforgása alatt megszervezték a logisztikai 
feladatokat és a kárelhárítás megkezdését is.

Ömlött a víz
Több mint két hete dolgoznak már az épü-
let helyreállításán. A kár mértékét az is sú-
lyosbítja, hogy valószínűleg éjszaka repedt 
el két mosdókagyló flexibilis csöve, így 
reggelig ömlött a víz az épületben. A bajt 
nem lehetett előre látni, hiszen 2009-ben 
újították fel a vizesblokkokat.

Hornyák Zoltán, a Csepeli Városgazda 
Zrt. Műszaki és Karbantartási osztályá-
nak vezetője elmondta: a víz eláztatta a 
két szint közötti födémszerkezetet, melyet 
ipari párátlanító berendezésekkel és a fö-
dém réseiben megült pangóvizek kifolya-
tásával igyekeztek rendbe hozni. Az érin-
tett csoportszobák parkettáját fel kellett 
szedni, ami sajnos annyira tönkrement, 
hogy már nem lehet újra hasznosítani. Az 
épület biztosítva van, így a helyreállítási 
munkákat a biztosítási összegből lehet fi-
nanszírozni, az önkormányzatnak a mun-
kálatok nem kerülnek pénzbe.

Fennakadás nélkül
A hetekig tartó helyreállítás alatt a gyere-
keket Csepel három másik óvodájában he-
lyezték el. A tagóvoda vezetője, Kovácsné 
Miklósi Andrea szerint a váltás rendben 
lezajlott, a gyerekek már másnap a szokott 
csoporttársaikkal, a saját óvónénijükkel 
lehettek együtt. Az Egyesített Óvoda 
vezetése három intézményt, a Repkény 
utcai, a Tátika és a Német Nemzetiségi 
Óvodákat jelölte ki, ahol a tornatermeket 
alakították át ideiglenesen csoportszo-
bává. Kovácsné C. Zsanett szülő a zök-
kenőmentes szervezésről számolt be. A 
csőtörésről aznap reggel mindenkit érte-
sítettek, és a Városgazda munkatársainak 
segítségével azonnal megkezdték az óvo-
dai felszerelések – játékok, ágyak, öltö-
zőszekrények és számos kisebb-nagyobb 
eszköz – átszállítását a fogadó óvodákba. 
Azóta is fennakadás nélkül működik az 
óvodai ellátás – ugyan sokak számára ne-
hézséget jelenthet a távolság, de a szülők 
összefogtak, és akinek van autója, segíti 
a többieket. A kárelhárításban az óvoda 
rendelkezésére áll egy koordinátor, Ba-
logh Ferenc Gyula is, akit az óvodaveze-
tés jelölt ki az intézmények közötti gördü-
lékeny kommunikáció érdekében.

mindenki segített
Kovácsné Miklósi Andrea kiemelte, hogy 
rendkívül hálás a szülőknek az együttmű-
ködésért és a türelemért, ahogy a helyzetet 

kezelik, továbbá a befogadó óvodákban 
dolgozó kollégák, szülők, gyerekek segí-
tőkészségéért. Ugyanakkor a gördülékeny 
kárelhárítás a Csepeli Csodakút Egyesített 
Óvoda intézményvezetésének köszönhető, 
akik gyorsan és hatékonyan álltak hozzá  
a gond megoldásához.

Miss Nándor

csőtörés A szúNyog utcAI óVodáBAN – három óVodáBAN helyeztéK el A gyereKeKet  

súlyos károk, gyors intézkedés

iskolába hívogató
móra Ferenc általános iskola
Ötvenöt éves iskolánk csendes, lakótelepi környezetben ta-
lálható.
Az első osztálytól kezdve tanulhatnak a gyerekek angol vagy 
a német nyelvet. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos 
nevelésre, emelt óraszámban oktatjuk a természettudományos 
tantárgyakat, intézményünk Öko- és Madárbarát iskola.
Fontosnak tartjuk a néphagyományok ápolását: egyedüliként a 
kerületben tanrend szerint oktatjuk néptáncot az alsó tagozaton. 
Tehetségpont iskola vagyunk, a sport és színjátszás területén 
aktív tehetségkutató munkát végzünk.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket játszóház jellegű 
iskolakóstolgató foglalkozásainkra, ahol megismerhetik a le-
endő első osztályos tanító néniket.

Időpontok:
Február 12-e: Vár a mesék birodalma!; február 26-a: Izgő-
mozgó; március 11-e: Kalandozás Számországban; március 
18-a: Húsvéti pörgés-forgás; április 8-a: Dúdoló
A foglalkozások 16 órától 17 óráig tartanak.

Móra Ferenc Általános Iskola
1214 Budapest, Tejút u. 10., tel.: 278-0258
www.moracsepel.hu

Mikus Judit intézményvezető

fotó: tóth Beáta
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Védekezés 
a kerékpár- 
tolvajok ellen
Januártól már működik a kerékpáros re-
gisztrációs rendszer kerületünkben, ame-
lyet a csepeli rendőrkapitányság vezetett 
be. Ennek lényege, hogy a lakók ingyen 
regisztráltathatják a kerékpárjaikat, ezzel 
csökkenthető a kerékpárlopások száma. 
Most, hogy Csepelen egyre több kerékpár-

út van, és egyre többen használják a kétke-
rekű járművet, különösen hasznos, hogy a 
rendőrség regisztrációval védi a bicikliket.   

Szilágyi Sándor rendőr alezredes, a cse-
peli rendőrkapitányság rendészeti osztály-
vezetője azt mondta, ez az új bűnmegelő-
zési forma hatékony védelmet jelenthet 
a kerékpárlopások ellen. A csepeli ön-
kormányzat támogatásával megvalósuló 
programban a rendőrségen regisztrálják 
a kerékpárokat, s így minden adat a ható-
ságok rendelkezésére áll, ha egy ellopott 
biciklit keresnek, vagy éppen ellenőrzik a 
használóját. A hatósági adatbázisban sze-

repelni fog a kerékpár egyedi sorszáma, 
típusa, egyéb jellegzetessége. A regisztrált 
kerékpáron rajta lesz az önkormányzat és 
a rendőrség matricás logója, s több helyen 
is feltüntetik a regisztrációs számot, amely 
csak UV-lámpával lesz látható. A regiszt-
ráció ingyenes és önkéntes.

kék Fény

Hogyan lehet regisztrálni?
A kerékpár tulajdonosának fel kell ke-
resnie a három csepeli körzeti meg-
bízotti iroda egyikét. (Ezt februártól 
teheti meg ebben az ügyben.) A Nap 
utca 14. szám alatt minden csütörtö-
kön 17 és 18, a Duna dűlő 3/A szám 
alatt minden kedden 17 és 18, a Csikó 
sétány 2/B szám alatt pedig minden 
vasárnap 17 és 18 óra között várják a 
körzeti megbízottak az érdeklődőket. 
Kérik, hogy a kerékpárt tiszta állapot-
ban hozzák be, és lehetőség szerint vi-
gyék magukkal a tulajdonjogot igazoló 
dokumentumokat. A tulajdonostól kérik 
az igazolványát és a lakcímkártyáját.  
Budapesten néhány kerületben már 
működik a rendszer, a VI. kerület-
ben például eddig négyszázan vet-
ték igénybe a szolgáltatást. Távolabbi 
cél, hogy Budapest más kerületeiben 
is lehetőség legyen a regisztrációra. 

Szembesítették a 39 éves B. Tamást 
azokkal a fiatalokkal, akiket az egykori 
csepeli nevelőtanár megrontott. B. Ta-
más korábban egy XI. kerületi gyermek-
otthonban dolgozott gyermekfelügye-
lőként, 2009-től pedig testnevelő tanár 
volt a csepeli Burattino Iskola és Gyer-
mekotthonban. Két évvel ezelőtt derült 
ki, hogy gyermekek tucatjaival erősza-
koskodott és fajtalankodott. A Fővárosi 
Törvényszéken januárban folytatódott  
a per, amelyen a fiatalok vallottak az 
őket ért sérelmekről. 

A vádirat szerint B. Tamás kilenc éven át 
36 gyereket kényszerített szexre. A neve-
lő rendszeresen felvitte a fiúkat édesanyja 
lakásába, leautózott velük a Duna-partra, 
az intézetben és az iskolai táborokban pe-
dig félreeső helyekre csalta őket. A nehéz 
sorsú, hátrányos helyzetű diákok hiába til-
takoztak ellene, B. Tamás fajtalankodásra 
kényszerítette őket. 

A sértettek nagy része már húsz év körüli 
fiatalember. Vallomásaikból szörnyű rész-
letekre derült fény, amiknek a felemlítése 
is visszataszító. A sérelmeket elszenvedett 
tanúk nem kérték zárt tárgyalás elrendelé-
sét, de az egyik fiú csak úgy volt hajlandó 
vallomást tenni, hogy egykori nevelőjét 
kivezették a tárgyalóteremből. Egy másik 
tanú szerint B. Tamás már annyiszor bán-

totta a diákokat, hogy nem mertek ellen-
állni neki. Egy harmadik volt diák arról 
beszélt, hogy szerette a nevelőjét, és nem 
gondolta, hogy baj származhat abból, amik 
vele megestek. Támaszt látott a férfiban, 
mert szüksége volt a felnőttek figyelmére.  

Korábban nyilatkozott lapunknak Molnár 
László, a Burattino Hátrányos Helyzetűeket 
Segítő Iskola Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, aki elmondta, hogy B. Tamás rend-
kívül rafináltan kezelte a gyerekeket, akik 
közül jó páran imádták őt. A környezetét 
olyan ügyesen megtévesztette, hogy a kol-
légái sem sejtették valódi természetét. Ere-
detileg átmenetileg alkalmazták, de ebből 
hosszú évek lettek. A gyerekeket pszicho-
lógusok kezelték az ügy kirobbanása után.

B. Tamás a bíróságon továbbra is ártatlan-
nak vallotta magát, és a szembesítésekkor 
arról győzködte az egykori diákjait, hogy 
„mondják el az igazat”, mert ő nem erősza-
koskodott senkivel. 

Csarnai Attila

Folytatódik a pedofíliával 
gyanúsított tanár pere

A fiúk egy része támaszt látott 
a férfiban, mert szükségük 
volt a felnőttek figyelmére 

A kerékpáron feltüntetik a regisztrációs számot, ami csak UV-lámpával lesz látható

fotó: tóth B
eáta
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VárOsgazda

szélfogó a termál- 
medence körül
A hideg, hűvös és szeles hónapokban kel-
lemesebb a fürdőzés, ha nem fúj keresz-
tül a medencén a fagyos szél. A Csepeli 
Strandfürdő termálmedencéjét a Csepeli 
Városgazda Zrt. szakemberei egy szélfo-
góval kerítették körbe. A szélfogó rozs-

damentes zárt 
szelvényből és 
polikarbonátból ké-
szült. A szél ellen felál-
lított fal körbeéri a meden-
cét, három bejárata van. 

A szerkezet íves darabokból áll, 
amit a szakemberek a medence körüli 
pergolához rögzítettek. 

csepelI fürdő

téli árak
Nyitvatartás: mindennap 6–-18 óra
Pénztár nyitvatartás: 6–17 óra

Fürdőbelépők árai Ft

Felnőtt – hétköznap 1 300

Felnőtt – hétvégén 1 600

Felnőtt úszójegy 6-8 óra, 
illetve 15-18 óra

1 100

Nyugdíjas, diák (nappali tag.) – 
hétköznap

1 100

Nyugdíjas, diák (nappali tag.) – 
hétvégén

1 300

Nyugdíjas, diák úszójegy 
6-8 óra, illetve 15-18 óra

900

Gyermekjegy 3 éves kortól – 
hétköznap

550

Gyermekjegy 3 éves kortól – 
hétvégén

700

Gyermekbérlet, 10 alkalmas 
(2 hónap érvényességi idővel)

6 000

Felnőtt-bérlet, 10 alkalmas 
(2 hónap érvényességi idővel)

11 000

Nyugdíjas-bérlet, 10 alkalmas 
(2 hónap érvényességi idővel)

9 000

Diákbérlet, 10 alkalmas 
(2 hónap érvényességi idővel)

9 000

Szauna használat – karszalag + 
padkendő + illatfelöntés

500

Szervezett csoportos jegyek megváltha-
tóak, ehhez előzetes írásbeli egyeztetésre 
van szükség.
Az engedélyt írásban, érkezés előtt öt 
nappal kell Hajós György fürdővezetőnél, 
a hajos.gyorgy@varosgazda.eu e-mail 
címen.

Elérhetőségünk:
Csepeli Strandfürdő
1213 Budapest, Hollandi út 14.
Telefon: 277-6576

Kapcsolattartó: 
Ferencz János csoportvezető,  
ferencz.janos@varosgazda.eu

Pályázati FelhíVás 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere verseny-
tárgyaláson meghirdeti a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tu-
lajdonát képező, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogát. A pá-
lyázható helyiségek listáját megtekinthetik a www.varosgazda.eu oldalon. 

A pályázati dokumentáció átvehető a csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit 
zrt. ügyfélszolgálatán (Katona józsef utca 62–64.), illetve a www.varosgazda.eu 
internetes oldalról letölthető. 

A helyiségek megtekinthetők: előzetes időpont egyeztetés alapján 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 1., hétfő, 16 óra 

A pályázat benyújtásának helye: csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit zrt. 
ügyfélszolgálata. A versenytárgyalás elbírálásának ideje és helye: 2016. február 2., 
kedd, 14 óra, a csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit zrt. tárgyalója. 

További információ tóthné Illés tündétől a 278-5848/191-es telefonszámon, il-
letve horváthné mislai Ildikótól a 278-5837/137-es telefonszámon kérhető.
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kultúra

a himnusz
ünnepén
1989 óta minden év január 22-én ünnepeljük 
a magyar kultúra napját – 1823-ban ezen a 
napon vetette papírra Kölcsey Ferenc a Him-
nusz kéziratát. Ebből az alkalomból tartottak 
irodalmi estet a Nagy Imre ÁMK színház-
termében: Szersén Gyula és Császár Angela 
(képünkön) fellépésére sokan voltak kíván-
csiak. A nagy sikert arató műsor után a két 
művész válaszolt lapunk kérdéseire. 

 A mai ünnep elsősorban a Himnuszról 
szól. Hogyan állították össze az irodalmi 
estet, hogy ezt tükrözze?
 Szersén Gyula: Kölcsey a Himnuszt 
olyan imaként írta meg, ami tulajdon-
képpen egy párbeszéd az Istennel, és erre 

végig nagyon sok utalás van. A Himnusz 
előtt a Boldogasszony Anyánk volt a régi 
magyar néphimnusz, és mivel Magyaror-
szág Mária országa, Kölcsey is ebben a 
szellemben teremtette meg nemzeti imád-
ságunkat.
 Császár Angela: A Himnusz mellett 
kiemelt szerepet kap a magyar szó, a haza, 
a család, az Isten – ezek mind benne van-
nak a műsorban. Boldogság, hogy létezik 
magyar kultúra napja, amikor az egész 
ország és a határon túli magyar nemzetré-
szek is ezt ünneplik.

 Van-e esetleg valamilyen kötődésük 
Csepelhez?
 Cs. A.: Adtunk műsort a Papírgyárban, 
de a Csepel Művekbe is sokszor kijártunk 
verset mondani. Ám sokkal prózaibb ok 
miatt is ellátogattam Csepelre: első autó-
mat a Merkur-telepen vettem át.

MN

téli tárlat a 
kék iskolában

Húsz csepeli vagy csepeli kötődésű 
művész alkotásaiból nyílt kiállítás a 
Kék Általános Iskolában. A festmé-
nyek, fotók, kisplasztikák és szobrok  
a telet idézik. Több kiállító neve már 
jól ismert, de láthatók itt a fiatal nem-
zedék néhány tagjának alkotásai is.  
A sokszínű és mindenkinek ajánlott ki-
állítás február 28-áig látogatható az is-
kola nyitvatartási idejében.

iskolába hívogató
kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő 
általános iskola
Iskolánk, mely Csepeli Gyermekekért díjas és miniszteri kitün-
tetésben is részesült, kellemes kertvárosi környezetben, felújított 
tornateremmel, világos, tágas terekkel és műfüves focipályával 
várja a leendő elsősöket.
A 2016/2017-es tanévben is két elsős osztályt indítunk, választ-
ható angol vagy német nyelvvel és sporttagozattal.

Az érdeklődő szülőknek tájékoztató értekezletet tartunk 2016. 
február 4-én, csütörtökön, 17 órakor. 
Iskolánk nyílt napjain megismerkedhetnek a tanítókkal tanítás 
közben, illetve az iskola belső életével. 

Nyílt nap: 2016. február 24-én és 25-én (szerda, csütörtök), 8.30-
12.10 óra között.
Bemutatkozó kisfilmünk január végétől elérhető lesz honlapunkon.

Várunk mindenkit szeretettel!
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola
Budapest, 1215 Vágóhíd u. 68–74. Tel.: 425-24-15
www.kfai.hu
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fotó: tóth Beáta
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A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút felvé-
telt hirdet február 6-án induló tanfolyamá-
ra 4., 5. és 6. osztályos gyerekek számára. 
A jelentkezés feltétele orvosi alkalmasság 
és legalább 4,0 tanulmányi eredmény, il-
letve az iskola engedélye.

A Széchenyi-hegytől Hűvösvölgyig veze-
tő keskeny-nyomközű vasútvonalon 10–14 
éves gyerekek látják el a vasúti szolgála-
tot, nagy lelkesedéssel és felelősségteljesen 
végzik ugyanazokat a feladatokat, amiket  
a nagyvasúton felnőtt kollégáik (jegyvizs-
gáló, váltókezelő, pénztáros, forgalmista).

A most induló tanfolyam júniusig tart, heti 
egyszeri elfoglaltságot jelent. A sikeres 
vizsgákat követően a nyáron állhatnak majd 
szolgálatba a legifjabb gyermekvasutasok.

Jelentkezés: gyermekvasut.hu 

ciVil élet

gyermekvasutas tanfolyam indul A KeresztéNy egység 
ImAhete utáN

az ökumené 
Volt idő, amikor megkérdezték a gyer-
mekeket, ki milyen felekezetű, és 
olyan hittanra irányították. Aztán volt 
idő – sokáig tartott – amikor megkér-
dezték: „Ki jár hittanra?!”, és aki föl-
állt, megkapta a magáét... Hála Isten-
nek, ma újra olyan idő van, amikor azt 
kérdezik: „Ki akar hittanra járni?!”–  
és jó szívvel odairányítják.

Még abban a régi időben történt, hogy 
egy kisgyermek azt válaszolta a ta-
nítónak: „Én refkat vagyok! Hogy mi 
vagy? Refkat” – volt újra a válasz. 
„Hát az meg hogy lehet? Elhunyt édes-
apám református volt, édesanyám meg 
katolikus” – szólt a válasz. Aztán a fiú 
otthon is elmesélte az iskolában tör-
ténteket. Édesanyja nem sokat szólt, 
csak annyit: „Kisfiam, gyere velem, 
kimegyünk a határba.” A földek szé-
lén, a dombok tövében kettévált az 
út. „Kisfiam, te menj az egyiken, én a 
másikon” – mondta az anya. Mindkét 
út felkapaszkodott a dombra. A tetőn 
találkoztak össze, egy kereszt tövében. 
„Látod, mindkettő ide vezetett. Krisztus 
keresztjénél találkoztunk. Látod kisfi-
am, így van ez édesapáddal meg velem 
is. Krisztus keresztje összeköt bennün-
ket. Odaát is általa fogunk találkozni.”

Huszonhét éve, Hantos Jenő lelkész úr 
javaslatára, az ökumenikus imahétből 
született meg a Csepeli Lelkészi Kör. 
Azóta minden hónapban egy este ösz-
szejövünk. Nem csupán emberi ba-
rátság ez, a „dombtetőn” Krisztus ke-
resztje köt egybe minket.

Kispál György
Csepeli Lelkészi Kör

Jótékonysági koncert
a csepeli Jézus szíve-templomban (Béke tér)  

február 7-én, vasárnap, 19 órakor jótékonysági hang-
versenyt tartunk.

Közreműködik: Mészáros János Elek, 
a 2012-es csillag születik verseny győztese

mindenkit várunk. 
Adományaikat templomunk festésére szeretettel elfogadjuk. 

A koncert után cédévásárlási lehetőség.

szavalóverseny a költészet napján
„…elmondom hát mindenkinek” címmel 2016. április 11-én, 

a magyar költészet napja alkalmából versmondó versenyt hirdetünk 
a radnóti miklós művelődési házban.

írd meg, melyik a kedvenc magyar versed, és azt is indokold, miért éppen az. 
A zsűri ezt is értékeli majd. jelentkezz a korosztályodnak megfelelő kategóriában 

a költő és a verscím megjelölésével, és a pár soros indoklással. 

Határidő: 2016. március 25.

Kategóriák:  alsó tagozatosok, felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek

Jelentkezési lap letölthető: http://www.csepelivaroskep.hu/radnoti/ oldalról, 
melyet scannelve várunk a radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu e-mail címre, 

vagy postai úton a 1214 Budapest, Vénusz u. 2. címre, de személyesen is leadható 
a művelődési házban. telefon: 278-2757.

A verseny győztesei értékes nyereményekre számíthatnak!

fotó: pixabay
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krónika

Már hagyomány, hogy év eleji száma-
inkban felidézzük az elmúlt év fontos, a 
kerület életét meghatározó vagy színesí-
tő eseményeit. 2015-ben számos fejlesz-

tés történt Csepelen: megújult a Szent 
Imre tér, folytatódtak az óvodai fejlesz-
tések, nemzetközi logisztikai épül, egy-
re szebb a Kis-Duna-part – hogy csak 

néhányat említsünk. S ne feledkezzünk 
el a népszerű, sokakat vonzó kerületi 
programokról sem, melyekből 2015-ben 
is bőven válogathattak a csepeliek. 

csepeli krónika, 2015 – 2. rész

május
Sajtótájékoztatón jelentették be: Európa egyik vezető kikötő- 
logisztikai cége Csepelt választotta újabb beruházásának 
helyszínéül. A több tíz millió eurós beruházás nyomán két-
száz új munkahely létesül. 

A Mátyás Király Általános Iskola 6. z osztályos tanulói 
példaértékű kezdeményezésbe fogtak a Kárpátalján élő 
magyarok megsegítésére. Felhívásban fogalmazták meg, 
hogy egy vagy több csoki árát ajánlják fel a nehéz sorba 
került határon túli gyerekeknek. 

A tavalyi év első hajókirándulására, melyet a kerületi 
nyugdíjasoknak szervezett az önkormányzat, május ele-
jén került sor. A félnapos városnéző programon közel 
háromszáz idős vett részt, s így volt ez a következő há-
rom hajókirándulás alkalmával is. A rendkívül népszerű 
programon 2016-ban már öt alkalommal vehetnek részt 
a kerület idős lakói. 

Negyvenéves lett a Királyerdei Művelődési Ház. Az intézmény 
1975. május 1-jén nyitotta meg kapuit a látogatók előtt Rideg 
Sándor Művelődési és Ifjúsági Ház néven. Ennek tiszteletére 
a régi időket idéző, retró majálist tartottak, ahol a születésnapi 
tortát Borbély Lénárd polgármester vágta fel a művelődési ház 
első vezetőjével, Bálint Lehellel.  

Június
Harmadik alkalommal adott helyszínt  a Csepeli Strand az 
önkormányzat pedagógusnapi rendezvényének, ahol nem csak 
ebéddel, hanem alkalmi vidámparkkal, koncerttel is várták  
a vendégeket. 

Több száz család látogatott ki a Daru-domb melletti óriási zöld 
területre, ahol a kerületi gyereknapot rendezték, ahol mindent 
ingyen lehetett kipróbálni, megnézni, elkészíteni.  

Különleges ősbemutatót tartott a Nemzeti Színházban a Cse-
peli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Bogányi Gergely, 
Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész közreműködésével, 
aki a „csodazongoraként” emlegetett hangszeren játszott.  
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krónika

Július
Az Egy szelet Csepel rendezvénysorozat részeként elő-
ször tartottak apák napját, ahol – többek között – az is 
kiderült, ki a kerület legügyesebb apukája. A nagy sikerű 
programon voltak ügyességi játékok, koncertek, lehetett 
veterán autókat és motorokat csodálni.

Július 18-án, Csepel napján, díszpolgári címet adtak át 
Kontur Pál korábbi országgyűlési képviselőnek és Rácz 
Lajos birkozónak. A nap Charlie nagy sikerű koncertjével 
zárult, ahol több száz fős közönség vett részt. 

Július elején hatalmas vihar pusztított a kerületben is: fá-
kat csavart ki, áramkimaradást okozott, a Szent Imre téri 
1-es számú posta hullámlemez tetejét is megbontotta a 
szél és szemközti játszótérre sodorta. A Városgazdához 
több mint 125 bejelentés érkezett. A károk felmérése és  
a helyreállítás a vihar után azonnal elkezdődött.

A csepeli önkormányzat tízmillió forintos felajánlását, va-
lamint hat kerületi általános iskola, csepeli közéleti sze-
mélyek és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet több millió 
forintos anyagi támogatását három kárpátaljai magyar 
településre – Beregsomra, Csonkapapira és Beregszászra 
– küldöttség vitte el.

augusztus
Elkezdődtek az edzések az ön-
kormányzat által létrehívott 
Csepel Utánpótlás Sportegye-
sületnél. Itt minden tehetséges 
gyerek sportolhat: a rászoru-
ló családok kedvezményt, akár 
ingyenességet is kaphatnak az 
önkormányzattól. A jelentkezé-
sek száma messze felülmúlta az 
előzetes várakozásokat. 
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ciVil élet

A tavaly először megrendezett Házasod-
junk Csepelen! elnevezésű kezdeménye-
zést folytatva idén ismét csodaszép meny-
asszonyi ruhák, dekorációk, esküvői fotók, 
díszes torták, alkalmi virágcsokrok közül 
válogathattak a nagy napra készülő háza-
sulandók. A Radnóti Miklós Művelődési 
Házban január 23-án mindent egy helyen 
találtak a nagy napra készülők. 

A szakember szerint az idei esküvői ruhák 
között megjelennek a gyöngyökkel kivarrt 
darabok, anyagában a csipke változatlanul 
hódít. A vőlegény ruházatát tekintve még 
mindig a legelegánsabb a fekete öltöny, 
fehér ing, szürke vagy sötétmintás nyak-
kendő. 

A megkérdezett ifjú párok közül zömé-
ben nyáron tervezik esküvőjüket, egyaránt 
fontos számukra a polgári és egyházi szer-
tartás. A harminc alatti korosztály válasz-
adásaiból kiderült az is, hogy általában 
két-három gyermeket szeretnének, moti-
válja őket a lakáscélú állami támogatások 
igénybevétele. 

Oláh Viktória és Barna zoltán

„Tavaly október óta jegyben járunk, négy 
éve ismerjük egymást, júniusban lesz az 
esküvőnk. Nekünk fontos, hogy férj és fe-
leségként alapítsunk családot. Végigjártunk 
már több esküvői kiállítást, izgalommal ké-
szülünk a legszebb napra. Gondolkodunk 
rajta, hogy az itt fellépő zenekart hívjuk  
a jó hangulat megteremtésére, az élő zené-
nek varázsa van.” 

albecker dóra és Batay roland

„A polgári esküvőnk tavaly októberben volt 
a kerületben, május 14-én lesz az egyházi 
szertartás szerinti, utána a vendégfogadós 
lakodalom. Az anyagiak miatt vártunk erre, 
közel százan leszünk, vidékről is jön a ro-
konság. Végigböngésztük a kiállítást, jónak 
találjuk. Csepelen élünk, dolgozunk és lakást 
is itt veszünk majd állami támogatással.” 

havasi zsuzsanna és sörös gábor 

„Öt éve ismerkedtünk meg. Gábor tavaly 
nyáron megkérte a kezemet, idén augusz-
tusban összeházasodunk Csepelen. Az 
egyik kerületi étteremben tartjuk a lakodal-
mat, mivel nagy a család, így több mint szá-
zan leszünk. Anyagilag a szülők is támogat-
ják az emlékezetes napot. Magyaros jellegű 
ruhát szeretnék viselni, a vőlegényem pedig 
színben hozzá illő bézs öltönyt. A kiállítá-
son sok segítséget kaptunk: mire figyeljünk 
a meghívóknál, a helyszín díszítésében.”

esküvői kiállítás másodszor is
fo
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Fennállása óta a Csepel Utánpótlás SE 
(Királymajor DSE) taglétszáma közel 
négyszáz fősre bővült. A versenyzők és 
edzők nem tétlenkedtek, már az első hó-
napokban szép eredményeket értek el – 
hála a színvonalas szakmai munkának. 

A csepeli sportolók több tornán is indultak. 
Lássuk, milyen eredményekkel tértek haza 
a megmérettetésekről és mi történt az egye-
sület indulása óta az utánpótlás háza táján.

augusztus
•	Augusztus 17-én a Csepel Utánpótlás 

Sportegyesület színeiben 39 csepeli 
gyermek utazott a Dunavarsányi Olim-
piai Központba, ahol egyhetes edzőtábor-
ban vettek részt. A tehetséges fiatalokat 
Fazekas Attila szakmai vezető és Törő 
László edző kísérte, akik napi négy edzést 
tartottak a fiatal focistáknak. Az edzőtá-
bori teljes ellátást – napi háromszori étke-
zéssel – a csepeli önkormányzat támoga-
tása tette lehetővé. A gyerekeket Borbély 
Lénárd polgármester is meglátogatta.

•	A Sülysáp Gól-szóró kupán a 2005-ös 
korcsoportban II. helyezést ért el a Cse-
pel Utánpótlás SE.

•	A XV. Hali Kupán is jól szerepeltek: egy 
II. és egy V. helyezéssel tértek haza.

szeptember
•	A nyergesújfalui Gyermek Labdarúgó 

Fesztiválról bronzéremmel távozik a 
2005-ös csapat.

•	A XVII. Hali Kupán a 2005-ös korosz-
tály II. helyezést ért el.

•	Az egyesület részt vett a „Fut a Csepel-
sziget” sportágválasztóján.

Október
•	A Bozsik-torna aktuális fordulóját a 

2005-ös korosztály 20 rúgott és 0 kapott 
góllal teljesítette.

•	Az Októberi Futball Fesztiválról kupa-
győzelemmel tért haza a 2005-ös kor-
osztály, míg az U11-es csapaté lett a tor-
nagyőzelem.

november
•	BLSZ Futsal Utánpótlás Bajnokság
•	A 2004-es korosztály az előkelő máso-

dik helyezést érte el az egri nemzetközi 
utánpótlás tornán – csak a Fradi előzte 
meg őket. Az ezüstérem mellett Gregus 
Gergő a „Legjobb kapus” címet is be-
zsebelte.

december
•	Elindult az óvodai focioktatás, melyen  

a részvétel díjmentes.
•	December első napján a polgármesteri 

hivatalban szülői értekezletet tartott 
az önkormányzat és az egyesület ve-
zetősége.

•	December első hétvégéjén a 2003-as, 
2005-ös és 2007-es korosztály Egerbe 
utazott, ahol nemzetközi utánpótlás- 
tornán vettek részt a fiúk. A 2003-as 
korosztály a II. helyen végzett, Molnár 

Levente pedig kiérdemelte a torna leg-
jobb kapusa címet. 

•	December 12-én a 2004-es korosztály 
megnyerte a Dél-budapesti téli utánpót-
lástornát.

•	VI. Kárpát-kupa: A Csepelen rendezett 
tornán 8 város csapata indult. A házi-
gazda egyesület egészen a döntőig me-
netelt, ám ott kikapott a Dunaszerda-
hely csapatától. A klub így az előkelő 
második helyezést érte el a tornán. 

Január
•	A Törökbálinton rendezett Újévi Foci-

tornán is sikerrel szerepelt az egyesület.
•	Ezekben a hetekben is zajlik a BLSZ 

utánpótlás futsalbajnokság, melynek 
eredményeiről később számolunk be.

távolabbi kilátások
Az egyesület a 2003-as, 2004-es és 2005-
ös korosztállyal június 17-e és 19-e között 
részt vesz a XI. Fehmarn-kupán Németor-
szágban 

Kitzinger Adrienn

féléVes A csepel utáNpótlás sportegyesület 

tornagyőzelmek és helyezések 
sPOrt

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 
továbbra is várja a futballozni vágyó 
csepeli gyerekeket. 
A havi tagdíj 3000 forint (rászorulók-
nak ingyenes). Az óvodai foglalkozá-
sok pedig a gyermekek számára ingye-
nesek.
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tóth ilOna egészségügyi szOlgálat

Nézzük, hogyan állítsuk össze az étren-
dünket. Első lépésként szabaduljunk meg 
a luxusenergiától. A cukor sem vitamint, 
sem ásványi anyagot nem tartalmaz, csak 
fölösleges kalóriát, ne fogyasszuk. Iktas-
suk ki az üdítőket, a tea és kávé pedig fo-
gyasztható cukor nélkül is.

cukor nem, rostok igen
Aki fogyni szeretne, kerülje tehát a cuk-
rot, édességeket, mézet, lekvárt, dzsemet, 
édesítésre használjunk mesterséges édesí-
tőszereket, például xilitet.

Az étkezések alapját a rostban gazdag, 
növényi eredetű élelmiszerek alkossák, 
kenyerek közül a korpás-, barna-, rozs-
kenyér. Ajánlott a zabpehely, egyéb pely-
hek, barnarizs, zöldségfélék közül szin-
te mindegyik (kukorica és sütőtök csak 
mértékkel). A zöldségeket a hagyományos 
rántással készülő főzelék helyett inkább 
nyers salátaként, gőzölve, párolva készítse 
el. Salátaöntetnek ajánlott a kefir, joghurt, 
citromlé. Kis mennyiségben is rengeteg 
kalóriát tartalmaz a majonéz, ezért saláta-
öntetből ajánlott kihagyni. A magas rost-
tartalomnak nagyon fontos szerepe van a 
fogyókúrában és az egészséges táplálko-
zásban is. Rostban gazdag élelmiszerek 
rágása hosszabb időt vesz igénybe, nő a 
jóllakottság érzet, késlelteti a gyomorürü-

lést, ennek következtében később leszünk 
újra éhesek, és segítenek a székrekedés 
kialakulását megelőzni, természetesen eh-
hez sok folyadékot is kell fogyasztani. 

nem mindegy, mit iszunk
Fogyókúrában a legjobban hasznosuló ital 
a szénsavmentes ásványvíz. Fogyasztha-
tó még tiszta víz, zöldségek leve, koffe-
inmentes tea: gyümölcstea, csipkebogyó, 
hibiszkusz, hársfa, csalán, menta, kamilla 
stb. Rostos gyümölcslé vagy turmixital 
csak napi egy pohárral.

Alkoholos italok teljes mértékben ellen-
javalltak, részben magas energiatartamuk 
miatt, részben azért, mert serkentik az 
anyagcserét, emiatt éhesebbek leszünk, 
másrészt az idegrendszerre gyakorolt ha-
tásuk miatt nehezebben tudjuk magunkat 
evési kontroll alatt tartani.

Fehér hús, hal
Húsok közül fogyasszunk baromfit, bőr 
nélkül (a bőrt ne is főzzük az ételbe, mert 
rengeteg koleszterin fő ki belőle), nyulat, 
vadhúsokat. Ehetünk marhahúst és sertést 
is, de mindig sovány húsrészt vásároljunk. 
A látható zsírt nem tartalmazó húsdarab-
nak is van zsírtartalma. A tengeri halak 
húsa nagyon kedvező zsírsav összetételű, 
fogyókúra során is kiemelten ajánlottak. 
Zsírszegény technológiával készítve, sem-
miképp sem olajos hal formájában.

Zsírszegény ételkészítési technológiák 
közé tartozik a főzés, párolás, gőzölés, 

grillezés, alufóliában, sütőpapírban sütés, 
cserépedényben, mikrohullámú sütőben 
készítés.

Fűszerezzünk!
Tejtermékek közül szintén a zsírszegények 
ajánlottak: 1,5%-os tej, 12%-os tejföl, vagy 
helyette kefir, joghurt, light gyümölcsjog-
hurtok, félzsíros tehéntúró, ömlesztett saj-
tok helyett sovány, esetleg félzsíros dara-
boltak. A tejszínes készítményeket inkább 
hagyjuk az üzlet polcán.

Tojást kemény vagy lágy tojásként fogyasz-
szunk, a háziasan készülő rántotta jobb, ha 
kimarad.

Az állati zsíroknak és növényi olajoknak 
ugyanannyi a kalóriája. Ételkészítéshez 
mindkettőt csak minimális mennyiségben 
használjuk. Kenyerünket csak vékonyan 
kenjük, az sem baj, ha elfelejtjük megken-
ni. Hogy mindig jó ízű legyen ételünk, 
bőségesen használhatunk zöldfűszereket 
az ízesítéshez: petrezselyemzöldet, bazsa-
likomot, kaprot, lestyánt stb.

Aki mégis nehézségekbe ütközik a fogyó-
kúra során, szívesen látjuk a Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálatnál. Háziorvosi 
beutaló szükséges gasztroenterológiára 
címezve. Hétfőnként 12.30-tól kezdődik  
a csoportos fogyókúrás foglalkozás. 

(Következő számunkban megkezdjük fo-
gyókúrás ételreceptjeink közlését)

Kislinder Ildikó dietetikus

a hatásos fogyókúra titkai 2. rész

Nyers gyümölcsöt naponta 
érdemes fogyasztani, 
de 20-30 dkg elégséges

törvény szerint
Az utóbbi napok sajnálatos eseményei mi-
att – megtámadtak, tettel és szóval inzul-
táltak egészségügyi dolgozókat Csepelen, 
emiatt már rendőrségi feljelentés is történt 
– fontosnak tartjuk az egészségügyi tör-
vény idézését:

1997. évi cliV. törvény 
az egészségügyről
Az egészségügyi dolgozók védelme
139. § Az egészségügyi dolgozó egészség-

ügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő 
tevékenységvégzése során, valamint az 
egészségügyi szolgáltatóval munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban álló más 
személy ezen jogviszony alapján végzett, 
a betegellátással és a betegirányítással 
közvetlenül összefüggő feladatai tekinte-
tében közfeladatot ellátó személynek mi-
nősül.
310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hi-
vatalos személyt
a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy 
fenyegetéssel akadályoz,

b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fe-
nyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy
c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.
311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az 
ott meghatározott bűncselekményt közfel-
adatot ellátó személy ellen követi el.
312. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott 
meghatározott bűncselekményt hivatalos 
személy, külföldi hivatalos személy vagy 
közfeladatot ellátó személy támogatására 
vagy védelmére kelt személy ellen követi el.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek 1 000 forintos libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. február 8. 

sorsoltunk!   A január 14-ei skandináv rejtvény nyertese: havasköri lászlóné 1212 Bp., szent István út. A gyerekrejtvény nyertese: Nagy dávid 2213 monorierdő, Nefelejcs u.
Nyereményük 1 000 forintos libri utalvány. A nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (csete Balázs u. 15.)   gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

felelős kiadó: csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu
szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, csete Balázs utca 15. 
(csepel galéria), 1751 pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondó 
A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

lapigazgató: szentesi zöldi lászló 

A lap elkészítésében közreműködtek:  máger judit (olvasószerkesztés, tördelés), 
Antal zsuzsa, csarnai Attila, csordás Andrea, Kis györgy, Kitzinger Adrienn, 
Kónya gábor, lass gábor, mezey lászló, miss Nándor, zubor mónika

Nyomtatja: magyar Közlöny lap- és Könyvkiadó, lajosmizse 
felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
terjesztés: magyar posta zrt.; reklamáció: 278-0711

IssN 2062-3585

Következő számunk 2016. február 11-én, csütörtökön jelenik meg.

im
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gyereksarOk
Rejtvényünkben egy csepeli helyszínt fejthettek meg. 
Mi lesz itt január utolsó szombatján?

Vízszintes: 1. A megnevezés eleje (zárt betűk:S; R; A; É) 9. Üresen 
rak! 10. Össze-vissza szabod! 11. Jeleket karcol, vés 12. Védi, félti 
13. Sír (ékezethibával) 14. Béka lesz 16. Folyó feletti építmény 
17. Csillagunk 18. Fagyasztó 19. Bútor, amit megteríthetsz 22. Ebbe 
az irányba 24. Ozmium vegyjele 25. Földet forgat 26. Kiejtett betű! 
27. Mozgatható figura 28. Rozs közepe! 29. Nincs tovább 31. Eszest

Függőleges: 2. Fellépés,előadás gyakorlása 3. Indok 4. Évszak 
5. Némán szájal! 6. Zsazsa fél! 7. ABC kezdete! 8. Döntve ürít pl. vödröt 
11. A megnevezés vége (D; É; Ö) 12. Vissza hó! 15. A gazdaság egyik 
termelő ágazata 16. Csökken a hőmérséklete 18. Pocak 20. Sérülések 
21. Fenyőfa elszáradt virágzata 23. Keverve érné! 25. Össze-vissza 
szán! 28. Ok! 30. Kettős betű 32. Készpénz röv. 33. Párt!

Előző rejtvényünk megfejtése: Csorba Győző: Hó-hívogató 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31 32 33
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Királyerdei Könyvtár
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvat: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Hahota-klub: február 4-e, 16 óra 

Origami-klub: február 10-e, 17 óra                          

Meridiántorna: február 11-e, 15 óra

Szemtorna: február 11-e, 15.30

eZO-klub: február 12-e, 17 óra

Nyugodt, családias környezet várja a ked-
ves régi és új olvasókat, internetezni vá-
gyókat a Királyerdei könyvtárban.
Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak:  www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

CSillagtelepi Könyvtár  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30-tól. Csalá-
dias hangulatú beszélgetés és előadások 
életvezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
Előadást tart: Novák Ágnes kineziológus. 
Február 10-e: Megoldás vagy menekülés; 
február 24-e: Árnyékból a fénybe

társasjáték Klub
Február 3-án, szerdán, 14-17 óráig: Játsz-
szunk együtt!

a programok ingyenesek. 

Kézműves-foglalkozások a könyvtár-
ban minden hónap utolsó péntekjén

„itt a farsang” – kézműves-foglalkozás 
a könyvtárban: farsangi álarc készítése 
kartonból január 29-én, 16-tól 18 óráig. 

Minden olvasót szeretettel várunk. 

Kérjük, támogassa könyvtárunkat beirat-
kozásával! További hírek, információk a 
www.fszek.hu honlapon, illetve Facebook-
on keresse a „Vénusz utcai könyvtárat”.

* * *

SÉtálÓ UtCai Könyvtár  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

eZ(O)KOS klub
Február 3-án, 17 órától: Ismerjük meg 
önmagunkat, társunkat, gyermekünket!  
A számok és a betegségek összefüggése. 
Denke Ibolya numerológus előadássorozata
Február 17-én, 17 órától: Honti Ferenc 
energiagyógyász előadása 

pódium színházbarátok köre
Május 28-án 15 órától a Madách szín-
házban Boublil-Scönberg: Les Misérables 
– A nyomorultak című musicalt nézzük 
meg. Jegyek korlátozott számban a 
könyvtárban kaphatóak: 4900 Ft/db

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Számítógépes tanfolyam idősek ré-
szére. A februári betelt (Az eddigi jelent-
kezőket visszahívjuk február 15-ig ). Kö-
vetkező csoport márciusban indul, melyre 
a jelentkezés folyamatos.

Kortárs és kedvelt! 
Találkozások: játék- irodalom-rekordkísér-
let. Január 22-től március 21-ig. Bővebben: 
www.fszek.hu oldalon 

Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük, ren-
delkezzen adója 1 %-ról: pro Bibliotheca 
Civica alapítvány: 18166741-1-42 

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőn-
ként 16-tól 18 óráig. novak.rozsa@gmail.
com tel:.06/30-4141-684

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Tel.: 276-3512 

dvd-, Cd-kölcsönzési akció 2-t fizet, 
3-at vihet! Az ünnepek alatt hosszú köl-
csönzési határidő!

Két hetente új könyvek!  60 féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás!

Minden előadás ingyenes.

* * *

CSepeli MUnKáSOttHOn
KUltUráliS KöZpOnt
1215 Bp., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

prOgraM
Február 6-a, 20 óra: Farsangi bál az 
EUROPA Dance Band közreműködésével 
Február 13 és 14-e, 9-17 óra: Ásványbör-
ze-kiállítás és vásár. Belépés díjtalan!
Február 20-a, 18 óra: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert – Fellépnek a hazai könnyűze-
nei élet  híres előadói.

CSepel SZínHáZ
Február 13-a, 11 óra: Hétvégi gyermek-
matiné előadás. Farsang – a Budai Báb-
színház élőbábos, zenés mesejátéka.
Február 24-e, 19 óra: Égben maradt re-
pülő zenés titkok - Edith Piaf életéből 

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13.00–16.00, kedd: 8.00–
18.00, szerda: szünnap, csütörtök 13.00–
18.00, péntek: 10.00–16.00, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló nagyik programjai 
Klubnap: február 2-a, 11 óra. Kirándulás 
február 16-án a soroksári sváb házba.

Csepeli Kertbarát Kör előadása: február 
23-a, 16.30 óra: Székely Gyöngyvér kertész-
mérnök, a Pesterzsébeti Bio-Gazdabolt 
vezetőjének előadása: Mindent a paradi-
csomról, mag- és palántavédelem.  

ÚJ! irodalmi presszó 
Február 23-a, 17 óra: Az est vendége 
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas magyar szí-
nésznő, érdemes művész. Moderátor: Len-
gyel Géza. Közreműködik a Tamási Lajos 
Irodalmi Klub. Az est folyamán vendégünk 
egy kávéra vagy egy teára! 

tamási lajos irodalmi Klub
Február 9-e, 16 óra: Kőszabó Imre író, 
újságíró és Király Lajos (a Magyar Kultúra 
Lovagja) irodalmi estje.
Február 23-a, 16 óra: A Hódmezővásár-
helyi Irodalmi Klub vendégszereplése

galéria 21 
Február 8-ig Ormosi Katalin képzőmű-
vész kiállítása tekinthető meg.
Február 18-a, 18 óra: „Tavaszi tárlat” 
a Stemmer Ferenc Fotóklub tárlatának 
megnyitója

Oktatás
gitárSUli – vezeti: Kovács József lászló 
ex 100 Folk Celsius. Beiratkozás: február 9.,
17.00 - 19.00. Első foglalkozás: február 16. 
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
angOl – nÉMet nyelvtanfolyamok. 
Kezdés: január 18-a. (Heti négy órában. A 
csoportokhoz lehet csatlakozni.)

Klubok, szakkörök
Új hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüt-
tes, Csemeték Óvodás Néptánc Csoport, 
Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Képző- 
művész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Torna 
Klub, Zumbafitnesz, Hastáncklub, hatha- 
jóga, zumba, gerinctorna, Pilates-torna,  
Sparring Boksz Klub, Nyugdíjas Nosztal-
giaklub, Szenior Táncklub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGyENES JOGI TANÁCSADÁS – dr. 
Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16.00–18.00
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGyASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16.00–18.00. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-csü-
törtök: 14.00–18.00, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő – péntek: 16.00–18.00 és az előadá-
sok előtt egy órával.

* * *

CSepel galÉria
(Csete Balázs u. 15.), tel.: 278-0711

Pósa Károly festőművész kiállítása február 
19-ig látható.    

PrOgramOk, galériákámk

nagy iMre áMK – 
KöZMŰvelŐdÉS – 
Könyvtár – iFJÚSági
inFOrMáCiÓS pOnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KiállítáS
A Nagy Imre Alapfokú Művészeti Iskola fél-
éves kiállítása. Megtekinthető február 11-ig. 

HüllŐ ZOO

ismét az áMK-ban február 1-7-ig. 
1-én 14-18 óráig, a többi napon 9-18 óráig. 
Állatsimogatóval, játékos feladatokkal, 50 
különböző fajta állattal, ásványbörzével 
és kiállítással várunk minden érdeklődőt. 
Belépődíjas rendezvény!

agyKOntrOll tanFOlyaM 
Agykontroll tanfolyam 9-14 éves gyerekek-
nek a szülők ingyenes részvételével Pétercsák 
Maxim vezetésével. időpont: február 6., 
9-15.30 óra, február 7., 8.30-16 óra. Befizetés 
és adminisztráció február 6-án,  8-9 óra kö-
zött. Érdeklődni és jelentkezni az oktatónál: 
06 20/551-3079 vagy info@alfahullam.hu 

tárSaSJátÉK KedvelŐK KlUBJa
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17.00–18.00 között.

CSOpOrtJainK 
piCÚrOKnaK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerda 9.30–10.30. Azoknak, akik szeret-
nének hasonló korú babák és mamák tár-
saságában játékkal eltölteni egy kis időt, 
miközben meg tudják beszélni aktuális 
gondjaikat a kisgyermekgondozóval. Az 
első alkalom ingyenes.

tündÉreKneK, ManÓKnaK (3–7 év)
Cseppecske néptánc
hétfő: 16.30–17.30, 
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club nyelviskola (6–10 éves korig)
péntek 16.00-16.45 és 17.00-17.45
vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu 
ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
vezeti: Polákovics Rita
ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16.00–17.00
vezeti: Recsnik Zsófia

SUliBa JárÓKnaK (7–18 év)
akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
vezeti: Juhász Péter
BlaCK tOp hiphoptánciskola
kezdő – szerda: 17.00–18.00, 
péntek: 18.00–19.00, 
haladó – szerda: 18.00–19.00, 
péntek: 19.00–20.00, 
vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel néptánc
hétfő: 17.30–19.30
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

Fashion-dance
kedd, csütörtök: 16.00–17.00 (alapozó), 
17.00–18.00 (alsós), 18.00–19.00 (felsős)
vezeti: Toronya Alexandra
íjászklub
Előre meghatározott időpontokban (tájé-
kozódjon telefonon vagy honlapunkon)
szombat: 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
ritmikus gimnasztika
haladó: h, sz 16.0–17 
kezdő: kedd: 17–18, cs: 16–17, 
vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
hétfő: 19.00–20.30, csütörtök: 18.30–20.00
vezeti: Pataky Gábor

FelnŐtteKneK
Csepeli Mozgássérültek önálló egye-
sülete Klubfoglalkozás minden hónap 
utolsó keddjén 14.00 és 19.00 között.
Csepeli népdal- és nótakör
kedd: 16.30–20.00, vezeti: Hanczár János 
Hastánc
kedd 18.00–19.00, vezeti: Tóth-Czirják Aliz
íjászklub
Előre meghatározott időpontokban 
(tájékozódjon telefonon vagy honlapun-
kon) szombat: 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Új! latin Steps - női latin táncóra
Február 3-tól, szerdánként: 18.30-19.30
Szeretettel várok mindenkit, aki a tánclé-
pések elsajátítása mellett kikapcsolódásra, 
szórakozásra vágyik.  Az alakformálás es 
a garantált fogyás mellett a nőiességre is 
nagy hangsúlyt fektetünk: csípőmozgások, 
a kar használata es persze a magabiztos-
ság, es mindez igazi  latin  zenékre. Vezeti: 
Molnár Melinda Antónia. Érdeklődni: 
melindance86@gmail.com, 06-20- 232-0519 
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
pingpongklub
kedd: 17.00–20.00, péntek: 17.00–20.00
vezeti: Antal Tivadar
Zumba
hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00, vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyug-
díjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság

info pont
Várunk, ha információra, telefonszámok-
ra, útbaigazításra, programajánlatokra 
van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni 
valahová egy kis beszélgetésre, problémá-
id megoldásához szakemberek segítségét 
kívánod igénybe venni. 

ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig:  13-tól 17-ig,
 szombaton: 9-től 13 óráig  
(20 perc/fő/alkalom)

nyitvatartás:
Közművelődés: hétköznapokon 12.00–
20.00, szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, szombaton 9.00–13.00 

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu, Facebook-
oldalunkon és telefonon: 420-7874

Felnőttképzés
 
Ingyenes, két éves,  emeltszintű, ke-
resztféléves képzés indul a Budapesti 
gazdasági szakképzési centrum cse-
te Balázs szakközépiskolájában (1215 
Budapest csete Balázs u. 6-8.)
A vállalkozási és bérügyintéző OKJ-s 
képzésre a jelentkezés feltétele:
- érettségi bizonyítvány

Az ingyenes  képzés nincs korhatárhoz 
kötve.
A képzés ideje: péntek délután és 
szombat délelőtt
Jelentkezés: az érettségi bizonyítvány 
bemutatásával 2016. február 15-ig. 

Telefon: 276-4856, 
e-mail: suli65@csete.sulinet.hu
honlap: www.csete.sulinet.hu
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H U L L A D É K   A K K U M U L Á T O R O K A T   Á T V E S Z Ü N K !

NYITÁSI

AKCIÓ
-20%

Címünk: II.Rákóczi Ferenc út 107-115.
                            (Karácsony Sándor utcai hév megálló)

Légtechnika alkatrészek
Szimeringek, „o” gyűrűk

Minőségi csapágyak és tartozékok
FAG-CX-ZKL

Prémium akkumulátorok
CTEK prémium akkumulátor töltők 

HidHidraulika tömlők gyártása-javítása
Ipari tömlők (SEMPERIT)

Ékszíjak, ékszíjtárcsák
Láncok, lánckerekek
Ipari kerekek, görgők

Loctite termékek
Autóápolási és kenő anyagok
SziloplaSziloplasztok-SOUDAL termékek

Drótkötél

BÖHLER hegesztéstechnika

Szerszámok ipari minőségben
TRIUMF-BEARGRIP
Vágókorongok, gyémánt tárcsák

 

Telefon:+36 1 878 1999
Email: csepel@jenox.hu

www.jenox.hu

H-P: 7.30-16.30
SZ.: 9.00-12.00

MEGNYITOTTUNK CSEPELEN!

ÉLELMISZERDOBOZ AKCIÓ CSEPELEN

Az EGYÜTT Korszakváltók Pártja egy élelmiszerdobozt 

helyezett ki csepeli irodája ablakába, a II. Rákóczi

Ferenc út 155-ben, a Csepel Plázával szemben.

Ebbe a dobozba bármely jószándékú ember tehet élel-

miszer adományt, aki szeretne segíteni nehéz sorsú 

embertársainkon. Bárki, aki arra jár, elvehet belőle, 

hogy enyhítse éhségét.

Amennyiben nagyobb mennyiségű élelmiszert 

szeretne adományozni, úgy keresse aktivistáinkat 

az irodában személyesen, vagy az alábbi 

elérhetőségeken:

Telefon: 06/21 380-63-21, 06/70 665-87-77, 

e-mail: info@egyuttcsepel.hu

TEGYÉL, HA TEHETED – 
VEGYÉL ÉS EHETED!

CSEPEL–SOROKSÁRI SZERVEZETE

hirdetésCsepeli Hírmondó 21



baba- és gyermekruha börze és játékvásár

Rákóczi Kert
Január 30., 9-12 óra

XXI., Rákóczi tér 34. · Asztalbérlés: 1000 Ft/asztal
Foglalás és bovebb információ: 278-0508

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu

Kukori és Kotkoda
Zenés mesejáték a Szabad Ötletek Színháza előadásában

Február 14. 
vasárnap, 11 óra
Belépő: 900 Ft
Jegyek elővételben kaphatók!
 Kiegészítő program: 
díjtalan kézműves-foglalkozás

PrOgram/hirdetés

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS________________________________________ 
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik 
Csányi Magdolna teréziát utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétük-
kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

INGATLAN________________________________________ 
HaláSZtelKen önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
esetén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214  ________________________________________ 
ZáKányBan, csendes, oxigéndús, forgalommen-
tes zsákutcában, csodálatos kilátással a Drávára. 
Minden közművel ellátott kétszintes 56 nm-es 
lakóterű, 2,5 szobás, lakásnak is alkalmas hétvégi 
ház, 12 nm-es pincével, 16 nm-es garázzsal, 21 nm-
es fedett terasszal, 674 nöl-es (2428 m2) gondozott 
telekkel eladó. Irányár: 3,5 mFt. T.: 06-30-455-4698, 
06-70-439-7766

OKTATÁS________________________________________ 
7 ÉveS gyermekem mellé keresek türelmes ma-
tematika tanár nénit vagy bácsit, aki segít meg-
szerettetni és megérteni neki a matematikát. Heti 
1 alkalommal Csepelen. T.: 06-20-365-1029

ÁLLÁS________________________________________ 
tOtÓ-lOttÓ terminál kezelői vizsgával rendel-
kező hölgyet keresek csepeli munkahelyre 45-65 
éves korig. T.: 06-70-627-8767________________________________________ 
SZOBaFeStŐt, burkolót felveszek. 
T.: 06-20-998-2369________________________________________ 
CSepeli telephelyű cég, autó- és épületklíma 
szereléshez keres nem dohányzó munkatársakat. 
Szakmában való jártasság előny, de nem feltétel. 
Érdeklődni: clima@clima.hu vagy 06-20-335-9143

ADÁS-VéTEL________________________________________ 
KÉSZpÉnZ fizetéssel vásárolok, mindenféle an-
tiktárgyakat, bútorokat, festményeket, órákat, 
érmeket, könyveket, bundákat, porcelánt, hagya-
tékok kiürítése, díjtalan kiszállás. Jakab Dorina 
T.: 06-20-365-1042________________________________________ 
MindenneMŰ régiséget vásárolok, díjtalan kiszál-
lással, készpénzért. Bútort, festményt, porcelánt, ke-
rámiát, dísztárgyakat, szőnyeget, híradástechnikát, 
hanglemezt, könyveket, kitüntetéseket, hagyatékot. 
Pintér Nikolett T.: 466-8321, 06-30-973-4949________________________________________ 
CSepelen és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

TÁNC________________________________________ 
HatHa yoga reggel-este, moderntánc gyermek 
felnőtt, klasszikus balett óvodás kortól, speciális 
tréning gerincbántalmakra, pilates, nyújtások, 
magánórák, salsa, fitt-dance! Vitart Stúdió Cse-
pel: 1212 Bp. Komáromi u. 55. T.: 06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu www.laskaitreningek.hu  

EGéSZSéG________________________________________ 
MOZgáSterápia egyéni foglalkozásokban, 
gyermekeknek is. Testtudat, reális önkép, lelki 
egészség, szisztémás betegségek mellé is. Emellett 
pároknak táncterápia. Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp. 
Komáromi u. 55., T.:  Laskai Linda  06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu  www.laskaitreningek.hu  

SZOLGÁLTATLÁS________________________________________ 
aBlaKJavítáS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
garanCiával vállalom ajtók-ablakok szigete-
lését, passzítását,  festést- mázolást, tapétázást, 
szőnyegpadló, parkettafektetést, burkolást, gipsz-
kartonozást, javításokat.  
Riener és Tsa. T.: 276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
dUgUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű 
vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát válla-
lunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
FeStÉS, mázolás- tapétázás, kisebb munkák, kő-
műves javítások, gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
áCS, kőműves, tetőfedő! Vállal a legkisebb mun-
káig tetőjavítást, építést, beázás mentesítést, 
lapostető szigetelését, homlokzati hőszigetelést, 
kéményjavítást és építést. Nyugdíjasoknak 20 % 
kedvezmény! T.: 06-30-318-2173________________________________________ 
antialKOHOliSta csapat szobafestést- mázo-
lást, csempézést, gipszkartonozást, víz- villanysze-
relést, kőművesmunkát vállal. T.: 06-20-998-2369; 
delabt@vipmail.hu ________________________________________ 
MOSÓgÉp gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget 
nem vállalunk! 

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
telefon és fax: 278-0711, 

Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, 
info@csepelihirmondo.hu
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Királyerdei 
MŰvelŐdÉSi HáZ

az elmaradt Best of l’art pour l’art című 
előadás 2016. február 13-án 19 órától kerül 
megrendezésre. A novemberben megvásárolt 
jegyek erre az időpontra érvényesek. A jegyek újra 
értékesítését 2016 januárjától kezdjük, amelyek 
korlátozott számban kaphatók. 

KiállítáS
Január 4 - február 4.
KÉPEKBE ZÁRT EMLÉKEZET – 
Fazekas Klára festőművész kiállítása

tanFOlyaMOK

ÚJ! Horgolás – Jelentkezőket várunk! A hat alkalom-
ból álló tanfolyamra bárki jelentkezhet, előképzett-
ség nélkül. Elsajátíthatják a minta olvasást, a jeleket 
és elnevezésüket. Amit biztosítunk: Tematika, pénz-
tárcazár, patent, gomb, fonal, horgolótű. Időpont: 
hétfő 18 - 19.30, vagy szombat 10-11.30. Részvételi 
díj: 18 eFt/6 alk.; vezeti: Hete Barbara 06-70-236-
8368 és Nagy-Bodnár Beatrix 06-30-681-6443

Maminbaba Latin ritmusra mozgás anyának a ba-
bával. Várandósoknak is ajánlott. Időpont: szerda 
10.00; részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom, 5000 Ft/6 
alkalom, vezeti: Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

Hangfürdő – Előzetes jelentkezés szükséges! Tibeti 
hangtálak és a gongok rezgései átmossák sejtjein-
ket és segítenek a teljes ellazulásban. Időpont:  ja-
nuár 28. 18.30, február 20. 10.00, február 26. 18.30. 
díja: 1100 Ft / alkalom; vezeti: Eisenmann Tünde

Nyugdíjas Klub Időpont: január 23.,30. 15.00-18.00, 
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

ÚJ! Jobb agyféltekés rajztanfolyam A programról 
érdeklődni Nógrádi Györgyi tanfolyamvezetőnél 
a 06-30-944-3460-as telefonszámon vagy a 
nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen lehet. 
Kezdés: február 22. 17.00

ÚJ! Okosító torna (Alapozó Terápia) - Jelentkezőket 
várunk! Egy mozgásfejlesztésen alapuló idegrend-
szert fejlesztő terápia (5-16 éves korig). Megfelelő 
létszám esetén februárban indul a torna - hétfőn 
17 - 17.45, pénteken 16.30 - 17.15. Részvételi díj: 1500 
forint/alkalom. Bővebb információért érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 06-70-450-8535

CSepeli HelytörtÉneti gyŰJteMÉny
CSEPEL ÉS A GyÁR TöRTÉNETE – állandó kiállítás
Megtekinthető: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-
18.00, szombat 9.00-13.00. A belépés díjtalan!

A tanfolyamokról és a programokról bővebben 
érdeklődhet a 278-2747-es telefonszámon, 
vagy a királyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
e-mail címen.

radnÓti MiKlÓS 
MŰvelŐdÉSi HáZ

tanFOlyaMOK

ÚJ! Gerinctorna nyugdíjasoknak kedd: 8:30-9:30

AEROBIC MIX
hétfő: 19.00-20.00; csütörtök: 19.30-20.30

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

BOKWA FITNESS 
hétfő: 18.00-20.00; szerda: 18.00-19.00

CAPOEIRA kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

GYM STICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30

HALADÓ TÁRSASTÁNC hétfő: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

KYOKUSHIN KARATE
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-17.30

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
CSEP’ JAZZ DANCE minden nap korosztályonként
CSIRI-BIRI TORNA kedd: 10.00-11.00
HIP-HOP hétfő: 17.00-18.00; csütörtök: 17.30-18.30
KANGA TRAINING péntek: 10.00-11.30
OVIS ANGOL szombat: 10-11 óráig (2-7 éves korig)
OVIS KARATE 
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00
RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
ÖNZETLEN MASSZÁZS kedd: 16.00-20.00
KATTANJ RÁ! szerda: 18.00-20.00
Kattanj rá! – Számítástechnika tanfolyam
szerda: 18.00-20.00

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

Csepeli Nyugdíjas Klub
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

Októberi programok:

Zenei műsorok
Október  16-a:  Varázslatos klasszikus zene.

Október 30-a: Magunkkal hoztuk. Szemelvények a csepeli polgárok zenéjéből.  
A zenei műsorok 16 órától kezdődnek.

Előadóest
Október 20-a: Él e még a Nyugat? Kosztolányi Dezső, 

mint a Nyugat „légtornásza” lírája és legendás segítőkészsége. 
Barátai Karinthy Frigyes, Solyó Zoltán. Költészetük gyöngyszemei.

Előadó: Koppány Zsolt író.
Az előadás 17 órától kezdődik.

Úti beszámolók       
November  08-a: India. Előadó: Füleki László tanár. 

November 15-e: Kína. Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.
A vetítéssel egybekötött előadások 15 órától 17 óráig tartanak. 

Filmvetítések szerdánként 15 órától           
Október 7-e: Úrilány szobát keres. Rendezte: Bakonyi Béla (1937)

Október 14-e: Szerelmi láz. Rendezte: Lázár István (1942)
Október 21-e: Foto Háber. Rendezte: Várkonyi Zoltán (1963)

Október 28-a: Meztelen diplomata. Rendezte: Palásthy György (1963)   

Jogi tanácsadás 
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben tanácsot ad, 

Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

október 5-én és október 19-én 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 15 óráig: dr. Solymosi Mária

Talpmasszázs minden kedden és csütörtökön 14 órától 17 óráig. Terleth Mónika
Szemvizsgálat október 12-én 14 órától.                                                                                                           

Kímélő torna
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától - 10 óráig. 

Meridián torna hétfőnként 10-tól 11 óráig.

Ritmus fejlesztés, mozgás koordináció
Színpadi tánc oktatás a West side story zenéjére. Minden kedden 11 órától 12 óráig. 

Koreográfus és balettmester: Hegyesi Aranka

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16 órától 19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 

október 6-án és október 20-án 16 órától 17 óráig. Énektanár: Józsa Éva                                                          

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15 órától  18-óráig  

vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon 

vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

Februári programok:
Zenei műsorok

Február 6-a: Farsangi Bál 16-21 óráig. Közreműködnek: Kunsági Andrea és Varga Gábor 
előadóművészek, zenét szolgáltatja Somogyi Károly

Február 19-e: Magunkkal hoztuk. Szemelvények a csepeli polgárok zenéjéből. 
Trakija zenekar (bolgár zene). A zenei műsor 17 órától kezdődik.

Február 26-a: Varázslatos klasszikus zene. Előadók: Dr. Szűcs Lajos zongoraművész 
és Péntek János klarinétművész  A zenei műsor 16 órától kezdődik.

Úti beszámoló
Február 18-a: Anglia, Wales. A vetítéssel egybekötött előadás15-17 óráig tart.

Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.

Filmvetítések szerdánként 15 órától
Február 3-a: Katyi. Rendezte Ráthonyi Ákos 1942; Február 10-e: Férjet keresek. Rendezte: 

Marton�y Emil 1940;Február 17-e: Sziámi macska. Rendezte. Kalmár László 1943;
Február 24-e: Éjfélre kiderül. Rendezte: Cserépy László 1942

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások február 1-én és február 15-én 

15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.

Egyéb programok:
Jogi tanácsadás, Gyógy-masszás, Kímélő torna, Táncos szombatok, Ének,

Játékos délelőttök és délutánok

A programokról tájékozódni személyesen a Nyugdíjas Közösségi Házban 
vagy telefonon a 278-0128-as telefonszámon lehet

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. Regisztrálni a 278-0128-as 
telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

PrOgram

Köszöntőt mond: Török Ádám zenész
Megemlékezést tart: Bálinth Lehel,

Csepel Örökség Díjas egykori intézményvezető
  

Mindenkit szeretettel várunk!

Emlékfal avatás Radics Béla
– Csepel Posztumusz Díszpolgára –

születésének 70. évfordulója alkalmából
2016. február 6-án 16 órától

Radnóti Miklós Művelődési Ház, 
1214 Budapest, Vénusz u. 2.

radics 70

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, 
közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

Február 20., március 19.,
április 16., május 7.,

9-től 13 óráig

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu

Csepeli Hírmondó 23



2016. január 30., 8-17 óra között
a Sport- Szabadidő és Rendezvényközpontban (1213 Budapest, Hollandi út 8-10.)

Legyen a vendégünk egy hagyományőrző disznóvágáson,
ahol a régi idők hangulatát felidéző eszem-iszom,

vigadalom elevenedik meg!

5. Csepeli Disznótor

A belépőjegy ára:
Felnőtteknek: 500 Ft, ami beváltható egy pohár forralt borra vagy teára 

Gyermekeknek: 14 év alatt a belépés ingyenes

Menü
800  Érkezés a rossz alvóknak

 830  Disznó pörzsölése, bontása, kolbász- és hurka töltése��
�900� Göller Lóránt�& Sexofon együttes

1100 Malacon nyert királylány�– a Majorka Színház bábelőadása
1200 „Jó ebédhez szól a nóta”� 

 - Csepeli Nyugdíjas Klub dalköre
 - Csepeli Virtuózok Suki András prímás vezetésével

1330�Brass Show
1430 Mohácsi vigalom busókkal és sokácokkal �

1530 Tóth Vera

A színpadi programok fűtött rendezvénysátorban lesznek megtartva!
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