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A képviselő-testület október végén 
tartott ülésén olyan kérdésekről is 
döntött, melyek közvetlenül is érintik 
a csepeliek mindennapjait.  

A betegek érdekében 
A képviselő-testület támogatta a háziorvo-
sok kérését, miszerint a délutáni rendelési 
idő kezdete és vége módosuljon. Dr. Oláh 
Ilona háziorvos a szavazás előtt elmondta: 
a módosítás a betegek érdekeit szolgálja, 
mert rendszeresen előfordult, hogy akik 
18 óra körül érkeztek a rendelésre, csak 
21 órakor kerültek sorra. A módosítás el-
fogadásával a nyugdíjasok már 15 órától 
tudnak jönni a délutáni rendelésre, így  
a tanulók és a dolgozók 17 és 18 óra között 
sorra kerülhetnek. Borbély Lénárd polgár-
mester hozzátette, a városvezetés néhány 
hónappal ezelőtt konzultációba kezdett a 
csepeli háziorvosokkal, amelynek során – a 
rendelési időt kivéve – minden kérdésben 
meg tudtak egyezni. Mint ismeretes, a házi-
orvosok délutáni rendelési ideje hétköznapo-
kon 16 órától 20 óráig tart. Az önkormány-
zat a háziorvosok által javasolt új rendelési 
időről telefonos közvélemény-kutatást vég-
zett, amin a megkérdezett csepeliek döntő 
többsége támogatta, hogy a rendelési idő 
hétfőtől csütörtökig 15 órától 19 óráig, pén-
teken pedig 13 órától 17 óráig tartson. 

Folytatódnak 
az óvodafelújítások
Polgármesteri előterjesztésre a képviselő-
testület döntött a Csepeli Gyermeksziget 
Program folytatásáról, aminek során ko-
rábban számos óvoda udvara újult meg. 
2014-ben a Zsongás, 2015-ben az Apra-
jafalva, az Erdősor és a Festő, 2016-ban 
pedig a Bóbita, a Jupiter, a Szarka, a Szú-
nyog, a Tátika és a Tündérkert óvodák ját-
szóudvara. Az önkormányzat célja, hogy 
a felújított óvodaudvarok száma tovább 
nőjön, és minél több gyermek játszhasson 

megújult környezetben. A testület döntött 
a Belvárosi és az Erdősori Bölcsőde, il-
letve a Gyermeksziget, a Kádár Katalin, 
a Hétszínvirág, és a Kerek Világ óvodák 
udvarainak felújításáról. 

Városrehabilitáció, 
élelmiszerbolt Királyerdőben
A képviselők a Csepeli Városközpont in-
tegrált rehabilitációja, 2. ütem elnevezé-
sű projekt lezárásának határidejét 2017.  
december 31-ére módosították. Ez a fej-
lesztés többek között tartalmazza a Szent 
Imre téren gazdasági célra épülő pavilo-
nok létesítését. A testület továbbá elfogad-
ta „A Csepeli Daru-domb közterületi fej-
lesztései” elnevezésű pályázat támogatási 
szerződését. Döntés született arról is, hogy 
a Királyerdei Művelődési Ház közelében 
(Szent István út 228.) egy élelmiszer-áru-
ház fog létesülni. 

Határon túli kapcsolatok
A testület döntött a székelyföldi Tusnád-
fürdő önkormányzatával történő együtt-
működés megkötéséről, amelynek célja 
Tusnádfürdő és Csepel kapcsolatainak 
erősítése, kiemelten a gazdaság és a sport 
különböző területein, valamint a Határta-
lanul programban.  

Mammográfia: nem szűnik meg
Takács Mónika (MSZP) egy előterjesztés-
sel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki, hogy 
megszűnik Csepelen a mammográfia. Dr. 
Juhász György, a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat főigazgató főorvosa elmond-
ta, csak egy átmeneti időszakról van szó, 
amíg a szükséges eszközök megérkeznek 
Csepelre. A Dél-pesti Kórházzal kötött 
megállapodás értelmében a csepeliek a 
XX. kerületben lévő kórházba mehetnek 
vizsgálatra. A főigazgató hozzátette, azok, 
akik annak idején bezáratták a Weiss 
Manfréd Kórházat, nem voltak körülte-
kintőek az orvosi eszközöket illetően sem, 
mert javíthatatlan, korszerűtlen gépeket 
szereztek be. Borbély Lénárd polgármes-
ter ezzel kapcsolatban elmondta, sikeresen 
tárgyaltak a Jahn Ferenc Kórházzal arról, 
hogy az ottani mammográfiás készüléket 
a csepeli rendelőintézet jelképes összegért 
megkapja. 

Faültetés a kerületben
Az ülésen döntés született még arról, hogy 
az önkormányzat az őszi fapótlás kereté-
ben 650 darab fa ültetését tervezi. A testü-
let a munkálatokhoz bruttó 5 millió 9 ezer 
forintot különített el a Környezetvédelmi 
Alapból. ● Lass Gábor

Változik a rendelési idő a háziorvosoknál, folytatódnak az óvodafelújítások 

Testületi ülés októberben

A csepeliek döntő többsége 
támogatta, hogy a háziorvosok 
rendelési ideje hétfőtől 
csütörtökig 15 órától 19 óráig, 
pénteken 13 órától 17 óráig 
tartson

AKTUÁLIS

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat a Jahn Ferenc Kórháztól vásárol – jelképes 
összegért – mammográfiás készüléket
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Az október végén tartott képviselő-testü-
leti ülésen nem azt vitatták a leginkább az 
ellenzéki politikusok, hogy milyen fejlesz-
téseket terveznek Csepel vezetői. A leghe-
vesebb vita abból lett, hogy járjon-e fizetés 
a munkát hanyagoló politikusoknak.

Egy átlagember gyorsan elveszítené a 
munkahelyét, ha nem járna be dolgozni. A 
politikusoknak azonban a törvény szerint 
elég, ha megindokolják a hiányzásaikat. 
Csepelen ugyanakkor elképesztő mérete-
ket öltött a politikusok hiányzása. A mun-
kakerülési csúcsot a DK-s Borka-Szász Ta-
más érte el. Ő a testületi ülések több mint 
kétharmadáról maradt távol. A legtöbbet 
hiányzó öt politikus kivétel nélkül az 
MSZP és a DK frakciókban politizál, míg 
a legszorgalmasabbak a Fidesz-KDNP 
képviselői – derült ki nyáron a Csepel.info 
közérdekű adatigényléséből. A csepeli 
hírblog az után kérte ki az adatokat, hogy 
kiderült: egy jobbikos politikus úgy ván-
dorolt ki Svájcba, hogy még fél évig fel-
vette a bizottsági tagságért járó fizetését.

Mivel az indokkal alátámasztott hiányzá-
sok esetében az önkormányzat tehetetlen, 
a testületi ülésen tárgyalt előterjesztés az 
indok nélküli hiányzásokra tért ki.

Takács Krisztián MSZP-s képviselő több-
ször is hozzászólt a témához, sérelmezve 

az egyszeri, 25%-os fizetéscsökkentését, 
majd a napirendről is megpróbálta levetet-
ni a javaslatot. Panaszából kiderült, hogy 
bár dolgozni nem járt be, a pénzelvonás 
nagyon rosszul érintené. Szenteczky János 
azt kifogásolta, hogy ha olyan egzotikus 
helyen tartózkodik, ahol az önkormány-
zati mobiltelefon és internet sem elérhe-
tő, nem tud időben indokokat felhozni a 
hiányzásra. Az érintettek közül csak Hor-
váth Gyula nem szólt hozzá, ő ugyanis 
betegségre hivatkozva még erre az ülésre 
sem ment el.

A legfurcsább ellenjavaslatot Hudák Já-
nos, a Párbeszéd párt (korábbi PM) poli-
tikusa tette. Ő azt indítványozta, hogy ha 
a leglustábbaktól pénzt vonnak el, akkor 
a szorgalmasakat is meg kellene büntetni. 
(Hudák pártja javasolja a feltétel nélküli 
alapjövedelmet is. Szerintük a többet ta-
nulók, többet dolgozók büntetőadójából 
kellene fizetést adni a dolgozni lusta em-
bereknek.) Hudák javaslata szerint lehe-
tett volna olyan testületi ülés, amin nem 
vettek volna részt a kormánypárti képvi-
selők – erre hivatkozva kellene őket jól 
megbüntetni. Mivel azonban ilyen a va-
lóságban nem volt, Hudák indítványát a 
többség leszavazta. Az eredeti előterjesz-
tést azonban a balliberális pártok kivéte-
lével a többség elfogadta. 
● Csepel.hu

Hisztéria lett 
a bojkott vége

Néma főhajtás 
a kopjafánál
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
sorsa november 4-én pecsételődött meg. 
Szovjet tankok lépték át az országhatárt, 
és megkezdték a szabadságharc leverését, 
s bár Csepelen tartottak ki a legtovább, de 
ezt a harcot az ellenállók nem nyerhették 
meg. A forradalom mártírjainak emléket 
állító kopjafánál a megemlékezés virága-
it és mécseseit az önkormányzat részéről 
Borbély Lénárd polgármester, Morovik 
Attila alpolgármester és dr. Vincze Anikó 
aljegyző, az Országgyűlés nevében Né-
meth Szilárd országgyűlési képviselő he-
lyezte el. 

Újra nyitva 
a strand
A téli átállás után november elején 
újra megnyitotta kapuit a Csepeli 
Strandfürdő. A téli időszakban két 
medence várja a látogatókat.

A módosult nyitvatartásról és az 
aktuális árakról a következő web-
oldalon tájékozódhatnak: www.
csepelistrandfurdo.hu. 

AKTUÁLIS

Az öt legtöbbet hiányzó csepeli politikus
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Idén is folytatódott az ingyenes, őszi bur-
gonyaakció a kerületben. November 5-én, 
Csepel hét forgalmasabb pontján tizen-
kilenc tonna burgonyát osztott szét az 
önkormányzat a Csepeli Városkép Kft. 
szervezésében, a Csepeli Városgazda Zrt. 
segítségével. 

Az önkormányzat hét helyszínen – Ady la-
kótelep, Béke tér, Sétányok, Királymajor, 
Királyerdő, Csillagtelep, Háros – tizenki-
lenc tonna, a tavalyinál hétszáz zsákkal 
több, Kisújszállásról származó magyar 

burgonyával kedveskedett a csepeliek-
nek. Kerületi lakcímkártya felmutatásával 
mindenki kapott az ötkilós csomagokból.  

„Tavaly november végén tartottunk elő-
ször burgonyaosztást, akkor hat helyszínen. 
Ennek sikerét látva úgy gondoltam, hogy 
idén, sőt – terveink szerint – minden évben 
megismételjük a kerületben az akciót, ez-
zel is folytatva a családok, a gyermekek és  
az idősek támogatását. Karácsony köze-
ledtével mindenkinek jólesik a segítség, az 
ajándék, apró öröm ez a hétköznapokban” 

– mondta Borbély Lénárd polgármester,  
aki munkatársaival osztotta szét a burgo- 
nyát a várakozó lakosoknak. A helyszí-
neken jelen voltak az adott körzet önkor- 
mányzati képviselői is. 
A polgármester és csapata a Duna utcai 
nyugdíjasház, a Béke téri Szent József 
Otthon és a Simon Bolivár sétányon lévő 
nyugdíjasház lakóinak is több zsák krump-
lit ajándékozott. A burgonyaosztás külön-
böző helyszínein gyorsan haladt a sor.  

Jurászik Erika gyermekével épp hazafelé 
indult a Béke térről. „Nem sűrűn kapok 
ingyen semmit sem. Öröm számomra ez  
a segítség, egyedül nevelem gyermekemet” 
– mondta az anyuka. 

Voltak, akik a meghirdetett időpont előtt 
jóval korábban beálltak a sorba, köztük 
Marika néni is. „Az újságból értesültem  
az akcióról. A férjemmel elég kevés a nyug-
díjunk, jól jön a krumpli, legalább ez is pó-
tol valamit” – mondta az idős asszony. 

Az egyik ismerősétől hallott a lehetőségről 
Bársony Tamásné, aki a Királymajorban 
vette át a burgonyát. „Először meglepőd-
tem a felajánláson, nem is akartam elhinni, 
de most már látom, hogy igaz. Örülök az 
ingyenes akciónak, mindig jólesik a segít-
ség.” ● Antal Zsuzsa

Idén a tavalyi mennyiségnél 
700 zsákkal többet, 19 250 kg 
burgonyát osztott ki 
az önkormányzat

Tizenkilenc 
tonna burgonya 
a csepelieknek

AKTUÁLIS

fotó: Tóth Beáta
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Középfokú végzettség, műszaki ér-
deklődés, türelem, figyelem és meg-
bízhatóság – ezek a legfőbb felvételi 
szempontok a METRANS 2017 elején 
megnyíló új csepeli konténerterminál-
jánál. Cserébe szakmai továbbképzést, 
hosszú távú, stabil munkahelyet és 
biztos megélhetést kínál a nemzetközi 
cég. A folyamatosan nyitva álló új ál-
láslehetőségekről Kiss Pétert, a vállalat 
ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

 Nemrég kétoldalas álláshirdetést tett 
közzé a METRANS a Csepeli Hírmondó-
ban. Ezek szerint megkezdődött a várva 
várt munkaerő-felvétel?
 Igen, ígéretünkhöz híven megkezdtük  
a munkatársak felvételét a METRANS új 
csepeli konténertermináljára. Az átrakó-
állomás indulását 2017 elejére tervezzük, 
addigra nemcsak műszakilag, de a dolgo-
zói állomány szempontjából is készen sze-
retnénk állni. 

 Milyen típusú állásokra várják a jelent-
kezőket?
 A munkaerő-felvételt több szakaszban 
indítjuk. Először a fontosabb fizikai és 
irodai munkaköröket szeretnénk feltölte-
ni. Jelenleg rakodógép- és darukezelőket, 
darukezelő-segéd munkatársakat, hegesz-
tő-lakatosokat, gépész-szerelőket, depó-

ügyintézőket, konténerátvizsgáló munka-
társakat és segédmunkásokat keresünk.

 Összesen hány fő jelentkezését várják?
 Az említett pozíciókra most összesen 
75 főt, ezenfelül pedig a vasúti osztályra 
60-70 főt tervezünk felvenni, de hamaro-
san újabb munkaköröket is meghirdetünk, 
sőt a tevékenységünkhöz kapcsolódó min-
den szakmában várjuk és fogadjuk a je-
lentkezéseket.

 Ha 2017-ben indul csak a munka, hogy-
hogy már idén elkezdték a munkatársak fel-
vételét?
 Valóban, a munkaerő-felvételt már 2016 
nyarán elkezdtük. A leendő METRANS-
dolgozóknak meg kell ismerniük az átra-
kóállomás működését, el kell sajátítaniuk 
a legkorszerűbb gépek és berendezések 
kezelését, tisztában kell lenniük a termi-
nál működési rendjével, a szigorú techno-
lógiai és biztonsági szabályokkal. Ezért az 
új kollégáknak munkába állásuk előtt több 
hónapos szakmai továbbképzést szerve-
zünk, hogy a terminál indulására minden-
ki felkészülten tudja, mi a feladata. 

 Magasak a követelmények a dolgozók-
kal szemben?
 Nem támasztunk túlzott elvárásokat. 
Álláshelyeink többségénél a középfokú 
végzettség és a műszaki beállítottság az 
alapelvárás, a konkrét szakirányú tovább-
képzést már mi biztosítjuk. Ugyanakkor 
fontosak az olyan képességek is, mint a 
figyelem, a türelem, a jó memória, a lo-
gikus és gyakorlatias gondolkodásmód és 
természetesen a megbízhatóság. Biztosak 

vagyunk benne, hogy a METRANS nem-
zetközi hírnevéhez méltóan, az új csepeli 
terminálunkon is egy munkájára igényes, 
kiváló csapat fog dolgozni. Ehhez Csepelen 
minden adott: a jelentős ipari hagyományok,  
az itt élő jól képzett munkaerő és a lelkese-
dés is, amit a beérkezett jelentkezések alap-
ján nap mint nap örömmel látunk.

 A munkán túl mit tud nyújtani a cég a 
munkavállalók számára?
 A METRANS dolgozói egy folyama-
tosan növekvő nemzetközi vállalathoz 
csatlakozhatnak, ahol biztosított a szak-
mai fej-lődés és a remek csapat. A komoly 
munkáért cserébe pedig hosszú távú, sta-
bil munkahelyet és biztos megélhetést kí-
nálunk.

 Tervezik-e további munkahelyek meg-
hirdetését a közeljövőben?
 Az új csepeli Metrans-terminálon 2017-
ig összesen mintegy 200 új munkaerő fel-
vételét tervezzük, az állások meghirdetése 
folyamatos. 

 Honnan értesülhetnek a csepeliek a be-
töltésre váró munkakörökről?
 Állásajánlataink megjelennek a Csepe-
li Hírmondóban, de érdemes rendszeresen 
fellátogatni az allas.csepel.hu portálra is, 
ahol szintén közzétesszük az álláslehetősé-
geket. Természetesen a területileg illetékes 
munkaügyi központ felé is jelezzük, hogy 
milyen pozíciókra várunk szakembereket, 
így a munkalehetőségek még könnyebben 
megtalálják a csepelieket. Az állásjelent-
kezéseket a hr@metrans.hu címen folya-
matosan várjuk!

Csepeli METRANS: jövőre kétszáz munkahellyel indul az új konténerterminál

Megkezdődött a munkaerő felvétele

AKTUÁLIS

Kiss Péter, a METRANS ügyvezetője
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Budapest bűnügyileg sokkal fertőzöttebb, 
mint a vidéki települések: ott tízezer la-
kosra tavaly országosan mindössze 300 re-
gisztrált bűncselekmény jutott, itt viszont 
ez eléri az 500-at. Ahogy eddig, úgy most 
is a Belváros vezet a bűnügyi statisztiká-
ban, és a VIII. kerületet még Terézváros is 
megelőzi – írja a Csepel.info több minapi 
elemzésre hivatkozva. Csepel egyre biz-
tonságosabb, bűnügyi szempontból most 
már egy álmos vidéki kisvároshoz hason-
lít – állapítja meg az egyik elemzés. 

A belvárosban egyrészt a turisták vonzzák 
a tolvajokat, másrészt a bulinegyed szóra-
kozóhelyei környékén a kifosztás, zseblopás 
vagy a garázdaság dívik. 2015-ben az ötö-

dik kerületben a testi sértések száma ötven 
százalékkal, a garázdaságoké 61 százalék-
kal nőtt. Emellett az V. kerületben van a 
legtöbb pénzintézet székhelye, és az ottani 
gazdasági bűncselekményeket mind ide re-
gisztrálják, ami megdobja a statisztikát.

A hírhedt nyolcadik kerület csak harmadik 
a veszélyes kerületek listáján, mégis itt la-
kik a legtöbb regisztrált bűnelkövető (174 
fő), és itt történt 2015-ben a legtöbb ember-
ölés: összesen öt gyilkosság nyomozását 
zárták le tavaly. A statisztika ugyanis az 
adott évben befejezett nyomozásokra épül.

Az elemzés szerint akkor számít jó köz-
biztonságúnak egy kerület, ha a regisztrált 

bűncselekmények száma nem haladja meg 
a 300-350-et. Ez alapján tavaly tíz fővá-
rosi kerület tekinthető biztonságosnak: a 
III., a IV., a XII., a XV., a XVI., a XVII., a 
XIX., a XX., a XXI. és a XXII.

A HVG a nyomozások felderítésével kap-
csolatban azt írta, hogy a személyek elleni 
erőszakos bűncselekményeket általában 
nagy arányban felderítik, de a tulajdon elle-
nieknél szegényesek az eredmények. A be-
töréseknél mindössze három kerületben éri 
el a nyomozáseredményesség a tíz százalé-
kot, a legalacsonyabb pedig háromszázalé-
kos. És ez jónak számít, 2014-ben ugyanis 
a betöréseknek mindössze egy százalékánál 
lett meg a tettes. ● Csepel.info

A készülődés egy ideje nem volt titok: az 
állami MVM-csoporthoz kerül a Csepel 
II. Erőmű. A Világgazdaság értesülése 
szerint a vevő már meg is állapodott az 
erőműtársaság tulajdonosával, a svájci 
Alpiq AG-vel, de a szerződést még nem 
írták alá. A közelmúltban Csiba Péter, az 
MVM elnök-vezérigazgatója azt közölte  
a Világgazdasággal, hogy cége tárgyal az 
erőmű megvásárlásáról. 

A gazdát cserélő társaság egységei egyéb-
ként korábban is az MVM mérlegkörében, 
vagyis az MVM létesítményeivel össze-
hangoltan működtek. A gönyűi és a Duna 
menti 3. blokk után a csepeli az ország 
legkorszerűbb gázüzemű erőműve. 2000-
ben épült, villamos energia mellett hőt is 
előállít a távfűtés és ipari felhasználók 
számára.

Az eladási tervekről beszámolt az Alpiq 
is. Honlapja szerint a budapesti, 403 me-

gawatt teljesítményű, gázüzemű, kombi-
nált ciklusú Csepel II. eladásából csök-
kenteni tudja majd nettó adósságát. Az 
erőmű egyébként sem tartozik a fő profil-
jába, ezért meg kell válni tőle a csoportnál 
folyó áramvonalasítás részeként. Az Alpiq 
már szeptember 22-én azt írta, hogy meg-
állapodott az MVM-mel, de még számos 
döntés hátravolt, többek között a hatósági 
jóváhagyások. Az Alpiq december végéig 
végezni szeretne az eladással.

A mostani csak egy lépés a svájci ener-
giacsoportnál folyó átalakulások sorában. 
A társaság eladná a vízerőmű-portfóliója 
49 százalékát. Kevésbé szeretne függni  
a nagykereskedelmi áramáraktól, és lefa-
ragna említett nettó adósságából is. Költ-
ségei csökkentésén és bevételei növelésén 
is dolgozik. Főleg az áram nagykereske-
delmében és az energiával kapcsolatos 
szolgáltatásokban lát növekedési lehető-
séget. ● Világgazdaság

Kerületünkben egyre 
 jobb a közbiztonság

Állami kézbe kerül 
a Csepel II. Erőmű

AKTUÁLIS

fotó: Tóth Beáta
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Az MSZP és a DK megállapodott a tizen-
nyolc budapesti egyéni választókerület 
felosztásáról – derül ki a Magyar Idők 
birtokába jutott dokumentumból, amely-
nek hitelességét öt szocialista politikus is 
megerősítette.

A különalku egyik megfontolása, hogy 
azokat, akik 2014-ben már nyertek, 2018-
ban is újraindítják. Az MSZP részéről ebbe 
a csoportba tartozik Hiszékeny Dezső, 
Tóth Csaba, Burány Sándor, Kiss László 
és Hiller István, a DK-ból pedig Oláh La-
jos élvez bizalmat. A dokumentum alapján 
a szocialisták Molnár Gyula pártelnököt, 
Bárány Balázst, Tüttő Katát, Pál Tibort, 
Bárándy Gergelyt, Kunhalmi Ágnest, a 
DK pedig Vágó Istvánt, Varju Lászlót, Va-
dai Ágnest, Élő Norbertet, illetve Lakos 
Imrét indítaná 2018-ban.

A Magyar Idők birtokába került doku-
mentum hitelességéről több szocialista 
politikust is megkérdeztek. Névvel senki 
sem vállalta a nyilatkozatot, de öten is 
megerősítették, hogy valóban ez lehet az 
MSZP–DK titkos előzetes megállapodá-
sának listája.

A titkos megállapodás Csepelt is érinti:  
a jelek szerint „feláldozzák” Szabó Sza-
bolcsot, és a DK-s Élő Norbertet indítják  
a következő országgyűlési képviselő-vá-
lasztáson. Úgy értesültünk, hogy a par-
lamentben szinte láthatatlan, súlytalan 
Szabó Szabolcsot a baloldali egyeztetésen 
nem tartották esélyesnek, ezért megpró-
báltak alkalmasabb jelöltet találni. 

Így esett a választás Élő Norbertre, aki a 
botrányhős Hagyó Miklóst váltotta a Fő-

városi Közgyűlésben, és akinek – Szabó 
Szabolcshoz hasonlóan – nem ismert bár-
miféle csepeli kötődése. Élő Norbert affé-
le politikai vándormadárnak számít a saját 
pártjában. A XII. kerületben az MSZP– 
SZDSZ közös képviselőjelöltje volt 2002-
ben, majd a helyi képviselő-testületben dol- 
gozott. 2010-ben már Kőbányán jelöltette 
pártja polgármesterjelöltnek. Élő Norbert 
akkoriban nyilvánosan megtámadta, és 
„Fidesz-bérencnek” nevezte Verbai Lajos 
MSZP-s polgármestert, aki előbb kilépett 
a pártból, majd kizárták a kőbányai képvi-
selőcsoportból. Verbai 2010-ben így jelle-
mezte politikai vetélytársát:  „Élő Norbert 
szerint aki nem budai milliomos, az nem 
baloldali. Élő, aki a XII. kerületben él, fél 
évvel ezelőtt talán még azt sem tudta, hol 
van Kőbánya, semmit nem tud a kerületről, 
az itt élők problémáiról.”

Titkos MSZP–DK-megállapodás a budapesti egyéni választókerületek felosztásáról

Szabó Szabolcs már 
a baloldalnak sem kell?

PUBLICISZTIKA

Összeborulás 

Azt nyilatkozta Kövér László, hogy az 
ellenzéki együttműködés megköttetett: 
jóllehet, országgyűlési képviselőválasz-
táson még nem próbálták ki, tucatnyi 
önkormányzatban már együttműködik 
az MSZP, a DK, a Jobbik és az ellenzéki 
térfélhez tartozó mikropártok. Valóban, 
a nyúl karöltve sétálgat a rókával mos-
tanság. Mára a Jobbik a gárdamellénytől 
eljutott a pufajkáig, az „antifasizmusára” 
oly büszke Gyurcsány pedig kezd meg-
barátkozni a gondolattal, hogy új szövet-
ségesét Vona Gábornak hívják. Az ATV-
ben és a Hír Tv-ben egymásnak adják a 
kilincset, és kedélyesen elbeszélgetnek 
olyan emberek, akik tegnap még bőszen 
átkozták egymást. A cél: nem pusztán a 
Fidesz leváltása, hanem a magyar nemze-
ti gondolat kiirtása, visszaszorítása, a ha-
talom átjátszása olyan embereknek, akik 

garantáltan romba döntenék a 
magyar gazdaságot és szélesre 
nyitnák a kapukat a harmadik 
világ bevándorlói előtt. 

Csak a vak nem látja, mi ké-
szülődik itt. És ehhez a színjá-
tékhoz a világsajtó asszisztál. 
Észrevettük, hogy eltűntek a 
magyar szélsőjobboldalról szóló anya-
gok, felfigyeltünk arra, ahogyan a kon-
diteremből izmozó Vonáról levették a 
nácizó átkokat, és leplezetlenül a Fidesz-
re nyomták? Ácsolják, ácsolgatják az el-
lenzéki koalíciót, de annak mikéntjéről, 
a pontos részletekről nem az érintettek 
döntenek. 

Magyarország jövőjéről viszont a ma-
gyar választók döntenek nem is olyan 
soká, és beszédes tény, hogy – az összes 
felmérés szerint – a kormányzó párt ki-
válóan tartja magát. Lehet titkos alkut 
kötni, tologathatják a bábukat Budapest 

választási térképén, álmodoz-
hatnak, tervezgethetnek, leve-
lezhetnek, árulkodhatnak, de a 
való életben vesztésre állnak. 
Csakhogy – figyelmeztet erre 
is Kövér László – immáron a 
virtuális tér is a valóság része, 
és az emberek meggyőzősé-
ben döntő szerepe van annak, 

hogy mit hallanak éjjel-nappal, minden 
hullámhosszon. Majd az emberek eldön-
tik, a saját tapasztalataiknak vagy a rá-
juk tukmált hazugságoknak hisznek-e. A 
választás pedig nem a rendelkezésre álló 
pártok valamiféle jutalmazása-büntetése, 
hanem rólunk, magyar emberekről szól 
majd. Ezért is fontos, hogy a valóságot 
és a hazugságot meg tudjuk különböztet-
ni egymástól. A valóság pedig az, hogy 
a Jobbik–MSZP–DK-alakulat összeállt 
Magyarországon, egy követ fújnak, egy 
irányba haladnak. Kár, hogy így ala-
kult, de legalább világosabban látunk. 
● Szentesi Zöldi László

AKTUÁLIS
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Mintegy harminc napirendi pontról dön-
tött október végén a Fővárosi Közgyűlés. 
Ezek sorában az egyik legfontosabb, hogy 
a helyi közlekedést is biztosító elővárosi 
közlekedési feladatellátásnak a főváros 
és az állam közötti átrendezése keretében 
a főváros átadja megrendelői feladatait 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak 
(NFM), illetve megosztja az ehhez kap-
csolódó szervezési feladatait a tárcával, 
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
bevonásával. Az elfogadott javaslatban 
kiemelték: az átrendezés során kiemelten 
fontos cél, hogy az utazóközönség számá-
ra mind a HÉV-vel, mind pedig agglome-

rációs autóbusszal végzett szolgáltatások 
magas színvonala megmaradjon.

A főváros a BKV és Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) útján gondoskodik a 
3-as metróvonal infrastrukturális felújítá-
sa miatti szerelvénypótlásról is. A Fővá-
rosi Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, 
hogy a BKV és a BKK vezérigazgatója 
útján gondoskodjon a 3-as metró felszíni 
pótlásának megszervezéséről a metróvo-
nal infrastruktúrája rekonstrukciójának 
kezdő időpontjáig és a végrehajtás érdeké-
ben szükséges intézkedések haladéktalan 
megtételéről. ● MTI

A főváros saját intézményrendszerén be-
lül, illetve több civil szervezettel együtt-
működve minden hajléktalannak biztosí-
tani tudja a szükséges segítséget, ellátást 
– jelentette ki a főpolgármester budapes-
ti sajtótájékoztatóján. Tarlós István azt 
mondta, hogy a hajléktalanokat a nappali 
melegedők és éjszakai szállások mellett 
étkeztetési, lakhatási, foglalkoztatási és 
egészségügyi programok, szolgáltatások 
segítik. A közterületeken így csak azok 
élnek életvitelszerűen, akik elutasítják a 
segítséget – emelte ki, jelezve, hogy Buda-
pesten 7535 hajléktalannak jut szálláshely.

Morva Emília, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat budapesti vezetője kijelentet-
te: Budapesten senkinek nem kell azért 
az utcán maradnia télen, mert nincs elég 
szállás, és nem igaz az a sztereotípia sem, 
hogy ezek az intézmények veszélyesek, ki-
lencvenkilenc százalékuk ugyanis bizton-
ságos és tiszta.

Tarlós István rossz adatnak nevezte, hogy 
a kamerákkal figyelt 27 budapesti aluljá-
róban mintegy száz hajléktalan tartózko-

dik rendszeresen. Kiemelte, számukra is 
megfelelő megoldást kell találni. Szólt ar-
ról is, a főváros munkáját a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat és a Menhely Alapítvány 
segíti, a város idei költségvetésében nem 
kis összeg, összesen 430 millió forint áll 
rendelkezésre a hajléktalanellátásra.

Tarlós István azt kérte az újságíróktól, 
hogy vegyék tudomásul azokat a rendésze-
ti intézkedéseket is, amelyek a budapesti 
közterületek funkcionális használhatósá-
gát segítik, például a kiemelt aluljárók-
ban. Megjegyezte, a hajléktalanok pontos 
száma nem határozható meg, összeszám-
lálásukat ugyanis az állandó változások 
mellett a hajléktalanok egy részének rej-
tőzködése sem teszi lehetővé.

„Az állam akart egy ekkora csarnokot épí-
teni, akkor üzemeltesse!" – válaszolta a fő-
polgármester a Dagály uszoda jövőjére vo-
natkozó kérdésre, hozzátéve, a város nem 
akar „ráfizetéses boltot”.

Tarlós István szintén kérdésre válaszolva 
elmondta, a városvezetés és a Budapesti 

Fesztiválzenekar „kibékült”. Emlékezte-
tett arra, a legfeszültebb pillanatban sem 
vonták kétségbe a zenekar művészi érté-
két, a jövő évi költségvetés elfogadásakor 
pedig újra egyeztetnek majd annak érde-
kében, hogy mindkét félnek elfogadható 
megoldás szülessen a támogatásról. ● MTI

Közlekedési hatáskörökről 
döntött a Fővárosi Közgyűlés

Tarlós: Budapest minden 
hajléktalannak tud segíteni

BUDAPEST

fotó: MTI

fotó: MTI
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Nem kapta meg a szükséges kétharmados 
támogatást kedden a parlamentben Orbán 
Viktor miniszterelnök alkotmánymódosí-
tási javaslata, amely kimondta volna, hogy 
Magyarországra idegen népesség nem te-
lepíthető be.

Az előterjesztés 131 igen szavazatot kapott 
a szükséges 133 helyett. A javaslatra csak 
a kormánypárti képviselők szavaztak igen-
nel; az ellenzékiek közül hárman – Fodor 
Gábor, Kész Zoltán és Kónya Péter függet-
len képviselők – nemmel voksoltak, a többi-
ek nem nyomtak gombot.

Az öt cikkből álló változtatás értelmében 
bekerült volna az alaptörvénybe, hogy Ma-
gyarországra idegen népesség nem tele-
píthető be, idegen állampolgár – a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek kivételével – Magyarország 
területén az Országgyűlés által megalko-
tott törvény szerinti eljárásban, a magyar 
hatóságok által egyedileg elbírált kérelme 
alapján élhet. Orbán Viktor a javaslat in-
doklásban a népszavazási eredményre hi-
vatkozott: „létrejött az új egység Magyar-
országért. Ez az új egység pártok felett áll, 
nemzeti ügynek tekinti Magyarország szu-

verenitásának megvédését, a kötelező bete-
lepítési kvóta elutasítását”.

A kvótareferendum eredményétől függetle-
nül egyik ellenzéki frakció sem támogatta a 
javaslatot. A Jobbik a letelepedési kötvény 
megszüntetését támasztotta elvárásként, 
míg az MSZP szükségtelennek tartotta a 
változtatást, ezért már a javaslat tárgyalá-
sában sem vett részt, az LMP pedig jelezte, 
hogy nem nyomnak gombot a szavazáson. 
A Jobbik egyébként előzetesen azt ígérte, a 
javaslat mellé áll, de a végszavazáskor saját, 
korábbi véleményükkel is szembementek. 

Németh Szilárd, a parlament nemzetbiz-
tonsági bizottságának fideszes alelnöke 
arra szólította fel az MSZP-t, a DK-t és a 
Jobbikot, hogy fejezze be a terrorelhárítók 
munkájának akadályozását.

A politikus, a Fidesz frakcióvezető-he-
lyettese az MTI-nek küldött közleményé-
ben azt írta: az MSZP, a DK és a Jobbik 
évek óta folyamatosan és indokolatlanul 
támadja a Terrorelhárítási Központot 
(TEK). Nincs olyan költségvetési tárgya-
lás, ahol elsőként ne a TEK-nél akarná-
nak forrást csökkenteni – jelezte. Szerinte 
az ellenzéki pártok mindent megtesznek 
a szervezet ellehetetlenítéséért, „össze-
vissza hazudoznak a működéséről”, meg-
szüntetéssel, elszámoltatással fenyegetik 
a TEK-et. Ezzel teljesen elbizonytala-
nítják „Európa egyik legfelkészültebb, 
legelismertebb és legalkalmasabb ter-
rorelhárító állományát”, akadályozzák 
a magyar emberek biztonsága érdeké-
ben végzett munkájukat – hangsúlyozta 

Németh Szilárd. Az elmúlt időszak eu-
rópai terrorcselekményei és a magyar 
rendőrséget ért támadások azt bizonyít-
ják – folytatta –, hogy „elengedhetetlen 
szükségünk van a magas színvonalon kép-
zett terrorelhárítási szakemberekre”.

Európa és Magyarország biztonságát ma 
az illegális migráció, a vele „kéz a kézben 
járó” terrorizmus és az ennek következ-
tében megerősödő szélsőséges, militáns 
szervezetek veszélyeztetik. „Fel kell ten-
nünk a kérdést: mi lehet az oka annak, 
hogy az illegális bevándorlók pártján álló 
baloldalnak és a szélsőjobbal összekacsin-
tó Jobbiknak közös érdeke a hazai terror-
elhárítás akadályozása?” – írta a fideszes 
politikus.

Közleményét azzal zárta, hogy a magyarok 
Európa egyik legbiztonságosabb országá-
ban élhetnek, köszönhetően többek között 
a TEK munkájának. „Nemzeti érdekünk, 
hogy ez a jövőben is így maradhasson. Ép-

pen ezért nem pártpolitikai acsarkodásra, 
marakodásra, hanem összefogásra és a 
terrorelhárítók megerősítésére, munkájuk 
megbecsülésére van szükség” – írta.

Fidesz: az ellenzék 
ne akadályozza 
a terrorelhárítást!

Nemet mondott a Jobbik 
a betelepítés tilalmára

MAGYARORSZÁG
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Az Ady Endre utcában található Domi-
nó Tanodába látogatott Langerné Victor 
Katalin társadalmi felzárkózásért fele-
lős helyettes államtitkár október végén. 
A helyettes államtitkár egy tévéműsor-
ban figyelt fel a csepeli tanodára, mely-
ben példaértékűnek nevezték közösségi 
adománygyűjtésüket. „A munkatársak a 
médiaklubban tartott foglalkozásokhoz 
tabletre gyűjtöttek, hogy a fiatalok jobban 
megismerjék az internethasználatot, a szö-
vegszerkesztést” – mondta el lapunknak 
Ladányi Erika, a tanodát működtető Kom-
pánia Alapítvány elnöke. 

A tanodába járók célközönsége a 10–16 
éves hátrányos helyzetű vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek, akik az isko-
lában nehezen, illetve rosszul teljesítenek, 
magatartásproblémáik vannak. Iskolaidő-
ben, a kora délutáni órákban négy tanuló-
szobában tanulhatnak, mentorok segítenek 
a házi feladatok elkészítésében, a leckék 
megtanulásában, egyéni fejlesztésben, 
s ha szükséges, korrepetálást tartanak.  

A tanulási idő után különféle foglalkozá-
sok vannak, amelyek formálják a gyerekek 
életfelfogását, fejlesztik önismeretüket, 
kommunikációs és társas kapcsolataikat, 
segítik lelki egészségüket. 

A bejárás alkalmával a helyettes államtit-
kár elmondta: az országszerte működő ta-
nodák elsődleges célja, hogy a hátrányos 
helyzetű gyerekek javítsanak tanulmányi 
eredményeiken és jobban teljesítsenek 
az iskolában. A Dominó Tanoda is ezzel  
a céllal nyílt meg 2013 augusztusában. Az-
óta több mint 200 gyerekkel foglalkoztak, 
jelenleg 22-en járnak rendszeresen tanuló-
szobára. Az épületet a városrehabilitációs 
fejlesztés során kapta meg az alapítvány a 

csepeli önkormányzattól ingyenes hasz-
nálatra, a rezsiköltséget is a városvezetés 
finanszírozza. ● A. Zs.

A tanulás után olyan 
foglalkozások vannak, 
ahol a gyerekek önismeretét, 
kommunikációját fejlesztik

Tanoda a hátrányos 
helyzetű gyerekekért

MINDENKIT VÁRNAK

A tanoda a 10–16 éves korosztály 
számára nyújt tanulási segítséget és 
szabadidős programokat. Tanuló-
szobára elsősorban a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gye-
rekeket várják, jelenleg várólista van.  
A délután 16 órától este 19 óráig tartó 
szabadidős programokra minden ti-
zenéves betérhet. A programkínálat-
ról a www.facebook/dominotanoda 
oldalon olvashatnak. 

Elérhetőség:
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 22. 
Tel.: 06-1/299-0471
Nyitvatartás:
Hétköznapokon 13 és 19 óra között

OKTATÁS

Segítség 
a döntés 
előtt 
Negyedik alkalommal rendezték meg a To-
vábbtanulási Börzét a pályaválasztó fiata-
loknak a Nagy Imre ÁMK-ban. A kétnapos 
rendezvényen idén hat helyszínen két ta-
nácsadó, és tizenhét kiállító iskola vett részt. 

A megnyitón Tóth János tankerületi igaz-
gató köszöntötte a megjelenteket. Felhívta 
a tanulók figyelmét arra, hogy fontos dön-

tésük előtt alaposan tájékozódjanak és bi-
zalommal forduljanak a pedagógusokhoz 
és a szülőkhöz tanácsért. 

Tóth Endre, a Nagy Imre ÁMK intéz-
ményvezetője visszautalt a legelső ren-
dezvényre, melynek több mint ötszáz lá-
togatója volt. Ezért döntöttek úgy, hogy 
hagyományt teremtenek, és minden évben 
megrendezik a börzét, hogy megkönnyít-
sék a továbbtanulók számára a választást.  

A börzére látogatók az intézmények kép-
viselőitől kérhettek információt, hogy mit 
és hol érdemes tanulni. Idén is széles volt 
a választék. Az érdeklődők böngészhettek 
többek között a vendéglátás, egészségügy, 
zene, művészet, műszaki terület, közgaz-

daság, marketing, kereskedelem, humán- 
és nyelvi képzések területén. Egyes intéz-
mények diákjai a választandó szakmák 
(például szakács, fodrász, cukrász, ápoló) 
helyszíni bemutatásával tették vonzóvá is-
kolájukat. ● Antal Zsuzsa

HIÁNYSZAKMÁK

A 2016/2017-es tanévben a közokta-
tásban közzétett hiányszakmák listá-
ján Pest megyében az asztalos, ács, 
pék, szociális gondozó és ápoló, vala-
mint a villanyszerelő szerepel. A bör-
zén megkérdezett iskolások főként  
a marketing, informatika és a gazda-
sági szféra felé orientálódnak.

Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár (fehér blúzban) a tanodában

fotó: Tóth Beáta
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Az Erasmus+ programnak köszönhetően 
öt diákunkkal (Agócs Patrícia, Szabó Tí-
mea, Szentgyörgyi Anita, Szirmai Berna-
dett, Matejovics Márk) tölthettünk el egy 
felejthetetlen hetet Dél-Franciaországban. 

A vendéglátónk egy brennes-i magánisko-
la volt, melynek tanulói mezőgazdasággal 
és állatgondozással kapcsolatos szakképe-
sítéseket szerezhetnek itt. A műhelyfoglal-
kozások során megtanulhattuk tőlük, hogy 
mi a komposztálás lényege, hogyan kell  
a szemetet szelektálni, és milyen tárgyakat 
lehet készíteni feleslegessé vált, de újra-
hasznosítható anyagokból, például bicikli-
gumiból vagy farmernadrágból. 

A programok nagy része az újrahasznosí-
tás témaköréhez kapcsolódott. Ellátogat-
tunk egy üveggyárba, ahol testközelből 
tapasztalhattuk meg, hogyan születnek új 
üvegek a törmelékhegyekből. Jártunk egy 
foglalkoztatóban is, ahol a megunt és el-

dobott bútorokat, játékokat és elektronikai 
eszközöket teszik használhatóvá, így újra 
értékesítik azokat. A javításokat munka 
nélküli emberek végzik környezettudatos 
módon, összegyűjtött esővízzel mosogat-
nak, melegítéshez, fűtéshez pedig nap-
elemekből nyerik az energiát. A rengeteg 
kidobott holmi között sétálgatva megdöb-
bentő volt szembesülnünk fogyasztói tár-
sadalmunk mérhetetlen pazarlásával.

A munka mellett szórakozásban, kirándu-
lásban is bőven volt részünk, jártunk alma-
ültetvényen és almafeldolgozó üzemben, 
bejártuk a hangulatos Albit és a „rózsaszín 
város”-nak nevezett Toulouse-t.  A francia 
családok kivételes vendégszeretettel fogad-
ták diákjainkat, nagy barátságok köttettek.

Most rajtunk, vásárhelyiseken a sor: már-
ciusban mi látunk vendégül tizenhét diá-
kot és az őket kísérő pedagógusokat. 
● Deli Katalin, Kovács Attiláné

Vásárhelyisek Franciaországban

MEGHÍVÓ
A Jedlik Ányos Gimnázium 

és Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata

Öregdiák Találkozóra hívja 
„kerek évfordulós” egykori 
tanítványait, az 1956, 1966, 
1976, 1986, 1996, 2006-ban 

érettségizett diákokat.

A találkozó időpontja: 
2016. december 2., 18 óra

Helye: 
Jedlik Ányos Gimnázium 

(Budapest XXI. kerület 
Táncsics Mihály utca 92.)

Regisztráció:
17-18 óra között

Program: 
• köszöntők

• jedlikes diákok műsora
• filmek, képek vetítése

• állófogadás
• koszorúzás
• beszélgetés

a régi osztálytermekben

Az érdeklődőktől 
2016. november 25-ig 
kérünk visszajelzést a 

gimnázium titkárságára. 

Telefon: 276-0161, 
e-mail: diosysz@jedlik.hu 

A részvétel díjtalan.

Mindenkit szeretettel vár 
az Alma Mater!

Zene, tánc, 
jó vacsora
Szüreti bált rendeztek október végén a Szé-
chenyi István Általános és Két Tannyelvű 
Iskolában, ahol az előző évek hagyomá-
nyait folytatva színes műsorral kedvesked-
tek a diákok a szépszámú vendégseregnek. 

Énekes és táncos produkcióknak tapsolt 
a közönség, fellépett a Csepel Hangja 

iskolai énekkar: ismert slágereket adtak 
elő. Ezután néptáncbemutató következett, 
majd táncházba invitálták a közönséget. 
A műsorszámok közben a tanulók festmé-
nyeit bocsátották árverésre. „A képaukció 
fő célja az volt, hogy a szülők megismerjék 
a gyermekek alkotásait és lássák mennyire 
tehetségesek” – mondta el Cserépné Var-
ga Veronika intézményvezető a bálon. 

Estefelé finom vacsorával, remek mulat-
sággal várták a vendégeket, majd értékes 
nyereményeket sorsoltak a jó hangulatú 
rendezvényen. ● Antal Zsuzsa

fotó: Tóth Beáta
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Előző számunkban dr. Illés 
Krisztina, a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat orvos-igaz-
gatója azokról a változásokról 
beszélt, amelyek az elmúlt 
időszakban érintették a szak-
rendelőt. Szó esett az új el-
látásokról, a megnövekedett 
orvoslétszámról, s arról is, 
hogy csökkent a várakozási idő 
az ultrahangvizsgálatok eseté-
ben. Mostani számunkban az 
érsebészeti szakrendelés elin-
dításáról számolunk be. 

Ez év október 1-jén indult el az 
érsebészeti szakrendelés, ahol 
minden szerdán délelőtt – elő-
jegyzés alapján – fogadják a be-
tegeket. Az elsődleges feladat 
az érsebészeti elváltozások 
felismerése, illetve az, hogy ki-
zárhassák, hogy az adott pana-
szok hátterében nincs érsebé-
szeti gond. Abban az esetben, 

ha valamilyen elváltozásra utal 
a vizsgálat, a személyre szabott 
terápia kiválasztása a követke-
ző lépés: ez lehet életmódválto-
zásra – táplálkozás, mozgás stb. 
– tett konkrét javaslat, illetve ha 
szükséges, gyógyszeres terápia. 
A rendszeres kontrollvizsgá-
latok azért fontosak, hogy az 
esetleges állapotromlást időben 
felismerjék. 

Figyelmeztető jelek
Fontos azonban, hogy mi is tisz-
tában legyünk néhány szem-
ponttal, hogy időben orvoshoz 
fordulhassunk. Az egyik alap-
vető kérdés az, hogy mikor 
gyanakodjunk arra, érbetegség 
állhat a panaszaink mögött?  
Jelzés lehet, ha az érelváltozá-
sok (például visszér) láthatók  
a testünkön, vagy ha a család-
ban előfordult már érbetegség. 
Az is intő jel lehet, ha több ri-
zikófaktor együttes jelenléte 
mellett a betegnél szédüléses, 
járással kapcsolatos panaszok, 
vagy felső végtagi izomerő-
csökkenés (hamarabb elfárad  
a végtag) tapasztalhatók.

Együtt a betegért
A szakrendelésen szoros együtt-
működésben foglalkoznak a 
betegekkel. A korszerű beteg-
gondozás csak a társszakmák 
szakembereivel – háziorvosi 
praxisok, mozgásszervi rende-
lések, neurológia, diabetológia, 
kardiológia stb. – együtt való-
sulhat meg. 

Hangsúlyozni kell, hogy az 
érelmeszesedés rendszerbeteg-
ség. Attól függően jelentkeznek 
a panaszok, hogy milyen átmé-
rőjű érben, melyik ér lefutásá-
ban, hány százalékos szűkület 
keletkezett az évtizedek során.

Hogyan kezelhető?
A kérdésre, hogy kezelhető-e 
az érbetegség, egyértelmű igen 
a válasz. A rizikófaktorok csök-
kentésével, életmódváltással, 
korszerű gyógyszerekkel na-
gyon jó eredmény érhető el. 
Amennyiben az előzőekben 
említettek mellett is kialakul 
kritikus keringési zavar – érfes-
tést követően –, katéteres értá-
gítás vagy érműtét válhat szük-
ségessé. Az érműtött betegek 
gondozása, állapotuk követése 
is feladata a szakrendelésnek. 

Időben forduljunk 
orvoshoz!
Természetesen még számos 
érsebészeti betegségről beszél-

hetünk, de talán a legfonto-
sabb, hogy időben forduljunk 
szakemberhez panaszunkkal, 
vegyük komolyan az érbetegsé-
geket, mert a kialakult, vissza-
fordíthatatlan következmények 
jelentős részét megelőzhetjük.

A szakrendelés célja az is, 
hogy javítsa az érbetegek élet-
minőségét azokban az esetek-
ben, ahol már nem lehet visz-
szafordítani az évtizedek káros 
hatását. Fontos feladat az is, 
hogy a cukorbetegség érszö-
vődményeit időben felismer-
jék és kezeljék, éppen ezért – a 
diabetológiai szakrendeléssel 
együttműködve – kidolgoz-
ták a cukorbetegséggel kezelt 
betegek vizsgálati és kezelési 
protokollját. Ezzel a remények 
szerint jelentősen csökkenthető 
lesz az érszövődmények miatti 
lábamputációk száma. 

Várjuk az érsebészeti szak-
rendelésen – előjegyzést kö-
vetően – a betegeket!

(folytatjuk)

Az interneten elérhető 
információk nem 
helyettesítik az orvosi 
szaktudást

TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Változások a szakrendelőben, 2. rész

Érsebészet
AZ ÉRBETEGSÉGEK 
RIZIKÓFAKTORAI

• dohányzás
• magas vérzsírszint
• cukorbetegség
• magas vérnyomás stb. 

Napi fél óra sétával is sokat tehetünk ereink egészségéért

A korszerű gyógyszerek mellett az életmódváltásnak is 
fontos szerepe van

fotó: pixabay
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Október utolsó vasárnapján 
sok más magyar településhez 
hasonlóan a csepeli Daru-dom-
bon is őrtüzet gyújtottak Szé-
kelyföld autonómiájáért. Az 
őrtüzet Morovik Attila alpol-
gármester gyújtotta meg, majd 
a jelenlévők együtt elénekelték 
a székely himnuszt. Az alpol-
gármester röviden azt mondta, 
hogy „szívünk egyik felével a 
székelyföldiek mellett vagyunk” 
és Csepel számára különösen 
fontosak a távolban élő bará-
taink. 

Immár hagyománnyá vált, 
hogy október utolsó vasárnap-
ján Székelyföld peremtelepü-
lésein egy időben több száz 
helyen jelzőtüzek lobbannak 
fel. A Székely Nemzeti Tanács 
által elindított kezdeményezés 
célja az volt, hogy kifejezze:  

a székely zászló mellett a Szé-
kelyföld körvonala is fontos 
jelkép. A kezdeményezéshez 
számos magyarországi tele-
pülés és Budapest kerületei is 
csatlakoztak. Közéjük tartozik 
Csepel, amely az őrtűz meg-
gyújtásával jelképesen fejezi 
ki szolidaritását a székelyföldi 
nemzettársaink törekvéseivel.  
Morovik Attila alpolgármes-
ter utalt rá, hogy Csepel külö-
nösen jó kapcsolatokat ápol a 
Székelyföldön élő honfitársa-
inkkal. A határon túli program 
keretében a kerületi gyerekek 
többségét Székelyföldre viszik 
kirándulásra, tanulmányutak-
ra. Az anyaországi magyarság 
számára fontos cél, hogy szoli-
daritást vállaljon a határon túli 
magyarokkal, és segítségükre 
legyen törekvéseikben. 
● Csarnai Attila

Idén is őrtűz 
a Daru-dombon 2016. NOVEMBER 11., 19 ÓRA

KISBOLDOGASSZONY TEMPLOM, 
CSEPEL SZENT IMRE TÉR

Vezényel: VIRÁGH ANDRÁS 
Liszt-díjas érdemes művész

MOZART: REQUIEM
A CSEPELI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR ÉS AZ 
ETUNAM VEGYESKAR
KONCERTJE

Közreműködik:

Szakács Ildikó – szoprán
Gion Zsuzsanna – alt
Kálmán László – tenor
Kováts Kolos – basszus (Kossuth-díjas művész)

Az est fővédnöke:

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő
 

Az est védnöke:

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

fo
tó

: Tó
th
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e

áta



14 csepeli hírmondóTÖRTÉNELEM

Több tucat ember kereste fel a Tamariska-
dombon található Csepeli Büszkeségpon-
tot november 5-én, amikor a Királyerdei 
Művelődési Ház munkatársai 10-től 16 
óráig fogadták a látogatókat. 

Szombat délelőtt többnyire családos-
tul vagy baráti társaságokban érkeztek 
az érdeklődők. Egy fiatalember három 
gyermekével és nővérével tekintette meg 
a tárlatot. „Csepelen nőttem fel, gyakran 
bicikliztem errefelé, de nem tudtam arról, 
hogy ilyen kiterjedt bunkerrendszer húzó-
dik a domb alatt. Meglepett a dolog, hogy 
ekkora erődítményt építettek ide. Most elő-
ször jártam itt a gyerekeimmel, mert érde-
kelt, mi van itt. Tetszett a kiállítás, szépen 
bemutatják, milyen események játszódtak 
le annak idején. Korábban jártam a Terror 
Háza Múzeumban, ami nagyon sokkoló. 
Oda nem vittem volna el a gyerekeimet, de 
ide elhoztam, mert ez gyerekbarát kiállítás. 
Számukra is felfogható, milyen célt szolgál 
egy bunker, és milyen élet zajlik le itt szük-
ség esetén. Persze, ez a kiállítás is döbbe-
netes képet mutat, hiszen nem örömmel me-
nekültek ide az emberek, hanem a kényszer 
vitte rá őket” – magyarázta a fiatalember.

Egy idősebb férfi ezt mondta: „Mindig tud-
tam, hogy egy óvóhely található itt. 1956-
ban húszéves egyetemi hallgató voltam, 
megtapasztaltam, hogy mi zajlik le körü-
löttem. Azokban a napokban minden em-
ber segített minden embernek. Én Pesten 
betegeket gondoztam. Felemelő érzés volt 
átélni, hogy nagyszerű dolgok történnek… 
Később, már jóval a forradalom után is jár-
tam errefelé, de a Tamariska-domb sosem 

volt barátságos hely. Elhanyagolt, csúnya 
környék volt. Mostanra rendbe tették, szép 
a környezet. Szívesen sétálok erre a csalá-
dommal. A bunker hitelesen mutatja be, mi-
lyen élet folyt nálunk az ötvenes években. A 
kiállított tárgyak, ruhák hűen tükrözik azt 
a korszakot, a tájékoztató szövegek pedig 
segítenek az eligazodásban. Számomra él-
mény volt a kiállítás, ajánlom másoknak is.”  

Mikusz Sándor barátaival járta végig az 
óvóhely alagútjait, majd ezt mondta: „Gye-
rekkoromban sűrűn megfordultam a Tama-
riska-dombon. Emlékszem, hogy a bunker 
bejárata előtt egy jókora vasbeton fal állt, 
amely bizonyára a becsapódásoktól védte 
az ajtót. A domb tetején pedig egy fából 
készült kilátó is volt, amelyet nem egyszer 
megmásztam a haverokkal. Később egyre 
veszélyesebb lett felmászni oda, mert kor-
hadt a fa, utána pedig le is bontották. Min-
dig izgatott, mi lehet a lezárt vasajtók mö-
gött, amelyek a bunkerbe vezettek. De soha 
nem beszélt róla senki. Most, hogy megnéz-
tem a kiállítást, végre teljesült az álmom, és 
körbenéztem odalent. Nem gondoltam vol-
na, hogy az egész domb alatt ilyen hatal-
mas bunkerrendszer húzódik. A bemutatott 
fényképek, a korhűen felöltöztetett babák 
igazi élményt nyújtottak. Keveset tudtam a 
forradalomról, arról pedig végképp semmit, 
hogy Csepelen is emberek százai vagy ezrei 
élték a bunkerben a napjaikat azokban a 
hetekben. Szólok a barátaimnak, hogy néz-
zék meg az óvóhelyet, mert érdemes.”

A látogatókat november minden szombat-
ján, bejelentkezés nélkül várják. 
● Csarnai Attila

Hiteles és döbbenetes 
kiállítás a bunkerben

1956-OS CSEPELI

BÜSZKESÉGPONT

ÁLLANDÓ
TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A TAMARISKA-DOMB
ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlat
díjmentesen megtekinthetô

november 12-én, 19-én, 26-án
(szombati napokon)
10 órától 16 óráig.

 

Bejelentkezés és bôvebb felvilágosítás:
Királyerdei Mûvelôdési Ház,

1213 Budapest, Szent István út 230.,
Tel.: 278-2747

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A PROGRAMOT AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

fotó: Tóth Beáta
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EGYHÁZI ÉLET

Szent Márton
A Márton-nap a negyvennapos adventi 
böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a 
jóízű és bőséges falatozás, a vigasság 
megengedett. 

A 2016-os évet Szent Márton-emlék-
évnek nyilvánította a magyar kor-
mány a Savariában (a mai Szombat- 
helyen) 1700 éve, 316-ban szüle-
tett Tours-i Szent Márton, Magyaror-
szág egyik védőszentje emlékére és 
tiszteletére. A hagyomány úgy tartja, 
hogy a szülőháza felett áll a mai Szent 
Márton-templom. Márton 12 évesen 
döntött úgy, felveszi a kereszténysé-
get: ezt szülei nem nézték jó szemmel. 
15 évesen apja akaratára belépett a 
hadseregbe; 19 évesen lett légionárius.

339-ben, 22 évesen megkeresztel-
kedett. Addig a császárt szolgálta, 
ettől az időtől Istent akarta szolgál-
ni: „Krisztus katonája vagyok, nem 
szabad harcolnom” – mondta. Márton 
kilépett a hadseregből, hazatért. Édes-
anyját megkeresztelte, de apja megma-
radt pogánynak.

371-ben Mártont Tours püspökévé vá-
lasztották meg, ő azonban tiltakozott 
megválasztása ellen. A legenda szerint 
egy libaólban próbált elrejtőzni, de a 
ludak elárulták gágogásukkal. Fon-
tos hittérítő munkát végzett, a pogány 
falvak nagy részét megtérítette. Életét 
csodák és gyógyulások kísérték.

Hivatását haláláig kitartóan gyakorol-
ta, végül 397. november 8-án elhunyt.

A XV. Magyar Festészet Napja alkalmá-
ból megnyílt Vincze Angéla festőművész 
Szabadság című kiállítása az Erdei Éva 
Galériában. A tárlatot Bráda Tibor nyi-
totta meg, hegedűn közreműködött Ba-
lázs Gergely. 

A kiállított képeket finom, ízléses szín-
világ, filozofikus, időnként ezoterikus 
indíttatás és erős hangulati elemek jel-
lemzik – méltatta megnyitójában a fes-
tőművész alkotásait Bráda Tibor Munká-
csy-díjas festőművész. 

Aki szeretné megnézni a kiállítást, 
november 22-éig, bejelentkezéssel, 
bármelyik napon ellátogathat a galéri-
ába (tel.: 420-0334). ● AZS

Faágak 
 játéka 
Húber András szobrászművész Csepel 40 
című kiállítása október végén nyílt meg 
a Csepel Galériában. A szobrász Csepe-
len kezdte pályafutását, 1990-ben Samu 
Gézával, Orosz Péterrel és Varga Géza 
Ferenccel (tőlük is látható egy-egy al-
kotás a kiállításon) együtt megalapította 
a Fáskör művészeti csoportot. „Műveiben 
többnyire az ág, az elágazás jelenik meg 
olyan anyagok használatával, amelyeket 

a hétköznapokból ismerünk” – hangsú-
lyozta Kováts Borbála grafikusművész  
a megnyitón. Húber András nem egyszerű-
en alapanyagként használja a fát. Az, hogy 
milyen mű születik, azt meghatározza a 
faág különös, egyedi formája, tekergőző 
alakja. Kőrissel, somfával, fűzfavesszővel 
dolgozik főleg, kötözéshez háncsot, textilt, 
papírt használ. Mintha mesevilágba csöp-
pennénk alkotásai között járva, melyeket 
a művészettörténészek biokonstruktivista, 
organikus szobroknak neveznek. 

A különleges kiállítás – ahol képek és szi-
tanyomatok is megtekinthetők – decem-
ber 15-éig látogatható, hétfőtől csütörtö-
kig 9 és 16 óra között, pénteken előzetes 
bejelentkezéssel (tel.: 278-0710). 

Vincze Angéla kiállítása
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A Pizza King Futsal Csep-Gól FC te-
remlabdarúgó (futsal) csapata idén 
az NB II Nyugati Csoportban kezdte 
meg szereplését. Merkl Péterrel, a 
csapat alapítójával az egyesület jövő-
beli terveiről beszélgettünk. 

„Számomra a foci szenvedély” – mondja 
Merkl Péter, aki a kilencvenes években a 
BKV Előre, majd a Fót labdarúgója volt. 
Profi focista szeretett volna lenni, de az élet 
úgy hozta, hogy rajta kívül álló okok miatt 
nem tehette meg, hogy csak a focinak éljen. 
Már a csepeli Pizza King tulajdonosa volt, 
amikor újra visszatért a foci az életébe: 
eleinte az étteremhálózat által szervezett 
csapatban játszott, majd különböző műfü-
ves tornákon. Egy éve jutott arra az elhatá-
rozásra, hogy létre kellene hozni Csepelen 
egy futsalcsapatot. Az elhatározást rögtön 
tett követte: tavaly ősszel elkezdték a felké-
szülést, hogy a 2016/17-es futsalbajnokság 
másodosztályú küzdelmeibe már be tudja-
nak nevezni. 

A nyitányon – hazai környezetben – a Ti-
hanyi Futsal csapatát verték meg 8:1-re, 
majd az első idegenbeli mérkőzésükön 
a Lőrinci Városgazdák ellen 6:3-as győ-
zelmet arattak. A két győztes meccs után 
négy vereség következett (a BME Futsaltól 
6:3-ra, a TFSE-től 7:3-ra, a Szigetszent-
miklóstól 5:0-ra kaptak ki), majd egy újabb 
hazai győzelem. „Újonccsapatként reme-
kül kezdtük a bajnokságot, két meccs alatt 
6 pont, 14 rúgott gól. Utána két olyan csa-
pattal játszottunk, amelyek jóval tapasztal-
tabbak, mint mi. A Szigetszentmiklós ellen 
elszenvedett vereség a legfájóbb, mert két 
azonos tudású csapat feszült egymásnak, 
de ellenfelünk védekezésben és támadásban 
is felülmúlt minket. Legutóbbi hazai mecs-
csünkön, az 5 Stars SE ellen végre sikerült 
javítanunk. Egygólos hátrányból álltunk 
fel, és négy-egyre sikerült nyernünk. Ezzel 
a létfontosságú győzelemmel megerősí-
tettük helyünket a középmezőnyben, és az 

élboly is elérhető közelségbe került” – érté-
kelte Merkl Péter a csapat idei teljesítmé-
nyét, majd hozzátette, a kitűzött cél nem 
változott: ezt a bajnokságot az első öt hely 
valamelyikén szeretnék zárni. 

Sajnos a hazai környezet a csapat esetében 
csak idézőjelesen értendő, ugyanis a hazai 
mérkőzéseket – megfelelő csepeli létesít-
mény híján – a Soroksári Sportcsarnokban 
játsszák, ahová rendre mintegy ötven-száz 
csepeli drukker is ki szokott látogatni. 

Van B csapat is, amely a műfüves bajnok-
ságban szerepel. Tulajdonképpen ez képe-
zi a csepeli csapat hátországát: a műfüves 
játékosok tudják pótolni a futsalcsapatból 
sérülés vagy egyéb okok miatt hiányzókat. 
A csepeli futsalcsapat mintegy harminc já-
tékosra támaszkodhat, ami elég tág bázis, 
így csak korlátozott számban van lehető-
ség csatlakozni hozzájuk. 

A bajnoksággal járó kiadások – terembérlet, 
mez, felszerelés, játékosengedélyek – 70-80 
százalékát a Pizza King állja. A csapat edző-
je a nyolcvanszoros magyar futsalválogatott 
Szabó Zoltán, aki Székelyudvarhelyről ke-
rült Csepelre. Merkl Péter minden álma, 
hogy Csepelnek olyan futsalcsapata legyen, 
amely ott van a legjobbak között, ezért az  
a célja, hogy a közeljövőben a csapat feljus-
son az első osztályba.

Az idei NB II-es bajnokságot 
az első öt hely valamelyikén 
szeretnék zárni

SPORT

Sikersorozat 
súlyemelésben
Balázs Ferenc a Szerencsen meg-
rendezett GPA-IPO Európa-kupán 
első helyet, abszolút második helyet 
és 300 kilogrammal Európa-csúcsot 
ért el. A sportolónak ezzel a győze-
lemmel idén negyedszerre is sikerült 
megszereznie az első helyet.

• • •

Solathlon, 
a katonai ötpróba
A Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egye-
sület egy olyan új, de alapjaiban véve 
mégis igen régi szellemiségű sportág 
mellé állt, ami ötvözi a katonai kikép-
zést és a sportági tréningezést.

A solathlont Kovács Zoltán ötletgazda 
és a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egye-
sület először a csepeli strandon, majd a 
Jedlik Ányos Gimnáziumban mutatta 
be. Az új sportág osztatlan sikert aratott 
a pedagógusok, a sportszakemberek, s 
– ami még fontosabb – a diákok köré-
ben is: Kovács Zoltán, Szegi Csaba ve-
zetőedző és kis csapatuk már a kerületi 
általános iskolákat is végigjárták, hogy 
bemutassák a katonai ötpróbát. 

A solathlon lézeres lövészetből, aka-
dályfutásból, „gránát”-dobásból, vil-
lám tájékozódási futásból, grundbir-
kózásból vagy párbajtőrvívásból áll. 
A sportágat már kisiskolás korban 
is el lehet kezdeni. Az itt elsajátított  
koordinációs, tájékozódási és lövésze-
ti alapkészségek, valamint az állóké-
pességek birtokában könnyű tovább-
lépni a sportágak, később pedig akár 
a katonai pálya felé.
Csepel Öttusa Média

Csepeli teremfoci: 
az első osztály a cél

Merkl Péter

Csepel Öttusa Média
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3 AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL

3 KEDVEZMÉNYES TAGDÍJ: CSAK 3000 FT/HÓ

3 RÁSZORULTSÁG ESETÉN AKÁR INGYENESEN

3  DÍJMENTES ÓVODAI FOCI MINDENKINEK!

3 SZAKKÉPZETT EDZŐK

3 MODERN FELSZERELÉSEK

3 ÚJ MŰFÜVES PÁLYÁK

3 EDZŐTÁBOROK
3 KUPAMECCSEK
3 TÉRÍTÉSMENTES UTAZÁS!

VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK!

KÖZÖS ÉLMÉNYEK, KÖZÖS SIKEREK, KIVÁLÓ SPORTEREDMÉNYEK

MÁR KÖZEL 400 GYEREK VÁLASZTOTT MINKET

CSATLAKOZZ TE IS!

FOLYAMATOS A FELVÉTEL A CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SE FOCISULIJÁBA!

BEIRATKOZÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

                                                      G TELEFON: +36 70 777 1973

         G E-MAIL: UTANPOTLAS@CSEPEL.HU

                                                      G FACEBOOK: www.facebook.com/

                                                            csepelutanpotlassportegyesulet

LEGYEN A SPORT MINDENKIÉ!

CSEPELI FOCISULI 
JELENTKEZZ TE IS! 

0018Focisuli_hird_209x266.indd   1 08/02/16   21:49
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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; k–cs: 10–18;  sz–p: 
13–19; szo: 9–14 óra

Autómodell-kiállítás 
Ivánkovics Zoltán gyűjtő kiállítása novem-
ber 21-től látható a könyvtár nyitvatartási 
idejében.

November 11-e, 14 óra: Márton napi tol-
lászkodás, ,,állati” jó bemutatóval. Vendé-
günk az Uta-Zoo állatbemutató 
Magyary Ágnessel író-olvasó találko-
zó kicsit másképp… 2016. november 
16-án 17 órakor: A disznó igenis szent állat! 
– Kasztília fotókon, novellákon keresztül. 
Irodalmi délután spanyol gitárzenével és 
néhány korty Sangríával.

EZ(O)KOS klub
Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus őszi előadássoro-
zatának címe: A párom és én - emberi kap-
csolatok a numerológia tükrében. Időpont: 
2016. november 23-án, 17 óra

A gyógyító kód – hatékony gyógymód 
szinte mindenre! Oszetzky Nóra előadása: 
november 9-e, 17 óra

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

International Games Day!  2016. nov-
ember 19-én, 10 órától
Rejtvénykedvelőknek – 10-12 óráig 
Játékok a fekete-fehér négyzeten! – (agy)
torna másképp. Akár egyénileg, akár csa-
patban (család, barátok), próbálja ki tudá-
sát, jöjjön el és játsszon velünk! Skandináv, 
Sudoku, szókereső stb. is lesz. Játékvezető: 
Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

LAN PARTY a Counter Strike rajon-
góknak! 12 gépen várjuk a fiatalokat 
egyénileg vagy baráti társasággal nyitás-
tól-zárásig, ami belefér. 

Pódium! – közös színházlátogatás 
2016. november 26-án,15 órától az Átrium 
Film- Színházban nézzük meg a Nők az 
idegösszeomlás szélén c. musicalt. Jegyár: 
2900 Ft/db

December 9-e, 17 óra: El Camino - Az út, 
ami hazavisz… Író- olvasó találkozó Vendé-
günk Sándor Anikó író, újságíró. A találkozón 
az írónő új könyve is bemutatásra kerül, 
dedikálási lehetőség. Várunk mindenkit egy 
kellemes beszélgetésre, ahol közelebbről is 
megismerhetik a lebilincselő történeteivel 
ismertté vált, népszerű magyar írónőt.

December 10-e: Családi „Mesés" Nap  
Programok: 10.30: Régi karácsony – 
Aranyszamár Színház zenés előadása. 
11.30: Jertek, menjünk Betlehembe! – kö-
zös interaktív mesejátszás bábokkal, élő 
játékkal Gerencsér Valéria drámapedagó-
gussal. 12.30: Kézműves kuckó – kézmű-
ves-foglalkozás, ünnepi arcfestés

Színházjegyvásárlás 
Novák Zoltánné Rózsa várja a színházra-
jongókat hétfőnként 16-18 óráig. 
novak.rozsa@gmail.com, 06/30-414-1684 

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

* * *
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.

Kiállítás 
Dömötör Krisztina, Csillagtelepen élő, 
saját tervezésű és készítésű, modern appli-
kációval díszített textilmunkáit tekinthetik 
meg az érdeklődők november 14-ig. 
Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. Családias 
hangulatú beszélgetés és előadások életve-
zetési kérdésekről. November 16-a: Egyen-
súly az életünkben címmel tart előadást a 
klubvezető, Novák Ági.

Társasjáték Klub
A hónap minden első szerdáján, 14 órától, a 
DélUtán Aalapítvány szervezésében Gubá-
nyi Gábor és játékos társai várják a játékos 
kedvűeket, korhatár nélkül.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat. Gyerekkuckó: sok 
színes mese -, ismeretterjesztő könyvvel 
és kötelező olvasmányokkal. Folyóirat 
olvasó: friss napilapokkal, színes folyó-
iratokkal, magazinokkal. Kéthetente 
könyvújdonságok várják a kedves 
olvasókat! Internetezési lehetőség! 
Előző évi, de jó állapotú folyóiratok 
kedvezményes vására!
További hírek, információk a fszek.hu/
venusz honlapon, illetve kövessen minket a 
facebookon is: Venusz Utcai Konyvtar

* * *
KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvat: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

A könyvtár programjai: 
November 17-e, 17 óra: 
A hangok gyógyító ereje.
November 16-a, 23-a, 17 óra: 
Matematika-korrepetálás
November 17-e,15 óra: 
3-1-2 Meridiántorna
November 17-e,15.30: Szemtorna

Nyugodt, családias környezet várja az ol-
vasókat, internetezni vágyókat a Királyer-
dei Könyvtárban.

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-52-78-
as számon nyitvatartási időben.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
KULTURÁLIS KÖZPONT
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

Csepel Színház
November 19-e, 11.00 óra: Hétvégi gyer-
mekmatiné előadás: Kippkopp és Tipptopp. 
A Nefelejcs Bábszínház előadása.
November 23-a, 19.00 óra: Estére sza-
bad a kecó, avagy a londoni szextett (bul-
vár burleszk). A Bánfalvy Stúdió előadása

Program
November 27-e, 13.00 óra: VIII. Orszá-
gos Öregtáncos Találkozó közel 25 együt-
tes részvételével
December 16-a, 18.00 óra: Karácsonyi 
gálaműsor a Csepel Táncegyüttes csoport-
jainak részvételével
December 18-a, 18.00 óra: a Kromatika 
Kulturális Egyesület és a Segítség Köve 
Alapítvány Ifjúsági Zenekar szervezésé-
ben: A zene gyöngyszemei (koncert)

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13–16, kedd: 8–18, 
szerda: szünnap, csütörtök: 13–18, 
péntek: 10–16, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai: 
Klubnap: december 6-a, 11.00 óra

Tamási Lajos Irodalmi Klub
November 22-e, 16.00 óra: Dalnokverseny

Galéria 21 
December 1-ig Végh Péter képzőművész, 
fotográfus tárlatát tekinthetik meg 

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Őszi ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok. 
Tanfolyam közben a meglévő csoportokhoz 
lehet csatlakozni. (2017. tavaszi tanfolyam-
kezdés: január 23.).

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együtte-
se (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepe-
li  Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Torna Klub, 
Zumbafitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgia Klub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Sparring Box Klub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-
csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 06-
20/476-3189 • A MUNKÁSOTTHON bérlet- és 
jegypénztára hétfő–péntek: 16–18, és az 
előadások előtt egy órával.

* * *
CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711

Húber András Csepel 40 című kiállítása 
december 15-ig tekinthető meg.

* * *
ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29., tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Vincze Angéla Szabadság című tárlata 
látható.

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAGY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www.csepelamk.hu

KIÁLLÍTÁS 
Kőrösi Papp Kálmán festőművész kiállítása 
megtekinthető november 9-ig.

2016. november 11-én, 17 órakor Pálfy 
Julianna és Pálfy István Putyu festőmű-
vészek SZÍN-VONAL-KÓD című kiállítására 
szeretettel várunk minden érdeklődőt. A 
kiállítást megnyitja: dr. Feledy Balázs mű-
vészeti író. A kiállítás megtekinthető 
november 30-ig.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
November közepétől szerda délelőttönként. 
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal 
eltölteni egy kis időt, miközben meg tudják 
beszélni aktuális gondjaikat a kisgyermek-
gondozóval. Az első alkalom ingyenes.

TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 17.00-17.40
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola 
(6-tól 10 éves korig)
Péntek: 16.00–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár. Tóth Andrea: 06-30/329-1813,
www.szigethalom.kidsclub.hu
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17-től 18 óráig  
Vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16-tól 17 óráig
Vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.45-től 18 óráig
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
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: 16–17, 17–18, 18–19
Vezeti: Toronya Alexandra
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Surmann Edina
Íjász klub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Kids Club Nyelviskola 
(6-től 10 éves korig)
péntek: 16–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár. Jelentkezés és további infor-
máció: Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Haladó – hétfő, szerda: 16–17 
Kezdő – kedd: 17–18, csütörtök: 16–17
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19–20.30, csütörtök: 18.30–20
Vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete – klubfoglalkozás: 
minden hó utolsó keddjén 14 és 19 között.

Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30-tól 20 óráig
Vezeti: Hanczár János
Hastánc 
kedd:18.00-19.30
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz
Íjászklub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba
Hétfő: 18–19, 
szerda: 19–20,
péntek: 17–18. 
Vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség 
nyugdíjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság. 
A gép használatához munkatársunk 
segítséget nyújt.

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni  
valahová egy kis beszélgetésre,  
problémáid megoldásához szakemberek 
segítségét kívánod igénybe venni. 

Nyitvatartás:
Közművelődés: 
Hétköznapokon 12.00 – 20.00, 15.00-ig 
a főbejáraton lehet bejönni.
Szombaton: 9:00 – 13:00
Könyvtár: 
Hétfőtől csütörtökig: 11-től 17 óráig, 
pénteken: 10-től 16 óráig.
Szombaton: ZÁRVA

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Karácsonyra készülve
Betlehemes játékszemlét hirdetnek óvodák 
és általános iskolák részére, melyre novem-
ber 18-ig lehet jelentkezni.  

A verseny időpontja: 2016. december 10., szom-
bat, 16 óra. A verseny helyszíne: Radnóti Miklós 
Művelődési Ház (1214 Budapest, Vénusz u. 2. )
A jelentkezési lapot a www.csepel.hu oldalról 
lehet letölteni. 
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2016. november 21.

Sorsoltunk!  Az október 28-ai skandináv rejtvény nyertese: Lenner Ferenc 1213 Budapest Daru út. A gyerekrejtvény nyertese: Briga Zsanett 1211 
II. Rákóczi Ferenc út. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, mely szerkesztőségünkben vehető 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. november 24-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor lesz?

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje 10. Régi neve: paraplé 11. Apró fele! 
12. Ételt ízesít 13. Azonban 14. Menyasszony (régies) 15. Elad egyneműi! 17. Üres 
rés! 19. Kripton vegyjele 20. A meghatározás folytatása 24. Szintén 25. Majdnem 
az asztalon! 26. Pocak 27. Szibériai folyó 28. Szülő nélkül élő gyerek 30. Strázsa 
31. Melyik személy? 32. Légnemű anyag 33. Továbbá 34. Lyuk a jégen 
35. A meghatározás vége

Függőleges: 1. A fantázia birodalma 2. Kerti eszköz 3. Rázkódik 4. Üres tér! 
5. A hét vezér egyike 6. Győzelmet aratsz 7. Növekszik 8. Gépkocsiját leállítja és 
otthagyja, az utca szélén 9. Igyekszik 16. CsupA! 18. Kempingezők „háza” 21. Szintén 
22. Esek! 23. Gabona fele! 26. Havazás msh-i 29. Szerb (régies) 30. Elődje, felmenője 
31. Vegyjele: S 33. Teljes, egész 34. Lentebbre

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Radnóti Miklós: Október

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 34

35

REJTVÉNY
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– Miért nehezebb felismer -
nünk a hallásproblémát,
mint mondjuk a látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki
hallásvizsgálatra jelentkezik,
és azt mondja, hogy „Á, nekem
nincs hallásproblémám, nem
vagyok én süket, hiszen hallom,
amit monda nak. Igazából csak
a csa ládom unszo lására jöttem
el hallás vizs gálatra, semmi ba-
jom“. Sajnos ez azon ban a
legtöbb eset ben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érin-
tett személy érzékeli ugyan,
hogy be szél nek hozzá, de a
szavakat nem érti meg pon-
tosan. A beszéd értés ilyen
eset ben na gyon rossz is lehet,
csu pán 40-50 százalékos
arányban érti meg az érintett
a hozzá intézett szavakat, ez
súlyos kommunikációs prob-
lémákat okoz hat, és sürgős
segítséget igényel.
– A megoldás akár a halló -
ké szü lékek viselése is lehet?

– Igen, persze. Itt szeretném
azon ban felhívni a figyelmet
arra, hogy a megfelelő halló ké -
szülék kivá lasz tása kiemel ten
fontos, hisz egy öt-hat évre
szóló komoly döntésről be szé -
lünk. Szerencsére ma már
szám talan lehetőség áll a ren -
del kezésre, így ér de mes akár
több márka készülékeit is ki -
pró  bálni. A jól bejáratott, ki tű -
nő minőségű, és a nagy múlttal
ren delkező már kák különböző
típusai között mindenki nek ta -
lá lunk tökéletes meg ol dást.
– Hogyan dől el, kinek melyik
készülék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás
egy remek lehetőség, amit
azért is támogatok, mert a
halló készüléket ott a legjobb
kipró bálni, ahol azt valóban
használni fogják: otthoni,
munkahelyi környe zetben
vagy baráti tár saságban.
Nem is lehet szak mailag meg -
alapozott, felelős döntést hozni
enélkül, hiszen minden hal-

lókészüléknek van egy opti-
mális hozzászokási ideje. A
pró bahordási időszak után
érde mes a tapasztalatok alap -
ján még egyszer finomhangolni
a készüléket, hogy tökéletesít-
sük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki
részt akar venni egy ingyenes
hallás vizsgálaton és szükség
esetén az ingyenes halló -
készülék próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehe -
tő séget, és jelentkezzen be az
Ampli fon Hallásközpontba
06 1 265 51 05-ös telefonszá-
mon! – mondta el lapunk nak
Dr. Makó Ádám fül-orr-gégész
és audio lógus szakorvos.

A hallókészüléket ott a legjobb kipróbálni,
ahol azt valóban használni fogják.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban 
csepeli és környékbeli lakosok számára 2016. november 10-től 30-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 142. (Korzó Üzletház)
Bejelentkezés: 06 1 265 51 05

amplifon.hu

Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!
Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal
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ladadelpest.hu

Egyedi megjelenésű
LADA Jubileum széria.
Készletről, azonnal!

Idén 50 éves az AVTOVAZ. Ünnepeljen velünk és állítsa össze autója extra felszereltségét. 
Válasszon készleten lévő személyautóink közül és kérje az Ön igényeinek megfelelő plusz 
tartozékokat. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! 

A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA Kalina Cross  
• Vegyes fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km). A fotó illusztráció.

LADA Délpest  
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38. 
+36 1 280 1533 
info@ladadelpest.hu

Variálható 
extrák, 

testreszabott kényelem.

Lada_Jubileum_102x134_5_Kalina_Delpest.indd   1 20/10/16   12:48

HIRDETÉS

www.csepelimozi.hu

hamarosan
a mozi műsorán...

ÚJRA NYITVA A

CSEPELI MOZI
www.fb.com/csepelimoziw

w
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Telefonszám: 0670-310-8574, 0620-335-9143
e-mail: clima@clima.hu

www.clima.hu

Készletkisöprés
BEMUTATÓTERMÜNK: 

 1213 BP. SZENT ISTVÁN ÚT 246.
Nyitva tartás: H-P: 10:00-16:00

- Galanz Arcus 2,6kW Inverteres klímaberendezés 
 (AUS-09H53R150P): br. 260.000 Ft helyett 130.000 Ft

- Galanz Arcus 3,5kW Inverteres klímaberendezés  
 (AUS-12H53R150P): br. 280.000 Ft helyett 140.000 Ft

- Mitsubishi 3,5kW Inverteres klímaberendezés  
 (MSZ DM35): br. 320.000 Ft helyett 190.000 Ft

- Toshiba 2,6kW Inverteres klímaberendezés 
  (Avant): br. 270.000 Ft helyett 170.000 Ft

- Daikin 2,6kW Inverteres klímaberendezés  
 (FTXB25C): br. br. 260.000 Ft helyett 150.000 Ft

KLÍMASZERELÉS: 40.000Ft-tól

SALE
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NGATLAN________________________________________ 
FELSŐNÁNA községben tágas parasztház, nagy 
telekkel eladó. T.: 06-74-303-122-613________________________________________ 
CSEPEL központi részén két utcára nyíló 1250 nm-
es terület, mely sorház + üzlet építésére alkalmas 
eladó. T.: 06-20-515-8333________________________________________ 
CSEPEL, Vas u. 25. 400 m2-es felújítandó ház 
33,5 mFt. T.: 06-30-984-3962________________________________________ 
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

LAKÁS________________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Völgy u.-ban, II. em.-i, 54 nm-
es erkélyes tehermentes társasházi lakás (beke-
rített – téglaépület) tulajdonostól. I.ár: 12,8 mFt 
T.: 276-4071

OKTATÁS________________________________________ 
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, 
idősebbeknek, civileknek. Álláskeresőknek vagy 
hobbynak. Alapismeretek, levelezés, internet, 
chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi 
festmények, műtárgyak vétele készpénzért. 
Díjmentes értékbecslés. T.: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu________________________________________ 
+5000 FT-ot adok az újság felmutatásakor vá-
sárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagyatékot, 
mindennemű régiséget, XIX. – XX. sz.-i festmé-
nyeket. Kiszállás díjtalan! Markó István T.: 06-70-
600-0323 a hét mindennapján hívható. E-mail: 
marko.antik@freemail.hu 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréning, 
egyéni foglalkozások, kérésére otthonában is! 
Továbbá magánórák, tréningek teljes kínála-
ta:  laskaitreningek.hu  A Stúdió kizárólag beje-
lentkezéssel fogadja kedves Vendégeit! Infor-
máció, bejelentkezés: 06-70-318-3077 
Vitart Stúdió, Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 
55.   web: laskaitreningek.hu 

ÁLLÁST KERES________________________________________ 
CSEPELEN takarítást vállalok, cégeknél is. 
T.: 06-20-259-5446

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
FELVESZÜNK!! Hajnali kezdéssel, csepeli mo-
sodához gépkocsivezetőt és kapcsolódó fel-
adatok elvégzését ellátó, kollégát felveszünk. 
Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni sze-
mélyesen vagy telefonon: Csepel Művek; Szí-
nesfém u. 17-19.  T.: 06-30-912-4049________________________________________ 
FELVESZÜNK!! Mosodába férfi kollegát felve-
szünk. Két műszakos, teljes munkarendbe. Fize-
tés:  nettó 180.000 Ft/hó. Jelentkezni személye-
sen vagy telefonon: Csepel Művek - Színesfém u. 
17-19. T.: 06-30-912-4049

CSEPELI logisztikai központba keresünk   ér-
vényes okmányokkal vagyonőröket teljes 
munkaidős saját alkalmazotti munkakör-
be,  versenyképes fizetéssel Jelentkezni lehet: 
barczi.zsolt@gmail.com mobil.: 06-30-792-2001________________________________________ 
XXI. kerületi nyomdaipari cég az alábbi munka-
körökbe keres alkalmazottakat: gépmester, tar-
goncás, portás, segédmunkás és betanított mun-
kás. Jelentkezés: olahnyomda@olahnyomda.hu ________________________________________ 
23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk 
takarítót, napközbeni illetve műszak végi taka-
rításra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. 
Jelentkezés telefonon: 06-20-983-8923 vagy 
e-mailen: rendeles@cukraszat.hu

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtéssze-
relés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Minden-
nemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
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________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítá-
sa, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 
06-70-701-7843, Javítás vagy csere esetén a 
kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
mosogatógép, mikró javítása esetén nincs ki-
szállási díj. Alkatrész csere esetén 1 év garancia! 
Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, haj-
szárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítá-
sa. Bp. XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 
8-17 óráig. Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
FOGSOR-expressz! Az év minden napján! 9-19 
óráig hívható. T.: 06-30-331-7799; Gyors, rugal-
mas, kedvező ár, szuper minőség.________________________________________ 
VILLANYSZERELŐ-mester vállal mindennemű 
elektromos munkát, garanciával. Munkavégzés 
esetén ingyenes kiszállás. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. T.: 06-20-944-6294 ________________________________________ 
IGÉNYES szobafestés- mázolás tapétázás, és la-
minált parkettázás bútormozgatással! Ingyenes 
felmérés. Telefon: 06-30-790-3027________________________________________ 
CSEPELI könyvelőiroda vállalja Kft., Bt., egyéni 
vállalkozó könyvelését TB munkaügy ügyinté-
zését. T.: +36 30-906-4616 ________________________________________ 
MOSÓGÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
GÁZKÉSZÜLÉK: Karbantartás-tisztítás, konvek-
tor, cirkó, héra, tűzhely javítása, bekötése, cse-
réje, vízóracsere: A legkedvezőbb áron! Vízveze-
ték-szerelés: WC-ék, tartályok, csapok, szifonok 
javítása, cseréje, dugulás-elhárítás: géppel, fal-
bontás nélkül! Ingyenes kiszállás! T.: 401-0809; 
Pintér Zoltán víz- gázszerelő________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nél-
kül. Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. 
Több mint 500 elégedett család. Személyi köl-
csön 9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 
06-30-985-5000________________________________________ 
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást és burkolatjavítást 
vállalunk! Igény szerinti vízszereléssel. Jó ár, jó 
minőség. T.: 06-30-783-6460

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért  felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Bp., Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu

KÖZPONTI CÍMREGISZTER HIRDETMÉNYEI
Új címek 

hrsz létrehozott címek

210235/6/A/304 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. A.lph. 7.em. 4.ajtó 
210235/6/B/211 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. D.lph. 5.em. 10. ajtó
210235/6/C/49 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. E.lph. 3. em. 4. ajtó
208529/21/0/A/40 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 146. 4. em. 402. ajtó
205737 1213 Budapest, Damjanich János út 178. A ép.
205737 1213 Budapest, Damjanich János út 178. B ép.
203386 1213 Budapest, Aradi vértanuk útja 66. A ép.
203386 1213 Budapest, Aradi vértanuk útja 66. B ép.

Utca név módosítása
Módosítás előtt:
203151 1213 Budapest, Borz utca 

Módosítás után:
203151 1213 Budapest, Borz út
205553/1 1213 Budapest, Damjanich János út 189/B.
205553/2 1213 Budapest, Damjanich János út 189/A - Mályva u.11.

Budapest, 2016. október 26. 

1215 Budapest,  Katona József u. 31. Társasház „A” ép. 
címképzése

Címképzést követően bejelentkezhető címek

hrsz  cím
208391/0/A/3  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.11. ajtó
208391/0/A/4  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.12. ajtó
208391/0/A/5  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.13. ajtó
208391/0/A/6  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.14. ajtó
208391/0/A/7  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.15. ajtó
208391/0/A/8  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.16. ajtó
208391/0/A/9  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.17. ajtó
208391/0/A/10  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 1.em.18. ajtó
208391/0/A/11  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.21. ajtó
208391/0/A/12  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.22. ajtó
208391/0/A/13  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.23. ajtó
208391/0/A/14  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.24. ajtó
208391/0/A/15  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.25. ajtó
208391/0/A/16  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.26. ajtó
208391/0/A/17  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.27. ajtó
208391/0/A/18  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 2.em.28. ajtó
208391/0/A/19  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.31. ajtó
208391/0/A/20  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.32. ajtó
208391/0/A/21  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.33. ajtó
208391/0/A/22  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.34. ajtó
208391/0/A/23  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.35. ajtó
208391/0/A/24  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.36. ajtó
208391/0/A/25  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.37. ajtó
208391/0/A/26  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. 3.em.38. ajtó
208391/0/A/27  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. tetőszint 41.
208391/0/A/28  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. tetőszint 42.
208391/0/A/29  1215 Budapest, Katona József u.31. A ép. tetőszint 43.

Budapest, 2016. október 26.
 Dr. Szeles Gábor, jegyző
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KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

December 3., 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására.
A novemberi börzére, már nincsen szabad asztal! 
A börzékre asztalok már bérelhetőek 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron! 

TANFOLYAMOK 
DUCI TORNA – JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Túlsúlyosoknak összeállított gyakorlatok, kímélik 
az ízületeket, erősítik az izomzatot és elindítják a 
zsír lebontást. Időpont: november 7-től hétfőn és 
szerdán 8.30-tól. Érdeklődni lehet Herhold Ágnes 
mozgás terapeutánál a 06 20/777-6820

KEZDŐ TÁRSASTÁNCTANFOLYAM 
– JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Időpont: szerda 18.30. Érdeklődni, jelentkezni: 
Szabó Csillánál 06-30-999-0702

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN 
– JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Megfelelő létszám esetén szerda reggel is indul 
jóga 8.00- 9-30-ig. Részvételi díj: 1600 Ft/ al-
kalom 4800 Ft/ hó, vezeti: Kun Zsuzsi Kamla Devi 

OKOSÍTÓ TORNA (ALAPOZÓ TERÁPIA) 
–  JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Egy mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert 
fejlesztő terápia. A fejlesztés – megfelelő létszám 
esetén – októberben  indul. Időpont: hétfő 17.00 
- 17.45, péntek 16.30 - 17.15, részvételi díj: 1500 fo-
rint /alkalom. Bővebb információ: 06-70-450-8535

HANGFÜRDŐ – A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont: november 12. 10.00, november 17, dec-
ember 1. 18.30. Díja: 1100 Ft / alkalom, vezeti: 
Eisenmann Tünde 

NYUGDÍJAS KLUB
időpont: október 16.  15.00-18.00
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

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

2016. 11. 18-ig várjuk az óvodás és kisiskolás 
csoportok jelentkezését az idei betlehemes játék 
szemlénkre. Részletek és letölthető nevezési lap 
a honlapunkon megtalálható.

2016.12.10, 9-13 óráig
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyerekruhák, játékok adásvétele, cse-
réje. Asztalfoglalás személyesen a művelődési 
házban. Asztalbérlet: 1.500 Ft. 

TANFOLYAMOK:
ALAKFORMÁLÓ TORNA 
hétfő: 18.30-19.30

AEROBIC 
csütörtök: 19.00-20.00

BodyArt 
hétfő: 19.00-20.00, 
csütörtök: 18.00-19.00

BOKWA FITNESS 
hétfő, szerda: 18.00-19.00

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

FITTÁNC NŐKNEK 
hétfő: 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK
kedd: 8.30-9.30

GYM STICK 
hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC 
szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
kedd: 18.00-19.30

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

KANGA-TRÉNING 
péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE 
kedd, csütörtök: 16.30-17.30

OVIS ANGOL 
szombat: 10.00-11.00

OVIS CAPOEIRA 
csütörtök: 17.00-18.00

OVIS KARATE 
hétfő, szerda: 17.00-17.30

RINGATÓ 
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS 
kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! 
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

PROGRAM

Zenés mesejáték a Kincses Színház előadásában

2016. november 13., vasárnap 11 óra

Belépő: 900 Ft • Kiegészítő program: 
ugrálóvár és ingyenes kézműves- foglalkozás

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

www.csepelivaroskep.hu

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Foglalkozások ADHD gyerekek
ELÉG JÓ SZÜLEI számára

December 10:
ÉRZÉSEK FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE

 

Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház
Vezeti: Mikecz Róza,

ADHD szakértő, mentálhigiénikus
A részvétel díjtalan!

A CSEPELI ALMA MATER
ÁLLANDÓ ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS A SZENT IMRE TÉRI 

SZOLGÁLTATÓHÁZBAN (VOLT RÁKÓCZI ISKOLA)

Megtekinthető hétfőn 8-18 óráig, kedden-szerdán-csütörtökön 9-17 óráig, pénteken 
8-13 óráig. A belépés díjtalan! Vezetett csoportos látogatásra a Királyerdei Művelődési 
Ház elérhetőségein lehet jelentkezni: 1213 Budapest, Szent István út 230., T.: 278-2747, 

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A MYDROS ZENEKARRAL

GÖRÖG TÁNCHÁZ
A RADNÓTIBAN

A BELÉPÉS INGYENES!

ÉLŐZENÉS TÁNCOKTATÁS
A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

NOVEMBER 19., 18-22 ÓRÁIG
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 Program

  

  9.30  Vuk – Pódium Színház mesejátéka
10:30 Libabemutató és szépségverseny
11:00 Márton-napi meglepetés – Csepeli Mosolygó Dalkör
11:30 Matyi a ludas – BAB Társulat óriásbáb előadása
12:30  Párnacsata
13:00  A bor és a szellemes barát – 
 Veronilla Dráma és Musical Stúdió
14:00  Kukoricamorzsoló verseny
14:20  Népi táncház
15:10  Bordalok – Operett Voices Társulat
16:00  Fellép a Csepeli Német Nemzetiségi Gyermek Táncegyüttes,
  tangóharmonikán kísér Kaltenecker Gábor
16:30  Zenés, lampionos felvonulás a művelődési ház körül

 Ezenkívül:

   

 Állatsimogató, kézműves vásár, játszóház
 Kézműves foglalkozások: mézeskalács készítés, 
 írás lúdtollal, lámpás készítés

 Gasztronómia

   

 Libaételek, házi rétes, lúdláb torta, 
 lángos, kürtős kalács, forralt bor

Kedvezőtlen időjárás esetén a programokat a művelődési házban 
rendezzük meg! A részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Márton-napi

vigasságok

Csepelen

2016. november 12., szombat

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu


