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A csepeli önkormányzat decemberi 
testületi ülésén a városatyák döntöt-
tek Háros egyik utcájának fejlesztésé-
ről, valamint fedett buszmegálló bőví-
téséről a Kikötő utcánál. Támogatták, 
hogy a Tóth Ilona Egészségügyi Szol-
gálat dióda-lézerkészüléket vásárol-
hasson. Az ülés utáni közmeghallga-
táson Borbély Lénárd polgármester 
azt is elmondta, szándékaik szerint 
2017-ben döntés születhet a gerincút 
hátralévő ütemeinek terveiről. 

A testületi ülés megkezdése előtt Borbély 
Lénárd, Csepel polgármestere és Tóth Já-
nos, a Dél-pesti Tankerületi Központ ve-
zetője ünnepélyesen aláírta a helyi iskolák 
működtetésével kapcsolatos feladatok át-
vételéről szóló dokumentumot és az ez-
zel kapcsolatos vagyonkezelői szerződést.  
A korábbi tankerületeket 2017. január else-
jétől összevonják, a működtetési feladatokat 
a tankerületi központok átveszik az önkor-
mányzatoktól. A továbbiakban a feladat 
ellátásáért az állam vállal felelősséget, és 
biztosítja az ehhez szükséges forrást és esz-
közöket. Borbély Lénárd a dokumentumok 

aláírása után hangsúlyozta, hogy a csepeli 
iskolák a jövőben is számíthatnak az önkor-
mányzat anyagi és erkölcsi támogatására. 

Járda, fedett buszmegálló 
A képviselő-testület döntésének értelmé-
ben Hároson, a Lámpás utca északi ol-
dalán önkormányzati támogatással járda 
létesül, és a csapadékvíz-elvezetést is ki-
építik. Borbély Lénárd ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, rengeteg feladata van még az 
önkormányzatnak Hároson, és ezeket fo-
lyamatosan, évről évre és lépésről lépésre 
tudják megoldani. 

A képviselők egyhangúlag megszavaz-
ták Tenk András (LMP) előterjesztését, 
amelynek értelmében a 151-es busz belvá-
rosi irányában a Kikötői utcai megállójánál 
kibővítik a fedett buszmegállót. Borbély 
Lénárd megjegyezte: az önkormányzat 
több fedett buszvárót alakított ki vagy újí-
tott fel az elmúlt években (kifestésükben 
iskolás gyerekek is részt vettek). Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy tárgyalásokat foly-
tatnak egy francia céggel, amely buszváró-
kat alakítana ki a reklámfelület értékesíté-

séért cserében. A polgármester támogatta 
Noé László (Fidesz-KDNP) szóbeli felve-
tését, hogy az önkormányzat mérje fel, hol 
van még szükség a kerületben fedett busz-
várókra. 

Sebészeti lézert kap 
a rendelőintézet
A képviselők egyhangúlag támogatták dr. 
Juhász György, a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat főigazgató-főorvosának előter-
jesztését, amely diódalézer beszerzését kér- 
vényezte. Dr. Juhász György elmondta,  
a sebészeti lézer komoly előrelépést jelent a 
kisműtéti beavatkozások terén. Az eszköz 
többek között bőrgyógyászati daganatok, 
visszértágulatok eltávolítására alkalmas, de 
urológiai, nőgyógyászati és fül-orr-gégésze-
ti beavatkozásra is használható. A készülék 
beszerzésére a képviselő-testület bruttó 9 
millió 906 ezer forintot hagyott jóvá. 

A képviselő-testület vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette a Csepeli Auth 
Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasz-
nú Alapítványt, amelynek 3 millió 860 
ezer forintot ítélt meg, zenei hanglemezek 
készítésére. A képviselők döntöttek továb-
bi három civil szervezet támogatásáról is.  
Támogatták az ifjú házasokat köszöntő 
ajándékcsomagot, a születéshez, a nagy-
korúsághoz és a szépkorúak jubileumi jut-
tatásához kapcsolódó köszöntőcsomagot, 
valamint a kerületben újonnan lakcímet 
létesítő nagykorúak köszöntését. A ren-
delet célja, hogy erősítse a csepeliekben  
a kerület iránti elkötelezettségüket, és ez-
zel közös értékeink védelmét. 

Új játékoknak örülhetnek 
a gyerekek
A képviselő-testület döntött egy integrált 
játszótér kialakításáról is a Simon Bolivar 
sétány 4–8. szám alatt. A Budapesti Város-
arculati Nonprofit Kft. – Borbély Lénárd 
polgármester közbenjárására – a saját költ-
ségén vállalta, hogy a jelenleg is játszó-
térként működő területen olyan játszó- és 
sporteszközöket létesít, ahol az egészséges 
és sérült gyermekek együtt játszhatnak, 
sportolhatnak. 

A képviselők határoztak még a Csepeli 
Csodakút Egyesített Óvoda tagóvoda-ve-
zetőinek pótlékának emeléséről, amely-
nek mértéke az óvodai csoportok számától 
függően havonta 15 ezer forinttól 40 ezer 
forintig emelkedik. ● L.G.

Járda épül Hároson, 
sebészeti lézert kap 
a rendelőintézet

ÖNKORMÁNYZAT

Sebészeti lézert kap a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
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Borbély Lénárd, Csepel polgármestere, az 
Alstom metrókocsik 2006-os közbeszerzé-
sét vizsgáló ideiglenes fővárosi bizottság 
elnöke Tarlós Istvánnal, Budapest főpol-
gármesterével tartott közös sajtótájékozta-
tóján kijelentette, a közbeszerzés úgy lett 
előkészítve, hogy annak végső nyertese kó-
dolva volt. Az ügyben a Fővárosi Ügyész-
ség és a Legfőbb Ügyészség is nyomoz. 

A bizottság tavaly azért jött létre, mert az 
Egyesült Királyság jelentős csalások elleni 
hivatala annak a gyanújával kereste meg 
Magyarországot, hogy az Alstom-vezetők 
2,3 millió euró kenőpénzt adhattak a BKV 
Zrt. vezetőinek a tender elnyeréséért. A bi-

zottság feladata az volt, hogy megvizsgál-
ja a döntési mechanizmusok működését, a 
szerződéskötés körülményét és a személyi 
felelősséget. 

Borbély Lénárd elmondta, a bizottság meg-
hallgatta Aba Botondot, a BKV Zrt. akkori 
vezérigazgatóját, aki arról számolt be, hogy 
a beszerzési folyamat a Városháza szigorú 
nyomásgyakorlása mellett zajlott. A bi-
zottság rögzítette, hogy az eljárás felelőse 
a BKV Zrt., hiszen minden döntést a BKV 
Zrt. igazgatótanácsa hozott meg, amelyeket 
Aba Botond írt alá. „A bizottság megálla-
pította, hogy a BKV Zrt. olyan közbeszer-
zést írt ki, ahol nem az ár volt a legmeg-

határozóbb, így fordulhatott elő, hogy több 
alkalmas pályázóból nem a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő nyert. A közbeszerzés úgy lett 
előkészítve, hogy kódolva volt a végső nyer-
tes” – fogalmazott Borbély Lénárd. 

Ismertette továbbá, hogy a fizetendő elő-
leg megemelése óriási vagyoni hátrányt 
okozott a fővárosi önkormányzatnak és a 
magyar államnak. A közbeszerzés kiírásá-
ban 25%-os előleg szerepelt, ezzel szem-
ben a tárgyalások során 50%-ra emelték, 
így mintegy 30 milliárd forint az Alstom 
számláján kamatozott. Borbély Lénárd el-
mondta, a közbeszerzés kiírása és a meg-
kötött szerződés nincs összhangban, hi-
szen nem azt a szerződést kötötték meg, 
mint amit meghatároztak a közbeszerzés 
kiírásánál, ami így jelentős vagyoni hát-
rányt okozott a fővárosnak és az államnak. 
„Megmagyarázhatatlan módon a BKV Zrt. 
magára vállalta azt a kockázatot, hogy ak-
kor is megvásárolja a szerelvényeket, ha az 
Alstom nem tudja megszerezni a szükséges 
típusengedélyeket, és így azokat nem lehet 
használatba venni” – tette hozzá. A bizott-
ság vizsgálata szerint a szempontrendszer 
szubjektivitása miatt a közbeszerzési eljá-
rásnak nehezen lehetett más győztese, mint 
az Alstom – hívta fel a figyelmet, majd be-
jelentette, a fővárosi közgyűlés előtt java-
solni fogja, hogy a jelentést terjesszék fel  
a Legfőbb Ügyészségre. ● Lass Gábor
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Hárommilliárd forinttal nőtt a 
csepeli önkormányzat vagyona 
egyetlen év alatt – értesült a 
Csepel.info. A lap információi 
szerint a vagyon növelésében az 
önkormányzati fejlesztések ját-
szottak főszerepet.

Ez azért is örvendetes, mert 
hosszú ideig a vagyonvesztés és 
az eladósodás volt a jellemző a 
XXI. kerületben. Amikor 2010 

októberében új vezetést válasz-
tottak a csepeliek, az év végére 
várható hiány 4,3 milliárd fo-
rint volt. Ezt tetézte, hogy több 
mint tízmilliárd forintos volt 
a vagyonvesztés, valamint az, 
hogy a csepeli önkormányzat 
még el is adósodott közben – 
emlékeztetett a csepeli hírblog.

Ma már nem kétséges, hogy 
többéves küzdelem árán sike-

rült megfordítani a kerület  
gazdasági lecsúszását. Első-
ként megszüntették a korrup-
ciógyanús szerződéseket, és 
rendbe tették a kerület pénz-
ügyeit. Évi kétmilliárd forint-
tal sikerült így csökkenteni a 
költségvetés kiadási oldalát.  
A kerület adóssága állami se-
gítséggel csökkent a nullára, 
de a költségvetési hiányt végül 
saját erőből kellett leküzdeni.

A fejlesztések megindulásával  
Csepel kezdett ismét élhető ke- 
rületté válni. Mára a legtöbb 
közterület megújult. A Kis-
Duna-part, a Kiserdő, a Ta-
mariska-domb és környékük 
megújulásával ismét élmény a 
szabadidőt a szabadban eltölte-
ni, a rendőrség, a térfigyelő ka-
merák és a közterület-felügyelet 
fejlesztésével a korábbi felére 
csökkent a betöréses lopások és 
az autólopások száma, az óvo-
dai, iskolai szolgáltatásokkal, 
fejlesztésekkel sikerült könnyí-
teni a családosok, nagycsaládo-
sok helyzetén. ● Csepel.info

Alstom-bizottság: vagyoni hátrány 
érte a fővárost és a magyar államot

Egy év alatt hárommilliárddal 
nőtt a csepeli közvagyon

Borbély Lénárd: a közbeszerzést úgy készítették elő, hogy kódolva volt a nyertes

AKTUÁLIS
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Medgyessy Péter bedobta a kö-
vet a  hazai politika állóvizé-
be. Olyan kérdést feszegetett, 
amit mindenki érzett, de csak 
nagyon szőrmentén mert hoz-
záérni – írta Horváth Gyula 
a baloldali pártok és a Jobbik 
választási összefogásáról. A 
Demokratikus Koalíció cse-
peli elnöke, a baloldali pártok 
2014-es csepeli polgármester-
jelöltje szerint egyedül a balol-
dal ma nem elég erős a Fidesz-
KDNP leváltására. Ezért lehet 
érdemes koalícióra lépni a sze-
rinte jó útra tért Jobbikkal. 

Csepelen nem újdonság Gyur-
csány Ferenc és Vona Gábor 
pártjai között az együttműkö-
dés. A Metrans 200 fős csepeli 
munkahelyteremtő beruházása 
és a német tulajdonú cég 500 
millió forintos településfejlesz-

tési hozzájárulása ellen a két 
párt 2016-ban már közösen lé-
pett fel. A programszintű, vá-
lasztási koalícióra is kiterjedő 
összefogás azonban Csepelen 
eddig nem volt elképzelhető. 
Az MSZP, a DK és a liberális 
pártok ugyanis szélsőjobbol-
dali, rasszista és antiszemita 
pártnak tartották a Jobbikot. 
Ez 2016 nyarán változott meg, 
amikor a Jobbik csendben  
a balliberális pártok mellé  
állt a kötelező betelepítésekről 
szóló népszavazás bojkottjában, 
majd a párt politikusai az  
alkotmánymódosítást is meg- 
akadályozták.
 
Mostanra már Horváth Gyula 
sem tartja a Jobbikot szélső-
ségesnek. Szerinte az egykor 
radikális párt a demokratikus 
értékek felé fordult, és ugyan-
úgy érdekelt a kormány levál-

tásában, mint a baloldali ellen-
zék. „A Jobbik politikája ebben 
a kérdésben az érdekei alapján 
most úgy tűnik, hogy kiszámítha-
tó. A jelenleg képviselt haladási 
iránya – gesztusai, hangneme – 
egy valós elmozdulás momentu-
mait is jelentheti a demokrácia 
felé. Amennyiben nem kizárólag 
a múltját, hanem a jelenét és a 
mostani haladási irányát veszik 
alapul kritikusai, és a »honnan 
jött« helyett a »merre tart« sza-
bályát képviselik a szervezet 
vizsgálatakor; akkor nem szabad 
kizárni semmit. A magyar ellen-
zéknek ugyanis egyre szűkülnek 
a lehetőségei arra, hogy az Or-
bán-rendszer esetleges 2018-as 
túlélését követően marad-e valós 
lehetősége arra, hogy valaha is 
békés választásokat követően 
leváltsa az illiberális rendszert”
– emelte ki Facebook-oldalán a 
DK csepeli elnöke. ● Csepel.hu

Összefogna 
a csepeli DK  
a Jobbikkal

AKTUÁLIS

BALOLDALI BELVITÁK A JOBBIKRÓL

A baloldali pártok értelmiségi holdudvara megosztott Vona 
Gábor pártjának értékelésében. Haraszti Miklós, Kőszeg Fe-
renc és Heller Ágnes a kormányra kerülés érdekében szö-
vetkezne a Jobbikkal, ez utóbbi a feltételezett győztes vá-
lasztás után újabb választást írna ki, amelyben a Fidesz nem 
indulhatna. Mások erősen szkeptikusak a Jobbik iránt, Kornis 
Mihály író a halált is jobbnak tartja, mint a szövetségkötést.

A bíróság 3,7 millió forint és 
járulékai visszafizetésére kö-
telezte az MSZP-hez közel álló 
Hőrich és Varga ügyvédi iro-
dát. Ez az ügyvédi iroda védte 
a csepeli lakásmutyiügyként 
elhíresült büntetőeljárásban 
Szenteczky Jánost, a csepeli  
MSZP elnökét, budapesti al- 
elnökét. Az ítélet alapján 
Szenteczky közpénzből fizette 

az ügyvédeit. Ezért kellett az 
ügyvédi irodának közel 5,5 
millió forintot visszafizetnie 
az önkormányzatnak.
 
A per során az ügyvédek nem 
tudták igazolni, hogy a csepeli 
adófizetők pénzéből az önkor-
mányzatnak dolgoztak volna. 
Szenteczky Jánosnak ugyanak-
kor nem kell aggódnia, őt nem  

érinti a mostani ítélet. Bár az 
önkormányzat ebben az ügy-
ben is tett büntető feljelentést, 
a közpénz ilyen módon történő 
magáncélra fordítását a bünte-
tőper során nem minősítették 
bűncselekménynek.

A csepeli lakásmutyiperben 
ugyanakkor a közelmúltban 
tettek az MSZP-s politikusra 
nézve feltáró jellegű tanúval-
lomást arról, hogyan rövidí-
tették meg az önkormányza-
tot és a csepeli adófizetőket 
Szenteczky és üzlettársai. Ez-
zel együtt több önkormány-
zati szociális lakással kap-

csoltban olyan ügyészségi, 
bírósági döntések születtek, 
hogy a lakások elbirtoklása 
nem okozott kárt, vagyis nem 
történt bűncselekmény. Az 
ügyészség álláspontja szerint 
a szociálisan rászorulóknak 
szánt lakásokat így is, úgy is 
bérbe adta volna az önkor-
mányzat. S bár nem a szociá-
lisan rászorulók, hanem kivé-
telezett emberek kapták meg 
azokat, a lakásokat minden-
képpen felújították volna, és 
a szociálisan rászorulóknak 
szintén kedvezményesen meg 
lehetett volna vásárolniuk, a 
piaci ár harmadáért. 

Jogerős: Szenteczky 
közpénzből fizette 
ki magánügyvédjét

Horváth Gyula



5csepeli hírmondó

300 ezer forintos pénzbüntetéssel marasz-
talták el Borbély Lénárd csepeli polgár-
mestert, amiért két évvel ezelőtt úgy ült 
autóba, hogy előzőleg alkoholt fogyasztott. 
A bíróság 19 980 forintos eljárási díj mel-
lett kilenc hónapra bevonta a polgármester 
jogosítványát is.

A büntetés mértékének meghatározásánál 
súlyosbító körülményként értékelték, hogy 
gyakoriak az ilyen esetek. Enyhítő körül-
ményként vették figyelembe, hogy 1999 
óta – akkor szerezte meg Borbély Lénárd a 
jogosítványát – nem követett el közlekedési 
kihágást és nem okozott balesetet.

A csepeli polgármester 2015. január 24-én 
egy esti rendezvényen vett részt, ahol alko-
holt fogyasztott. Később, hajnalban mégis 
autóba ült, hogy édesapjához menjen, aki-
nél akkoriban állapítottak meg rákos meg-
betegedést. A rendőrök éppen akkor tar-
tottak ellenőrzést a közelben: leintették a 
polgármestert, aki megállt, majd a kérésre 
megfújta a szondát is. Végig együttműködő 
volt – mondták el a per során az ellenőrzé-
sen részt vevő rendőrök.

Borbély közleményben kért elnézést a tör-
téntek miatt, miközben csepeli baloldali 
politikusok azt terjesztették, hogy autós ül-
dözés során fogták el a polgármestert, aki 
ellenállt a rendőri intézkedésnek. Szabó 
Szabolcs parlamenti politikus most is a tit-
kárnőjét küldte el a tárgyalásra: a bíróság-
nak figyelmeztetnie kellett őt a megfelelő 
viselkedés betartására.

A polgármester édesapja a daganatos be-
tegség következtében tavaly nyáron meg-
halt. Halála után ellenfelei azzal vádolták  
a polgármestert, hogy közpénzből temettet-
te el édesapját, ezért a hűtési költségektől a 
halotti tor számlájáig minden dokumentu-
mot nyilvánossá tett.

Sokat fejlődött az elmúlt évben a ke-
rület, de alig számolt be valaki a fej-
lesztésekről. Negatív hírekért viszont 
már megmozdultak az újságírók, és 
az sem volt ritka, hogy álhírek jelen-
tek meg Csepelről – mondta el Ábel 
Attila, Csepel kommunikációért fele-
lős alpolgármestere. 
 
 Az elmúlt években Csepel látványosan 
változott, de az országos hírekben ez nem 
jött át. Mi tehet ilyenkor egy önkormányzat? 
  A médiát csak minimálisan érdeklik a 
pozitív hírek. A botrány, a konfliktusok, ka-
tasztrófák annál inkább. Még a kalózhajós 
játszótérről is kevesen írtak, pedig az igazi 
szenzáció lett. De a média más országok-
ban is ilyen. A gazdagabb önkormányzatok 
ezért fizetni szoktak a pozitív hírekért. Mi 
jobbára a Hírmondóban és az internetes ol-
dalainkon próbálunk minél szélesebb kör-

ben tájékoztatni. Szerencsére a csepelieket 
érdekli, hogy mi történik körülöttük.
 
 A negatív hírekért már eljön a média?
  Minél nagyobb port lehet kavarni. Ta-
valy a strandon volt egy tömeges rosszullét. 
A körülmények, a katasztrófavédelem és a 
rendőrség vizsgálata alapján biztos, hogy 

nem volt klórmérgezés. De az Index egy 
cikkben mégis ezt állította. A cikket több 
tízezren olvasták. Amikor a bíróság előtt 
az Index is tagadta, hogy tömeges klórmér-
gezés történt, ezt már csak ketten hallottuk 
az ügyvéddel. Azóta sem cáfolták amit ír-
tak, pedig nagy kárt okoztak a strandnak.
 
 Azt mondják, hogy az álhírek korszaka 
jön, és ezt mutatta az amerikai elnökválasz-
tás is.
  Sajnos, igaz. A legveszélyesebb a 
Facebook. Egy matematikai algoritmus 
figyeli, hogy mit néznek meg, mire rea-
gálnak sokan, és az algoritmus ezeket a 
bejegyzéseket terjeszti. Akkor is, ha álhír. 
A legdurvább hazugságok jelennek meg 
így, amikre egyre inkább számítanunk kell. 
Csepelről terjesztettek már emberrabláso-
kat, nemi erőszakot, kutyamérgezéseket, és 
persze politikusok hazugságait. A cáfolatot 
egy ezrelék olvassa. Csak abban bízhatunk, 
hogy az emberek megszokják, hogy amit 
ott látnak, nem feltétlenül igaz.

AKTUÁLIS

Elmarasztalták a csepeli polgármestert

Nehéz a jó hírt eladni

BORBÉLY LÉNÁRD KÖZLEMÉNYE:

Tisztelt Csepeliek!

Közel két évvel ezelőtt, a hajnali órákban 
úgy ültem autóba, hogy előző este egy 
rendezvényen alkoholt fogyasztottam.  
A rendőrség igazoltatott, a szonda el-
színeződött. Ilyen hibát még soha nem 
követtem el korábban. Balesetet nem 
okoztam. Beteg édesapámhoz indul-
tam el, aki akkor már végstádium közeli 
állapotban volt. Ennek ellenére óriási 
hiba volt autóba ülnöm, hiszen csupán 
néhány óra telt el az előző esti rendez-
vény óta.

Időközben lezárult az ezzel kapcso-
latos eljárás és a bíróság elmarasztalt. 
300      000 forint pénzbírságot és 19        980 

forint eljárási költség megtérítését szab-
ták ki rám. Emellett 9 hónapra eltiltottak 
a vezetéstől, ami több mint egy éve le is 
telt. A hibámért a bíróságon is bocsá-
natot kértem, és újra minden csepelit 
megkövetek! 

Az üggyel kapcsolatban a politikai ellen-
feleim hamis vádakkal és aljas hazugsá-
gokkal támadtak. Mindezt a bíróság jog-
erős ítélete is alátámasztja. Mindeközben 
Csepel folyamatosan szépül és fejlődik. 
2016-ban 3 milliárd forinttal nőtt a kerü-
let vagyona.

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik 
bíznak bennem, és remélem, hogy a 
munkámmal hozzájárulhatok kerületünk 
további épüléséhez.

Ábel Attila alpolgármester

fotó: Tóth Beáta
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„Összességében nyugodt évünk volt, a sta-
tisztikai adatok szerint csökkenő tendenciát 
mutat a bűncselekmények száma” – mond-
ta Szilágyi Sándor rendőr alezredes, a cse-
peli rendőrkapitányság megbízott vezetője  
a kapitányság épületében megrendezett 
konzultációs fórumon december 8-án. El-

hangzott az is, hogy a csepeli rendőrség 
2017. július elsején ünnepli megalakításá-
nak százéves évfordulóját.  

Szilágyi Sándor beszámolt róla, hogy a cse-
peli rendőrség életében kiegyensúlyozott 
volt az elmúlt időszak, nem fordultak elő 
olyan komoly és váratlan feladatok, ame-
lyeket ne tudtak volna szakszerűen meg-
oldani. Az év közben személyi változások 
történtek. Május elsejével Papp Péter rend-
őr ezredest, kapitányságvezetőt nyugdíj 
előtti rendelkezési állományba helyezték. 
A rendészeti osztály élére dr. Szabó László 
rendőr alezredes, a bűnügyi osztály veze-
tői székébe pedig Türi Árpád rendőr szá-
zados került. Az osztályvezetői feladatokat 
mindketten megbízással látják el.

A megbízott kapitány elmondta, hogy jó 
az együttműködés az önkormányzat kép-
viselőivel, a közterület-felügyelettel, a pol-
gárőrséggel és nem utolsósorban a csepeli 
lakossággal. Közös cél, hogy tovább javít-
sák a közbiztonságot, ezen belül pedig erő-
sítsék a lakók szubjektív biztonságérzetét. 

Az átgondolt és folyamatos munkával 
megállították és visszaszorították a va-
gyon elleni bűncselekmények számának 
emelkedését. E cselekmények nagyobb 

részét a vagyon elleni jogsértések teszik 
ki, főként a lakásokba és a családi házakba 
való betörések, lopások. A statisztikai ada-
tok szerint a bűnelkövetéseknél csökkenő 
tendenciák tapasztalhatók az elmúlt évek-
ben. A közterületen elkövetett bűncselek-
mények számában is javulás figyelhető 
meg, amelynek egyik fontos oka, hogy az 
önkormányzat jelentős, havi 10,5 millió fo-
rintos támogatásával létrejött a szabadidős 
közterületi-járőrszolgálat, a „Bulldog” 
szolgálat. Ezt a tevékenységet a rendőrök 
a közterület-felügyelettel közösen végzik, 
amelynek eredményeképpen megnőtt az 
egyenruhások jelenléte a közterületeken.  

A 2016-os célkitűzések között szerepelt  
a közterületi bűncselekmények, a betöré-
ses- és gépjárműlopások, gépjármű feltö- 
rések, kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-
mények visszaszorítása, valamint a súlyos 
közúti balesetek megakadályozása. Bár  
a balesetek száma nem csökkent, kevesebb 
lett a halálos áldozat a közutakon. 

Szilágyi Sándor rendőr alezredes kiemel-
te, hogy tovább folytatják az iskoláskorú, 
vagy ennél is fiatalabb korosztály részére 
tartott bűnmegelőző és felvilágosító te-
vékenységüket. Szintén kiemelten nagy 
figyelmet fordítanak a középiskolákban 
folytatott drogprevenciós és bűnmegelőzési 
tanácsadói munkájukra. Felkeresnek min-
den nyugdíjasházat és öregotthont, hogy 
az időskorúak védelmében szót ejtsenek  
a trükkös lopásokról, amelyek elsősorban 
a nyugdíjasokat érintik, és amelyek elhara-
pózni látszanak az utóbbi időben. ● CS.A.

Idén százesztendős 
a csepeli rendőrség

Megállították és visszaszorították 
a vagyon elleni bűncselekmények 
számának emelkedését

Segítség a nagy 
hidegben
Az elmúlt hétvégén komoly hideggel tá-
madt a tél: mínusz 15 fok alá is csökkent  
a hőmérséklet éjszakánként, s a nappalok  
is fagyosak voltak. Ezért a csepeliek biz- 
tonsága érdekében az önkormányzat  
rendkívüli intézkedésekről döntött.

Január 6-ától éjjel-nappal nyitva tart a Véd-
gát utcai melegedő, ahol az Ökumenikus 
Segélyszervezet munkatársai forró teával 
és meleg étellel várják az oda érkezőket.  
A közterület-felügyelet munkatársai foko-

zott figyelemmel és nagyobb létszámmal 
vannak jelen Csepel közterületein, hogy 
senki se fagyjon meg az utcán.

Amíg nagy a hideg, a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat hétköznapokon már 
6.30 órától nyitva tart. A betegek az orvosi 
ügyelet felől léphetnek be az épületbe és  
a fizikoterápiás rendelés folyosóján tud-
nak várakozni a fűtött épületben.
 
A Csepeli Városgazda munkatársai folya-
matosan járták a kerületet és tűzifát osztot-
tak azoknak, akik otthonukban így fűte-
nek. A családgondozók is felkeresték az év 
eleji hétvégén az egyedül élő csepelieket.  

AKTUÁLIS

fo
tó

: G
M



7csepeli hírmondó

Újévi koncerttel köszöntötte a 2017-es 
esztendőt a Csepeli Szimfonikus Zenekar 
a Királyerdei Művelődési Házban január 
7-én. A harmadik alkalommal rendezett 
hagyományteremtő koncerten Vivaldi, 
Mascagni és Strauss zenéi is felcsendültek 
Werner Gábor karmester vezényletével.  
Borbély Lénárd polgármester meghívására 
a vendégek között helyet foglalt Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, Ábel 
Attila és Morovik Attila alpolgármesterek. 
dr. Szeles Gábor jegyző, valamint Fráter 
Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnökhelyettese. 

A teltházas esten Borbély Lénárd polgár-
mester mindenkinek boldog, békés új évet 
kívánt. Köszöntőbeszédében beszámolt a 
csepeli önkormányzat elmúlt évének sike-
reiről, munkájáról, elért eredményekről, 
majd megosztotta gondolatait a 2017-es év 
tervezett munkáiról. 

Ahogy a polgármester beszédében fogal-
mazott: a csepeli önkormányzat – stabil 
gazdasági helyzetének köszönhetően – 
biztonságosan üzemelteti a kerület intéz-
ményrendszerét. Az idei év megvalósuló 
terveiről elmondta: a Királyerdei Műve-

lődési Ház kertjében korhű tájház épül, a 
Mély utcai parkoló helyén bevásárlóköz-
pontot terveznek. Felújítják többek kö-

zött a Daru-dombot, a Csepeli Strandot,  
a Rákóczi Kertet, az ÁMK tornacsarnokát, 
s további óvodák és bölcsődék kertjei is 
megszépülnek. Tájékoztatott arról is, hogy 
a legnagyobb beruházás a Sport-, Szabad-
idő- és Rendezvényközpontban fog meg-
valósulni, ahová – állami támogatással – 
multifunkciós csarnokot építenek. 

A polgármester megemlítette még, hogy 
az elkövetkezendő években a kerület 
számos utcáit aszfaltozzák, több helyen 
elektromos töltőállomást alakítanak ki, 
az ÁMK környékén új kézilabdacsarno-
kot építenek, pályázati forrásból Csepelt 
és Soroksárt összekötő biciklis- és gyalo-
goshidat terveznek, valamint mozgássé-
rültek által használható integrált játszóte-
reket létesítenek. 

Az ünnepi beszéd után felcsendültek Mas-
cagni, Strauss, Vivaldi gyönyörű dallamai. 
Fuvolán közreműködött Németh Virág.

Borbély Lénárd ünnepei beszéde az elért eredményekről, a kerület 2017-es terveiről

Újévi koncert a Királyerdei 
Művelődési Házban

R-Go-koncerttel és tűzijátékkal köszönt el 2016-tól Csepel. Képeink a Szent Imre 
téren tartott, sokakat vonzó eseményen készültek

Búcsú 
az óévtől

AKTUÁLIS
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Csepel önkormányzata 2016 szeptembere 
óta virtuális munkaerő-piaci portált (allas.
csepel.hu) üzemeltet Csepeli Állások Ol-
dala néven. Az oldal egyre népszerűbb 
mind a csepeli lakosok, mind a kerület-
ben tevékenykedő vállalkozások körében.  
A cégek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
az álláskeresők egyre gyakrabban lelnek 
rá egy-egy csepeli pozícióra az oldalt bön-
gészve. De a helyi vállalkozások körében 
is gyorsan nőtt az oldal ismertsége. Egy, 
még 2016 novemberében, a Csepeli Vá-
rosfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Non-
profit Kft. által végzett kérdőíves felmérés 
szerint a megkérdezett csepeli vállalkozá-
soknak már több mint fele ismeri az oldalt. 

Az elmúlt hetekben 700 és 1500 között 
mozgott az oldalról elérhető álláshirdeté-
sek száma. A számok alakulása tükrözi a 
munkaerő-piaci folyamatokat. Az éppen 
aktuális állásajánlatok száma ugyanis 
annak függvényében változik, hogy a cé-
gek mennyire aktívak. Az év vége felé, 
az ünnepi időszak alatt, valamint az újév 
kezdetén mindig kevesebb az új munkale-
hetőség. Ez most sincs másképpen. Január 
végétől azonban várható a növekedés, a 
piac aktivizálódik, a cégek belekezdenek 
az éves terveik megvalósításába. 

A portálon az aktuális állásajánlatok közt 
a szakképzettséget nem igénylő állásoktól 

a diplomához kötött állásokig mindenfé-
le ajánlat fellelhető. A felkínált pozíciók 

nagyobb része nem igényel felsőfokú vég-
zettséget. A tavalyi év utolsó három hónap-
jában a máshová nem sorolt szakmunka és 
a fizikai munka kategóriájában hirdették 
meg a legtöbb új pozíciót a cégek. Ezen te-
rületekhez kötődő pozíciók együttesen az 
álláshirdetések közel egyötödét tették ki. 
A szakmunkások számára kínált pozíciók 
között – Csepel fémipari hagyományait 
is tükrözve – a legnagyobb arányban he-
gesztő és lakatos állások voltak elérhetők. 
De autószerelőket, asztalosokat, ácsokat, 
cukrászokat és pékeket is nagy számban 
kerestek a munkaadók. 

Csepel egyre növekvő logisztikai súlyát 
is mutatja, hogy a logisztika jelenti a kö-
vetkező nagyobb kategóriát, az ágazat 
részaránya 15 százalékos volt a tárgyidő-
szakban. Logisztika területén főleg raktá-
rosokat, logisztikusokat és áruszállítókat 
vártak a cégek. 

Csepeli álláspiac: 
kiket keresnek most?

Az elmúlt hetekben 700 és 1500 
között mozgott az oldalról 
elérhető álláshirdetések száma

KERESETI LEHETŐSÉGEK A FŐBB SZAKMÁK SZERINT

Ágazat Pozíció Becsült nettó átlagkeresetek

Egészség 
és szépség

Fodrász, kozmetikus 90 0 00–110 000 Ft

Nővér 110 000–130 000 Ft

Orvos 190 000–210 000 Ft

Értékesítés és 
kereskedelem

Eladó, árufeltöltő 90 000–110 000 Ft

Kereskedelmi vezető 210 000–230 000 Ft

Pénztáros 100 000–120 000 Ft

Gyártás  
és termelés

gépészmérnök 230 000–250 000 Ft

gépkezelő 110 000–130 000 Ft

szerszámkészítő 140 000–160 000 Ft

Irodai munka 
és adminisztráció

adminisztrátor, asszisztens 120 000–140 000 Ft

HR-adminisztrátor, bérszámfejtő 140 000–160 000 Ft

marketing munkatárs 160 000–180 000 Ft

Oktatás
tanár, tanító 160 000–180 000 Ft

óvodapedagógus 130 000–150 000 Ft

Pénzügy
könyvelő 180 000–200 000 Ft

pénzügyi tanácsadó 190 000–210 000 Ft

Máshová 
nem sorolt 
szakmunka

ács, asztalos 100 000–120 000 Ft

cukrász, pék 100 000–120 000 Ft

esztergályos, marós 120 000–140 000 Ft

hegesztő 160 000–180 000 Ft

lakatos 140 000–160 000 Ft

Szállítmányozás 
és logisztika

logisztikus 160 000–180 000 Ft

logisztikai menedzser 290 000–310 000 Ft

raktáros, anyagmozgató 110 000–130 000 Ft

sofőr, gépkocsivezető, áruszállító 130 000–150 000 Ft

Vendéglátás

konyhai kisegítő munkatárs 80 000–90 000 Ft

pultos, felszolgáló, pincér 100 000–120 000 Ft

szakács 110 000–130 000 Ft
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Az értékesítés és kereskedelem, a ven-
déglátás, valamint a gyártás területén 
is sok üres pozíció volt. A három terület 
közel azonos súllyal jellemezhető, együt-
tes részarányuk 30 százalék körül alakult.  
A kereskedelem terén leginkább eladói 
és pénztáros pozíciókat lehetett találni.  
A vendéglátásban főként szakácsokat, 
cukrászokat és konyhai kisegítőket vár-
tak a munkaadók. A gyártás és termelés 
területén elsősorban mérnöki, műszaki 
előkészítői, gépkezelői, technológusi, pro-
jektvezetői és szerszámkészítői pozíciókat 
hirdettek meg. 

Hat százalék körül alakult az irodai munkát 
kínáló hirdetések aránya. Főleg munkaügyi 
és kereskedelmi munkatársakat, marketin-
geseket, asszisztenseket és ügyintézőket 
kerestek a cégek. A pénzügyi kategória 
súlya csekély. Ezen a területen elsősorban 
könyvelő pozíciók voltak meghirdetve. Ha-
sonlóan kis részaránnyal jellemezhető az 
oktatás és tudomány, valamint az egész-
ség és szépség kategóriája is. Az oktatási 
szférában leginkább pedagógusokat, főleg 
tanárokat vártak az intézmények. Az egész-
ség és szépség kategóriájában orvosokat, 
kozmetikusokat és fodrászokat kerestek na-
gyobb számban a hirdetők.

A kereseti lehetőségek tág határok között 
mozognak, a bérek alakulását többek kö-
zött befolyásolja a szakma jellege, az is-
kolai végzettség, a munkatapasztalat, az 
egyéb ismeretek szükségessége, a mun-
karend, a foglalkoztató cég nagysága.  
A mellékelt táblázat ezért csak tájékoztató 
jelleggel bír.

Sikeres álláskeresést kívánunk!

A Magyar Ökumenikus Segélyszerve-
zet a csepeli önkormányzat segítségével 
2800 dobozos, szívószálas tejet osztott 
szét január elején a csepeli óvodások és 
bölcsődések között. Az egészséges ital-
ból minden nevelési intézménybe járó 

kisgyermeknek jutott. Természetesen a 
laktózérzékeny kicsikre is gondoltak, ők 
laktózmentes tejet kaptak. A csepeli ön-
kormányzat nevében Morovik Attila al-
polgármester volt jelen a jelképes átadá-
son az Erdősor utcai bölcsődében. 

Több mázsa gyümölcsöt és édességet ado-
mányoztak a Kerek Világ és a Tátika óvo-
da munkatársainak a Csepeli Piacon de- 
cember végén. Immár évek óta hagyo-
mány, hogy a piac kereskedői és termelői 
karácsony előtt megajándékozzák az óvo-
dákat. Az adományt Morovik Attila alpol-
gármester jelenlétében adták át. 

A több mázsa adományban alma, narancs, 
mandarin, banán, szilva, mogyoró, szalon-
cukor és egyéb édességek voltak. A gyü-
mölcsöket és a többi nyalánkságot a Cse-
peli Piac mintegy kilencven kereskedője 
és termelője ajánlotta fel. Az ajándékokat  
a Csepeli Városgazda Zrt. munkatársai 
szállították el a két óvodába. ● CS.A.

Ajándék tej óvodásoknak 
és bölcsődéseknek

Több mázsa gyümölcs 
a csepeli gyerekeknek

Logisztikai munkára főleg raktáro-
sokat, logisztikusokat és áruszállí-
tókat vártak a cégek
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Szépülő közterületek
Az önkormányzat idén tavasz-
szal nyílt ötletpályázatot hir-
detett a Csepel belvárosának 
központi elemét jelentő Kossuth 
Lajos utcai, úgynevezett Ü1 és 
Ü2 üzletközpontok megújítá-
sára. A felhívásra tizenhárom 
pályamű érkezett be, amelyeket 
az önkormányzat közönségsza-
vazásra bocsátott. Az ünnepé-
lyes díjátadón Borbély Lénárd 
polgármester úgy fogalmazott, 
a Kossuth Lajos utca megújítása 
Csepel életében új fejezetet nyit-
hat. „Mi, lokálpatrióták nagyon 
szeretjük ezt a kerületet, és 2010 
óta sokat dolgozunk azért, hogy 
az elhanyagolt részeit megújít-
suk. Közterületeink folyamato-
san szépülnek, a város működé-
sét is racionalizáltuk, anyagilag 
is jobb helyzetben vagyunk” 
– mondta. Borbély Lénárd, aki 
a bírálóbizottság elnöke volt, 
örömét fejezte ki, hogy a cse-
peliek is véleményt nyilvánít-
hattak, melyik pályamű nyerte 
el legjobban tetszésüket, amely 
– tette hozzá – egybecsengett 
a bizottság véleményével is. A 
polgármester köszönetét fejezte 
ki a pályázóknak és azoknak az 
önkormányzati munkatársak-
nak, akik hozzájárultak a pro-
jekt sikeréhez. 

Javuló életminőség
Süle László, a Csepeli Város-
fejlesztési és Gazdaságfejlesz-
tési Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, a beér-
kezett ötleteket felhasználva 
olyan épületegyüttest szeretné-

nek létrehozni, amelyre méltán 
lehet mindenki büszke. A ter-
veztetés fő szempontja, hogy 
a megújított üzletsorok ne za-
varják az ott élők nyugalmát, 
és javítsák az életminőséget. 
Szólt arról is, hogy az önkor-
mányzat minden háztartásba 
eljuttatta a pályaműveket be-
mutató kiadványt, a szavazó- 
lapot így 1500-an küldték visz-
sza. A közönségszavazás és a 
szakmai zsűri értékelése alap-
ján első helyet nem osztottak ki.  
Borbély Lénárd és Majoros 
Ágnes főépítész egyenként gra- 
tulált minden díjazottnak. Má-
sodik helyen Deichler Tímea 
és Jakab Dániel terve végzett, 
a harmadik a Másfél Építész 
Stúdió Kft. terve lett.

Hullámzás
A második helyezett és egyben 
a közönségszavazás győztese a 
„Hullámzó Szalag” című pá-
lyamunka lett, amelyet bruttó 
800 ezer forinttal jutalmaztak. 
Deichler Tímea és Jakab Dániel 

másfél éve végzett a Budapesti 
Műszaki Egyetemen, de már 
nem ez az első közös pálya-
munkájuk: Józsefváros egyik 
részére kiírt hallgatói ötletpá-
lyázatuk második helyezést ért 
el, és a Millenáris Park melletti 
területre is dolgoztak ki terve-
ket. Lapunknak elmondták, fő 
céljuk az volt, hogy megőrizzék 
az eredeti épületstruktúrát, vi-
szont feloldják annak nyomott 
hangulatát. „Egy olyan közös-
ségi teret képzeltünk el, amely 
a keleti oldalon nyugodtabb, 
a nyugati oldalon élénkebb. 
Csökkentettük a meglévő üzle-
tek számát, hiszen a környéken 
sok üzlet található, inkább a 
mindennapi élet részét képező 
szolgáltatóegységeket részesíte-
nénk előnyben” – mondta Jakab 
Dániel. Deichler Tímea hoz-
zátette, pályázatuk nemcsak 
az üzletsorokra koncentrált, 
hanem egy szélesebb területre, 
amelynek a Kossuth utca a hul-
lámfrontja. 

Zsiráf az udvaron
Sebestyén Péter, a Másfél 
Építész Stúdió Kft. tervező-
je (3. díj, „Cső és zsiráf”, ju-
talma bruttó 600 ezer forint).  
„A tervpályázat megújítja a la- 
pos tetők alatti szerkezetet, 
aminek lényege, hogy egy hosz-
szanti vonal mentén átláthatób-
bá teszi az épületegyüttest. Az 
egységes területeket felszabdal-
tuk és az udvarokat világosab-
bá tettük, az egyikbe pedig egy 
zsiráfot helyeztünk. Az épület  

a zsiráf térdéig ér, alakja kilóg 
a házból, mintha a lapos tető-
ről legelne. Szerintünk a zsiráf 
egy szerethető jelképe lenne en-
nek a kerületrésznek, valamint 
az ökológiai szemléletünket is 
hirdeti. A Csepel kerékpárok 
vázát idéző csövek körbehálóz-
zák az egész épületet, ezekből 
alkottunk mindenféle, az épüle-
tet körbevevő köztéri elemeket, 
mászókákat, hintákat” – mond-
ta el a tervről Sebestyén Péter 

Sétány jellegű üzletsor
Molnár Bianka, Nusszer Diá-
na Alexandra és Varga András 
(„Fény és üveg”, megvételben 
részesülő pályamű, jutalma: 
bruttó 400 forint) a Budapesti 
Műszaki Egyetemen évfolyam-
társak voltak, már az egyetemi 
évek alatt is adtak be közös 
tervpályázatot. A fiatal építé-
szek elmondták, Csepel – főleg 
a Csepel Művek területe – az 
építészek számára nagyon iz-
galmas kerület. „Sokat küzdöt-
tünk, mert nehéz volt megtalál-
ni, milyen beavatkozást kíván a 
Kossuth utca, milyen tengelyre 
fűzzük fel a funkcióit. Felmerült 
bennünk, hogy a tér hátsó részét 
is jobban megnyitjuk, a panel-
házak felé, de arra jutottunk, 
hogy inkább a Kossuth utcát kell 
hangsúlyozni, és arra fűzzünk 
fel egy sétány jellegű üzletsort” 
– mondta Varga András. 

További részletetek és díja-
zottak: www.csepelarca.hu
● Lass Gábor

A Csepel Arca 
ötletpályázat 
eredményei
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere ünnepélyes kere-
tek között átadta a Kossuth Lajos utcai üzletsor megújítá-
sára kiírt ötletpályázat díjait.

AKTUÁLIS

A közönségszavazás győztese a „Hullámzó Szalag” című pályamunka
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A csepeli képviselő-testület 2016. 
november elsejétől Trefán Lászlót 
nevezte ki a Csepeli Városgazda ve-
zérigazgatójának, aki ezt megelőző-
en általános vezérigazgató-helyet-
tesként a cég operatív működésének 
összehangolásáért volt felelős. Vele 
beszélgettünk a cég terveiről. 

Trefán László – mielőtt a csepeli önkor-
mányzat alkalmazásába került –, tizenöt 
évig dolgozott értékesítési területen. Ren-
geteg tapasztalatot szerzett a szolgáltatási 
szférában, s miként megfogalmazta: „meg-
tanultam, hogy mit jelent a magas szintű 
ügyfélszolgáltatás”. Az önkormányzatnál 
a polgármesteri hivatal üzemeltetési ága-
zatvezetőjeként dolgozott, majd a Csepeli 
Városgazda Zrt. intézményműködtetési 
divízióvezetőjeként szerzett tapasztalatot, 
mielőtt vezérigazgató-helyettes lett.  
 
 Milyen változások történtek a Városgaz-
dánál kinevezése után? 
 November elsejétől – önálló szervezeti 
egységként – megalakult a hulladékkezelé-
si osztály: így hatékonyabban láthatjuk el 
a megnövekedett hulladékkezelési felada-
tainkat. A Városgazda telephelyén kijelöl-
tünk egy épületet, ami központi raktárként 
működik majd: az épületet átalakítjuk, s 
várhatóan 2017 tavaszán átadjuk. Itt olyan 
anyagokat – homok, termőföld stb. – és 
olyan eszközöket, szerszámokat tárolunk 
majd, amelyek a folyamatos munkához 
kellenek. A készletgazdálkodás biztosítja, 
hogy az előbb felsoroltak megfelelő meny-

nyiségben és minőségben a munkatársaink 
rendelkezésére álljanak, így feladatainkat 
gyorsabban és hatékonyabban tudjuk ellát-
ni. Célom az is, hogy a panaszok kezelésé-
nek folyamatát felgyorsítsam, hogy ezzel is 
növeljük ügyfeleink elégedettségét.

 Pontosan mivel szeretné tovább javítani 
az ügyfelszolgáltatást?   
 Minden írásban, illetve személyesen 
jelzett panaszra, megkeresésre gyorsan és 
érdemben akarunk választ adni, megoldást 
találni. Annak érdekében, hogy cégünk 
még inkább ügyfélbarát legyen, a kerület 
lakosai a hét minden napján felkereshetik 
a Városgazda központját ügyfélfogadási 
időben. A szakszerűbb, gyorsabb és haté-
konyabb panaszkezelés érdekében olyan 
ügyfélszolgálati beosztást készítettünk, 
melyből az ügyfelek láthatják, hogy milyen 
időpontban találkozhatnak a panaszukat ér-
demben kezelni tudó szakemberekkel. Az 
ügyfélszolgálati beosztást közzétettük hon-
lapunkon, a www.varosgazda.eu oldalon és 
a bejárati hirdetőtáblán. Az ügyfélszolgá-
laton évente több mint kétezer megkeresés 
érkezik társaságunkhoz, elektronikus úton 
pedig hasonló nagyságrendben kapunk jel-
zéseket. A panaszokat legkésőbb harminc 
napon belül megválaszoljuk.

 Az ügyfelek olykor mégis elégedetlenek. 
Ön hogyan látja ezt?
 Megítélésünk szerint panaszkezelé-
si gyakorlatunk jó, de a célunk, hogy a 
panaszok tartalmát megvizsgálva képet 
kapjunk arról, mely területeken szükséges 
preventív, megelőző munkát végezni, így 
a panaszok számát csökkenteni. Ezen túl  
a panaszkezelés folyamatát szeretném 
gyorsabbá és eredményesebbé tenni. Cse-
pel lakossága számára minél magasabb 

színvonalú szolgáltatást akarunk nyújtani, 
illetve az önkormányzati feladatokat, el-
képzeléseket a lehető legjobban megvaló-
sítani. Társaságunk célja, hogy minden fel-
merülő problémát gyorsan, és amennyiben 
lehet, maradéktalanul megoldjon.

 Milyen új munkaerőre van szükség a vá-
rosgazdánál a többletfeladatok elvégzésére? 
 A közfoglalkoztatott munkatársak lét-
számának drasztikus csökkenése miatt 
komoly problémát jelent a megnövekedett 
tennivalók magas szintű ellátása, emi-
att nagyobb szerepet kap a gépjárműpark 
bővítése – teherautó, munkagépek –, és 
átlagéletkorának csökkentése. Az önkor-
mányzat segítségével már 2016-ban sike-
rült több gépjárművet beszereznünk, ezt  
a folyamatot idén folytatni szeretnénk. 
Szakemberállományunkat is bővíteni kí-
vánjuk, miközben a meglévők képzését is 
szem előtt tartjuk. Jelenleg több pozícióba 
is keresünk munkatársakat jogász, hulla-
dékgyűjtő-segédmunkás, takarító, portás, 
asztalos, közterületi karbantartó munka-
körökbe. ● CS.A.

Beszélgetés Trefán Lászlóval, a Csepeli Városgazda Zrt. új vezérigazgatójával

„Ügyfeleink elégedettsége a cél”

AKTUÁLIS

„Csepel lakossága számára 
minél magasabb színvonalú 
szolgáltatást akarunk nyújtani” 

Trefán László

CSEPELI ÁLLÁSOK OLDALA 
Állást keres? Kattintson ránk! 

Velünk megtalálhatja.

allas.csepel.hu
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EGYHÁZI ÉLET

Vízszentelés
Csepeli görögkatolikus templomunk-
ban, mint minden évben, az idén is, 
a január 6-át követő vasárnapon dél-
ben tartottuk a nagy vízszentelés 
szertartását. Ilyenkor a hívek külön-
féle üvegekkel és palackokkal érkez-
nek a templomunkba, hogy azokat a 
szertartást követően megtöltsék szen-
teltvízzel és elvihessék otthonaikba. 
Köztudott, hogy ez a víz a szente-
lést követően romolhatatlanná válik. 
Mindenféle anyag hozzáadása nélkül, 
az imádság hatására, megváltozik an-
nak szerkezete.  Ezzel a szenteltvízzel 
indulunk a hívek lakásait, házait is 
megáldani, hogy otthonaikban Isten 
áldása még hathatósabb formában le-
hessen jelen. 

A házszentelés egyúttal nagyon jó 
alkalom arra is, hogy az egyházköz-
ségünk papjával, kántorával kötetlen 
perceket, órákat tölthessen el az őket 
váró testvéreknél, nemcsak imádkoz-
va, hanem beszélgetve is. Ez tulajdon-
képpen egy kedves családlátogatás is 
egyúttal. 

Számomra ezeknek az alkalmaknak 
a szép üzenete az, ahogy a Jordán 
habjaiban megkeresztelkedett Jézus 
jelenlétével megáldotta a vizet, majd 
ezt követően közösséget hozott létre 
és tanított, ugyanúgy a jelenlétével 
megáldott vízzel közösségeket alko-
tunk, azokat megszentelve. 

A szenteltvizet nemcsak a házszente-
lés, hanem sok más fontos szertartás 
anyagaként is ismerjük. Keresztelés, 
házasságkötés, temetés, a húsvéti ele-
delek, az új kenyér megáldása és még 
számtalan szép szertartás alkalmával 
használjuk a szenteltvizet. 

Január 6-át görögkatolikus egyházunk 
úrjelenés ünnepének is nevezi, mert a 
Jordánba belépő Krisztusunkkal a tel-
jes Szentháromság jelent meg.

Olvasóinkra Isten áldását kéri: 
Prodán Gábor atya

Prokop Péter katolikus pap, festőművész 
és író születésnapjának évfordulójára em-
lékeztek január 6-án a Szent József Otthon 
falán elhelyezett emléktábla előtt. A ven-
dégeket Erdei Kvasznay Éva, a Prokop Pé-
ter-díj alapító kurátora köszöntötte, majd 
rövid megemlékező beszédet mondott Né-
meth Szilárd országgyűlési képviselő.

A csepeli önkormányzat jóvoltából ka-
rácsonyi ajándékcsomagokat adtak át te-
hetséges gyerekeknek a Fasang iskolában 
december 20-án. Az ajándékokat Balogh 
Ernő, az önkormányzat hátrányos hely-
zetű gyerekekkel foglalkozó tanácsnoka 
nyújtotta át a Fasang Árpád Zeneisko-
la és a Vermes Miklós Általános Iskola 
harmincöt kisdiákjának. Immár évek óta 
hagyomány, hogy karácsony előtt meg-
ajándékozzák a két iskola rátermett növen-
dékeit. Az eseményen részt vett Tóth János 
tankerületi igazgató. 

Szentkirályi Aladár, a Fasang Árpád Zene-
iskola igazgatója azt mondta a gyerekeknek, 
hogy jó zenei adottságokkal rendelkeznek,  
amelyet érdemes továbbfejleszteniük. 

A zene tanít, szórakoztat, és ápolja a lel- 
ket. Balogh Ernő szintén a tanulás fontossá-
gát emelte ki, mivel a diákok a tudásuk által 
sokra vihetik az életben. Ajándékot kapni jó 
dolog, de még jobb adni – tette hozzá, ami-
kor kiosztotta a csomagokat. Ebben alma, 
tea, szaloncukor, csokoládé, szalámi, sajt 
és mindenféle tartós élelmiszer volt. A ta-
nácsnok megemlítette, hogy a szaloncukrot 
a Bakos Marcipán ajánlotta fel. 

Szabolcsi Miklós, a Corpus Music Shop tu-
lajdonosa egy dobszerelést ajándékozott az 
iskolának. Elmondta, hogy régi kapcsolatok 
fűzik Csepelhez, és szívügyének tekinti a 
hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek 
támogatását. Jövőre folytatni akarja a jó 
együttműködést az iskolával. ● CS.A.

Év végi ünnepség 
a Fasang zeneiskolában

Prokop 
Péter 
emlékére

Prokop Péter: Szent Margit

CIVIL ÉLET

fotó: GM
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Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, 

hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

A Nemzeti Táncszínház szervezésében a Duna Művészegyüttes

Puszták népe
c. előadásával köszöntjük Csepelen a magyar kultúra ünnepét, 

melyre Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szeretettel vár mindenkit.

Időpont: 2017. január 22., 17 óra

Helyszín: Nagy Imre ÁMK tornacsarnok (1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.)

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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Magyar tudomány kategóriában Ju-
nior Prima Díjjal ismerték el a csepeli 
ikerkutatók, dr. Tárnoki Ádám és dr. 
Tárnoki Dávid munkáját. 

Örökletes betegségek
Az ikerkutatások kapcsán a különböző 
betegségek genetikai hátterét, illetve a 
hajlamosító életmódbeli tényezőket vizs-
gálják: vannak-e olyan betegségek, tulaj-
donságok, amelyek együtt öröklődnek, 
illetve milyen hatással van az életmód a 
génekre. Az érelmeszesedéssel kapcsola-
tos ikervizsgálatok során a nyakiverőér-
szűkületet vizsgálták: az érfal vastagodás-
nak, és a kialakuló plakkoknak (meszes 
lerakódások) milyen a genetikai háttere, 
azaz mennyire azonos egypetéjű, illetve 
kétpetéjű ikreknél. A kutatások során – 
amelyet egy nagyobb amerikai folyóirat-
ban közöltek – megállapították, hogy az 
ütőérplakkok kialakulásában az örökletes 
tényezők nagymértékben – 70-80 száza-
lékban – játszanak szerepet. 

A vizsgálatokba egy- és kétpetéjű ikreket 
vontak be. (Az egypetéjű ikreknek közel 
száz százalékban, a kétpetéjűeknek közel 
ötven százalékban azonos a genetikai ál-
lománya.) A nyaki erek ultrahangos vizs-
gálata után összehasonlították az eredmé-
nyeket, és bonyolult számítások alapján 
százalékos arányban meg lehet állapítani, 
hogy a betegség kialakulásában mennyi  
a genetikai tényező és mennyi a környe-

zeti tényező aránya: azaz öröklődik-e 
vagy életmódbeli szokások miatt alakult 
ki. Az ikervizsgálatok alapján levont kö-
vetkeztetések nemcsak ikrekre vonatkoz-
nak: megtudhatjuk, hogy egyes betegsé-
geknek milyen az örökletes háttere, és 
hogyan tudja ezt az életmódbeli tényező 
megváltoztatni. „Olyan egypetéjű ikreket 
is vizsgálunk, akiknek egyik tagja króni-
kus betegségben szenved, míg a másik 
egészséges. Arra keressük a választ, hogy-
ha azonos a genetikai állományuk, hogyan 
lehetséges ez. Megnézzük a DNS-aktivitá-
sukat, melyik régió aktív, melyik nem. Ezt 
összehasonlítva az egészséges ikertestvér 
DNS-aktivitásával kiderülhet a betegség 
kialakulásának oka” – mondta dr. Tárnoki 
Dávid a Csepeli Hírmondónak. 

Egy másik kutatásuk az érrugalmasság hát-
terét tárta fel. Egy magyar fejlesztésű érru-
galmasság-mérő készülékkel közel négy-
száz amerikai, olasz és magyar ikerpárt 
vizsgáltak meg, amelynek során megálla-
pították, hogy az érfal rugalmatlanodása 
mérsékelten örökletes. A kutatás megjelent 
az európai hipertónia újságban, ahol a vi-
lág leghíresebb szakemberei méltatták an-
nak fontosságát. A fentieken kívül számos 
betegség öröklődését kutatták: háti és nya-
ki gerinckopás, légzésfunkció, boldogság-
érzés, alvászavarok. 

A szívérrendszeri ikerkutatások mellett ki- 
emelten foglalkoznak a dohányzás ártal-

masságával, a passzív dohányzás mértéké-
vel zárt térben. Az Amerikai Magyar Or-
vosszövetség tagjaként elkészítették az első 
magyarországi dohányfüstkoncentráció- 
felmérő vizsgálatot, amellyel az első ob-
jektív adatok alapján fény derült a beltéri 
helyek szennyezettségére és ennek köszön-
hetően a beltéri dohányzás korlátozására 
hazánkban. „A szigorításnak hosszú távú 
népegészségügyi következményei lesznek, 
mert ahol megszigorították a dohányzást, 
10-20 százalékkal csökkent az akut szívin-
farktusok száma” – tette hozzá dr. Tárnoki 
Ádám. 

Ikerregiszter
A ritka betegségek kutatása lenne a legér-
dekesebb, de nagyon nehéz ilyen ikerpárt 
találni. A Nemzetközi Ikerregiszter (In-
ternational Network of Twin Registries) 
a világon működő ikerregisztereket tartja 
számon, hogy a tudományos kutatások-
ban együttműködéseket tudjon kialakíta-
ni. Ikerregiszter a világ mintegy harminc 
országában létezik, köztük hazánkban. A 
Magyar Ikerregiszter 2015-ben jött létre, 
többek között Ádám és Dávid ikerkutatá-
sainak köszönhetően. Az ikerregiszterek 
képviselői évente találkoznak, megbe-
szélik az aktuális kutatási témákat. „A 
2016-os találkozó Ausztráliában volt, ahol 
megtudtuk, hogy jelenleg mi vagyunk a vilá-
gon az egyetlen ikerpár, akik képviselik egy 
adott nemzet ikerregiszterét. Az év végén a 
japán ikerregiszter meghívására Oszaká-

Csepeli ikerkutatók sikere
TESTVÉREK

Dr. Tárnoki Ádám és dr. Tárnoki Dávid 
a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban 
érettségizett, majd 2008-ban végez-
tek a Semmelweis Egyetem Orvos-
tudományi Karán. 2010-ig radioló-
gus rezidens hallgatóként tanultak az 
egyetem Radiológiai és Onkoterápiás 
Klinikáján. 2013-ban az Elméleti Or-
vostudományok Iskolában PhD-fo-
kozatot, illetve radiológus szakorvosi 
diplomát szereztek. Jelenleg egyete-
mi tanársegédként tevékenykednek a 
Semmelweis Egyetem Radiológiai Kli-
nikáján, valamint kerületünkben ultra-
hang magánrendelést folytatnak.
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Wass Albert 
igazsága 
Wass Albert íróra emlékeztek születésé-
nek 109. évfordulóján a Nagy Imre Általá-
nos Művelődési Központban január 8-án. 
A csepeli önkormányzat 2010 óta minden 
évben emlékműsort rendez, hogy bemutas-
sák az író munkásságát. A mostani zenés-
verses előadást Wass Albert igazsága… 
címmel hirdették meg, amelyen Tomanek 
Gábor és Mészáros Mihály színművészek 
(képünkön) olvastak fel részleteket az író 
műveiből. 

A békéscsabai Jókai Színház művészei fel-
idézték, hogy Wass Albert 1908-ban szüle-
tett és kalandos életet élt. Számtalan regényt, 
verset írt, amelyek többnyire a rendszervál-
tás után váltak ismertté Magyarországon. 

Wass Albert a trianoni békeszerződés után 
határon túli magyarként élt, Erdély egy 
részének Magyarországhoz való vissza-
csatolása után pedig „visszatért magyar-
ként” határozta meg magát. „Emigráns-
ként” aposztrofálták, de szívében mindig 
magyarként gondolkodott, a magyar haza 
iránt érzett elkötelezettséget. 

A Wass Albert igazsága… címmel megje-
lent könyvet a fiai írták az apjukra emlékez-
ve. Ebben egyebek mellett így szólnak róla: 
„Nem mindennapi emberként élte le hosszú 
életét. Egyszerre volt megáldva gyengesé-
gekkel és jellembeli akaraterővel, hol mo-
ralistaként, hol realistaként alkotta műveit.  
A megalkuvást nem tűrte. Főként a Tízpa-
rancsolatot tartotta szem előtt, amikor eliga-
zodni akart az életben. Nem a templomba já-
rás jelentette számára a hit forrását, hanem 
bármely hely lehetett az, ahol úgy érezte, 
megnyilvánul Isten igazsága.” ● CS.A.

CIVIL ÉLET

fotó: GM

Köszönet
A Csepel Svábok Szabad Kulturális Egyesülete köszönetét fejezi ki mindazoknak  
a csepeli és nem csepeli állampolgároknak, akik 2016-ban adójuk 1%-ával segítették 
munkánkat. Tájékoztatjuk önöket, hogy a felajánlott 88  889 Ft-ot kultúrcsoportjaink 
nemzetiségi jelmezeinek pótlására használtuk fel. Szíves felajánlásaikban továbbra 
is bízva, kívánunk minden kedves támogatónknak és csepeli lakosnak egészségben 
gazdag, békés, boldog új esztendőt. Adószámunk: 19963368-1-43

Sváb bál 
2017. február 4-én a Nagy Imre Általános Művelődési Központ sportcsarnokában 
rendezzük meg a hagyományos német műsoros esttel egybekötött XXVII. farsan-
gi SVÁB BÁLUNKAT, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az alábbi tele-
fonszámokon várjuk jelentkezésüket:
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete
Kaltenecker Antalné elnök, tel.: 276-1300 vagy 277-0368

ban tartottunk előadást” – mondta Dávid. 
A magyar ikerregiszter jelenleg mintegy 
ezer ikerpárt tart nyilván, holott Magyar-
országon körülbelül 120-130 ezer iker él. 
Ádám és Dávid célja, hogy bővítse a ma-
gyar ikerregisztert. „Az epigenetikai vizs-
gálatainkhoz jelenleg főleg olyan egypetéjű 
ikreket keresünk, akiknek egyike krónikus 
betegségben szenved. Továbbá szeretnénk 
az ikrektől minél több mintát venni, mert ha 
például húsz év múlva egyikőjüknél kialakul 
egy betegség, a minták értékes információt 
szolgáltatnak a betegség kialakulásáról” – 
magyarázza Ádám. 

A kerületben rendelnek
Hihetetlen, de az ikerkutatás Ádám és Dá-
vid számára, ahogy fogalmaznak, döntő-
en hobbi. Fő tevékenységük a radiológia, 
ahol szintén kiemelkedő eredményeket 
értek el. Az Európai Radiológus Társa-
ság ösztöndíjasaként Ádám Barcelonában 
tanult mellkasi radiológiát, Dávid pedig 
Oxfordban szerezte meg a brit királyi 
radiológustársaság mellkas-ultrahang ké-
pesítését. Ennek köszönhetően indítot-
ták be a Semmelweis Egyetemen a ritka, 
interstitialis tüdőbetegségekkel foglal-
kozó tüdőgyógyász-radiológus munka-
csoport radiológiai tevékenységét, ahol 
a betegek CT-leletezése és mellkasi ult-
rahang-vizsgálata folyik. „Vannak olyan 
tüdőfibrózisok, amelyek még a rákos da-
ganatnál is rosszabb kimenetelűek, légzés-
elégtelenséghez és halálhoz vezetnek. Ritka 
betegség, mégis egyre gyakrabban talál-
kozunk vele” – mondja Ádám. Évente pár 
száz ilyen beteg kerül hozzájuk. 

A Tárnoki ikrek Csepelen egy éve magán-
rendelőt nyitottak, ahol ultrahangvizsgála-
tokat végeznek. „A szűrővizsgálatokon sok 
olyan betegséget találunk, amiről a páciens 
egyáltalán nem is tudott. A betegségeket 
tünetmentes stádiumban fel tudjuk fedezni, 
fontos, hogy nem akkor derülnek ki, amikor 
a kezelésük már késő. Minél hamarabb ki 
kell szűrni, hogy megelőzzük a szövődmé-
nyeket” – hangsúlyozta Ádám. 

A Junior Prima Díj szerintük azért jelen-
tős, mert így jobban rá tudják irányítani a 
figyelmet, mennyire fontos a betegségek 
hátterének feltárása, és a betegségekre ge-
netikailag hajlamos személyek felvilágosí-
tása. A fiatal kutatóknak pedig azt üzenik, 
a kitartó, évtizedes munka meghozza a 
gyümölcsét. ● Lass Gábor
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Teljesült egy álom: a 15 éves Pénzes Ro-
land és édesanyja, Kován Andrea 2016 
nyarán először utaztak külföldre, ráadásul 
repülőgéppel, ami mindkettőjük számá-
ra nagy élmény volt. Egy hetet töltöttek 
a görögországi Korfu szigetén. Az előz-
ményekhez hozzátartozik, hogy Pénzes 
Roland hat esztendeje krónikus bélgyulla-
dásban szenved, számtalan műtéten esett 
át. A Ments Életet Alapítvány kereste meg 
a fiút és édesanyját, mivel a „Váltsd va-
lóra egy beteg gyerek álmát” elnevezésű 
programjuk arról szól, hogy szponzorok 
támogatásával próbálják teljesíteni a tar-
tósan beteg gyerekek legfőbb vágyát. Egy 
kis örömet akarnak csempészni a gyere-
kek arcára, mivel a tartósan beteg gye-
rekek sok fájdalmon, műtéteken, hetekig 
tartó kórházi kezeléseken esnek át, amik 
alaposan megviselik őket. Az alapítvány 
a csepeli önkormányzathoz fordult segít-
ségért, a csepeli képviselő-testület pedig 
megszavazta az utazás kétszázezer forin-
tos költségét. 

Kován Andrea a Budapesti Szabadkikötő 
Logisztikai Zrt. kereskedelmi ügyintéző-
je. Egyetlen gyereke Pénzes Roland, aki 
a Jedlik Ányos Gimnázium kilencedikes 
diákja. A fiú jeles eredményekkel végezte 
az általános iskolát. Az orvosok hat évvel 
ezelőtt diagnosztizálták nála a Crohn-
betegséget, azaz a krónikus bélgyulladást, 
amelyre az orvostudomány jelenleg még 
nem talált gyógymódot. Vannak betegek, 
akik akár évekig tünetmentesek, de a baj 
gyökerét nem képesek megszüntetni. 

„Rolandnak sokszor fájdalmai vannak, 
sok műtéten van túl. Vannak időszakok, 
amikor hetente, kéthetente járunk a Heim 
Pál Gyermekkórházba. Hol a gasztro-
enterológiára, hol a sebészetre kell men-
nünk. A fiam folyamatosan gyógyszert 
szed, naponta tizenhárom darabot. A kór-
házat a Ments Életet Alapítvány kereste fel 
azzal a céllal, hogy megtudja, kik a tartó-
san beteg gyermekek, akiknek támogatást 
nyújthatnak. Azt akarták, hogy teljesítsék 

egy gyermek álmát… Igencsak meglepőd-
tem, hogy éppen az én gyerekemre esett  
a választásuk. Az alapítvány aztán a cse-
peli önkormányzathoz fordult, a testület 
pedig megszavazott kétszázezer forintot, 
hogy Roland vágya teljesüljön” – idézi fel 
az előzményeket az édesanya.

Roland így emlékszik: „Külföldre szeret-
tem volna utazni, mert még soha nem jár-
tam a határon túl. Ráadásul repülőgéppel, 
mert ez igazán izgalmas dolog. Görögor-
szágba, Korfu szigetére repültünk, mert 
sokat hallottam az országról, érdekel a 
kultúrájuk. Végre fürödhettem a tenger-
ben. Fertőzésveszély miatt ugyanis itthon 
csak zuhanyozhatom, de strandra, uszodá-
ba nem járhatok. Pedig korábban, amikor 
még nem volt bajom, rendszeresen jártam 
úszni. A repülőút nem egészen két óráig 
tartott. Odafentről minden kicsi volt, ezt 
most tapasztaltam meg először. Emlékszem, 
turbulenciába is került a gép, de nagy él-
mény volt az utazás. A legjobban a tenger 
vizét élveztem. A sós víz nem ártalmas az 
egészségemre, végre bármennyit fürödhet-
tem. Találtam kagylókat, tengeri sünt és 
rákot. Teljesült a kívánságom…” – meséli 
Roland, aki az iskolában legjobban az in-
formatikát és a fizikát szereti. Úgy tervezi, 
érettségi után informatikus lesz.

Az utazás megszervezésében az alapítvány 
segített. „Anyaként az volt a legcsodálato-
sabb érzésem, hogy láttam a gyerekemet 
örülni. Fürdött, úszkált kedvére. Felszaba-
dult és vidám volt. Nem tudom, hogy mikor 
jutunk el még egyszer ilyen szép helyre, de 
egy hétre most megadatott a boldogság. 
Köszönjük az alapítványnak és a csepeli 
önkormányzatnak, hogy a fiam vágya tel-
jesülhetett” – teszi még hozzá Kován And-
rea. ● Csarnai

CIVIL ÉLET

„Láttam a gyerekemet örülni”

Jegyesköszöntés
 A csepeli önkormányzat azonfelül, hogy 
a kerületben élők számára ingyenessé 
tette a házasságkötést, most újabb gesz-
tust tesz az életüket összekötő párok felé.  
A jegyesköszöntő csomagot akkor kapják 
meg a párok, amikor az anyakönyvi iro-
dán bejelentik házasodási szándékukat.

Az első pár (képünkön) január első he-
tében már át is vette az ajándékot. Mint 
megtudtuk, Zsolt és Eszter május közepén 
lesz hivatalosan is férj és feleség. A cso-
magban egy tervezőfüzet, egy könyv és 
egy gyűrűpárna található. 

Évente átlagosan 220 pár köti össze az 
életét Csepelen
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Iskolába hívogató
Kedves szülők, nagycsoportos óvodások!

A Herman Ottó Általános Iskola barátságos környezetben, 
tapasztalt pedagógusokkal várja azokat a nagycsoportos óvo-
dásokat, akik a 2017/2018-as tanévben kezdik meg iskolai ta-
nulmányaikat. Iskolánk alaposabb megismeréséhez és a leendő 
elsős tanító nénikkel való találkozásra lehetőséget biztosítunk 
nyílt napjainkon, iskolába hívogató programjainkkal.
Nyílt napjainkon bepillantást nyerhetnek az érdeklődő szülők 
az iskola, egy-egy tanóra hangulatába. Játszóházi program-
jainkon élményekben gazdag programokat kínálunk az óvo-
dásoknak sok játékkal, énekkel, kézműves- és sportfoglalkozá-
sokkal egybekötve.

Szeretettel várjuk önöket és gyermekeiket az alábbi időpontok-
ban: Nyílt napok: 2017. február 7.; március 7., 8 óra, Játszó-
házi programok: 2017. február 7.; március 7.; április 4., 16 óra
 
Programjainkról, iskolánkról bővebben tájékozódhatnak hon-
lapunkon: www.hermanotto.hu, vagy érdeklődhetnek telefo-
non: 420-5269. ● Bezzeg Judit intézményvezető

Czapp József 
emlékére
Szomorú alkalomból szervez a Radics 
Béla Emléktársaság koncertet a Radnóti 
Miklós Művelődési Házban. Társaságunk 
oszlopos tagja, Czapp József „Rock Dodi” 
váratlanul elhunyt. Józsi kiváló szervező 
lévén majd minden jelentős eseményükön 
részt vett. Munkájával segítette a Radics- 
kiadványok létrejöttét, az egész alakos 
Radics Béla-szobor felállítását. Emléké-
re, valamint a hirtelen anyagi probléma 
elé került gyászoló család megsegítésére 
január 20-án tartják a koncertet. A fellé-
pést önzetlenül vállalták a zenésztársak, 
barátok. A teljesség igénye nélkül: Török 
Ádám (Mini), Takáts Tamás (Karthago), 
Fischer László (Korál), Vörös István. A 
fiatal generációból: Baranyi László és 
Szebelédi Zsolt, a P. Mobil tagjai és még 
sorolhatnánk. A beállások közti szünetek-
ben értékes ajándékcsomagokat sorsol ki 
a rendezőség. Sok szeretettel várunk min-
den rockzenerajongót!

Megváltozott rendelési 
idő a háziorvosoknál
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a háziorvosok az ön-
kormányzatnál kezdeményezték, hogy módosuljon a délutáni 
rendelési idő. Ezt a kérést – a kerület lakosai körében végzett 

reprezentatív telefonos közvélemény-kutatás eredménye alap-
ján – jóváhagyta az önkormányzat, így január 1-jétől egysége-
sen az alábbiak szerint módosultak a délutáni felnőtt-háziorvo-
si rendelési idők:
hétfőtől csütörtökig 15-től 19 óráig, 
pénteken 15-től 17 óráig.
A délelőtti rendelési időkben nincs változás. 

A Radics Béla Emléktársaság szervezésében

Czapp József 
EMLÉK- ÉS SEGÉLYKONCERT
2017. január 20. 
Radnóti Miklós Művelődési Ház 
(Vénusz u. 2.)
Kapunyitás: 18 óra, kezdés: 18.30
Közreműködnek:
Fischer László | Takáts Tamás | Team Rock Band
Török Ádám | Vörös István | Baranyi László
Szebelédi Zsolt | Mr. Basary | Lovas János
Kálmán György | Jankai Béla | Csiga Sándor
Pintér István | Németh Nyiba Sándor
R. B. Kapitány Emlékzenekar

Jegyár: 800 forint
Támogatóink által felajánlott értékes 
ajándékcsomag nyerhető a belépőjeggyel!

Támogatók: Rock Diszkont, 
S-Black Bőrdíszmű, László Nyomda
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A gyermekkori lúdtalpról számos tévhit 
él évtizedek óta, melyek sokszor károsan 
befolyásolják a szülők kezelőorvosokról, 
a kezelések eredményességéről, és a gyer-
mekük egészségéről alkotott véleményét 
is. Mindezek miatt tartjuk fontosnak, hogy 
néhány pontban összefoglaljuk a gyermek-
kori lúdtalppal kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat, valamint a mindezek alapján 
kialakított szakrendelői gyakorlatunkat.

Melyek a leggyakrabban 
előkerülő tévhitek?

● Minden, gyermekkorban észlelt lúd-
talp kinőhető vagy kikezelhető.
 Sajnos ez nincs így, emiatt a néhány 
éves gyermeken észlelt lúdtalp esetén nem 
biztatjuk ezzel a szülőket. Gyakorlatban 
csak tízéves korra látszik, hogy milyen 
lesz majd a gyermek talpa felnőtt korára. 
Az esetek többségében a gyerekek lábá-
nak van egy természetes, jó irányban tör-
ténő alakulása: néhány évesen a többség-
nek lapos a talpa, kissé bedőlt a bokája, 
ez azonban az évek alatt általában fejlő-
dik, javul. Az esetek egy részében azon-
ban előfordul, hogy bármit is teszünk, a 
lúdtalp kevéssé, vagy nem javul, ritkán 
még rosszabbodni is képes. A talp alaku-
lása nagymértékben genetikailag megha-
tározott (részben öröklődő jellemvonás), 
melyet „kívülről" kevéssé tudunk pozitív 
irányba terelni. Ami negatívan befolyá-
solja, az például a korai lábbeliviselés és 
az elhízás. A lúdtalp gyakrabban fordul 
elő fiúknál.

● Minél többet visel szupinált sarkú ci-
pőt, biztosan kinövi a lúdtalpát.
 Senkinek nem sikerült bebizonyítani, 
hogy bármilyen segédeszközzel érdemben 
formálni lehet a gyermekek lábát. (Tapasz-
talatunk is ezt igazolja.) Az viszont kide-
rült a vizsgálatok alapján, hogy a cipővise-
lés (minél zártabb, annál inkább) rontja a 
talp természetes fejlődését. Így szakrende-

lésünkön azt javasoljuk, minél kevesebb-
szer hordjon cipőt a gyermek, a szupinált 
sarkú cipő viselését bizonyos helyzetek-
ben javasoljuk (lásd alább).

● Édesanyámnak is lúdtalpa volt, de be-
tét viselése mellett ez teljesen megszűnt.
 A betéttől a legkevésbé várható, hogy 
formálja a talpat, sőt – mivel a lábizmokat 
ellustítja – a talp természetes fejlődését is 
gátolja. Sokkal inkább a talp természetes 
fejlődése révén tűnhet el a lúdtalp, nem  
a betét hatására.

● Ha lúdtalpas marad a gyermekem, 
biztosan fájni fog a térde, dereka, sőt  
a feje is felnőtt korában.
 Szerencsére ez nincs így, senkinek nem 
sikerült ilyen összefüggést igazolni. Azt 
sem bizonyított, hogy bármilyen, a talppal 
kapcsolatban végzett kezelés a fenti pana-
szokat meg tudná előzni.

Milyen gyakorlatot 
alkalmazunk a szakrendelőben?

● A szülőknek elmagyarázzuk és megmu-
tatjuk, hogy az esetek többségében a gyer-
mek bokája és talpa teljesen egészséges, 
csak hanyagul tartja, beállítva képes len-
ne teljesen megfelelően tartani a bokáját.  
A helyzet hasonlít a hanyag tartásra, mely-
nél egy amúgy egészséges gerincet tart 
hanyagul az illető. A nehézséget az okoz-
za, hogy ebben az életkorban nem érhető 
el, hogy a gyermek tudatosan figyeljen  
a bokája állásra, és erre semmilyen segéd-
eszköz sem képes, éppen ezért limitált az 
ezek hatására elért javulás.

● Minél kevesebb lábbeliviselést java-
solunk, otthon sem támogatjuk a cipő, 
szandál hordását. A gyerek minél többet 
mozogjon, szaladgáljon, így dolgoznak a 
lábizmok. 

● Lúdtalp esetén a szupinált sarkú cipő 
viselését olyan helyeken javasoljuk, ahol 
kötelező a cipőviselés, ilyen az óvoda, 
bölcsőde. Tudjuk ugyanis, hogy a cipő-
viselés nem támogatja a talp fejlődését, 
de ha kötelező benti cipőt viselni, talán  

a szupinált sarkú cipő az, mely a legkevés-
bé gátolja fejlődést.

● Ha a lúdtalppal összefüggésbe hozható 
fájdalmai jelentkeznek a gyermeknek, azt 
természetesen kezelni kell: fiatalabb élet-
korban szintén a szupinált sarkú cipő, ké-
sőbb (a tapasztalat szerint hét-nyolc éves 
életkor után a gyerekek nem szívesen vi-
selik ezeket a cipőket) a különböző beté- 
tek viselését javasoljuk. (A betét tehát a 
panaszok megszüntetésére, esetleg meg-
előzésére szolgál, a talpat biztosan nem 
formálja.)

● Panaszok esetén előbb, egyébként 
évente javasoljuk a kontrollvizsgálatot, 
részben a talp alakulásának nyomon kö-
vetésére, részben az Achilles-ín esetleges 
zsugorodásának észlelése miatt. 

● 10-15 éves kor között az igen kifejezett, 
esetleg panaszokat is okozó lúdtalp esetén 
felmerül a műtéti korrekció lehetősége: ez 
nem a boka elmerevítését jelenti, hanem 
egy „trükkös" megoldással az agynak azt  
a területét ingerli, mely a boka és talpbol-
tozat beállításáért felelős izmok működé-
séért felelős. A műtét tehát abban az eset-
ben is markáns javulást hozhat, ha addig 
alig volt javulás a lúdtalp alakulásában.

Várjuk pácienseinket a gyermekortopé-
diai rendelésünkön!

Tények és tévhitek a 
gyermekkori lúdtalpról

A gyerek tízéves kora körül 
látszik csak, hogy milyen lesz 
majd a talpa, ha felnő

A talp alakulása részben öröklődő 
jellemvonás

TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
fo
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek között 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki, a gyerekrejtvény megfejtői pedig az Ágacska című mesejátékra 
nyerhetnek családi belépőt.(Királyerdei Művelődési Ház, február 5-e, 11 óra.) A beküldési határidő: 2017. január 23. 

Sorsoltunk!  A december 15-ei skandináv rejtvény nyertese: Hegedűsné Magyar Piroska 1211 Budapest, Templom u. A gyerekrejtvény nyertese: Józsa 
Alexandra Lilla 1214 Budapest, Nyírfa u. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri utalvány, 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@csepelihirmondo.hu 
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, Zubor Mónika

Nyomtatja: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a)
Felelős vezető: Szabady Balázs
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2017. január 26-án, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkben egy vers két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: S; R; S; L; E) 8. Azonos betűk 
9. A földtörténet óidejének utolsó időszaka 11. 64 mezős táblán játszani 14. Hiányos 
briós! 16. Visszafelé majdnem nyerít! 17. Fejetlenül koszolva! 19. Juttat 20. Laza 
egyneműi! 21. Nem jár tovább a motor 23. Északi nép 24. Egymást követő betűk 
25. Párnában van! 27. Indok 28. Nyíltartója 30. A vízsz.1.folytatása 31. Ezen a napon 
33. Mohamedán fejfedő

Függőleges: 2. Babahang 3. Nagyot üt, vagy drágán elad valakinek 4. Majdnem 
atka! 5. Össze-vissza operál! (ékezethibákkal!) 6. Szélei nélkül ötezer! 7. Árnyéka 
10. Az idézet második fele (S; G; Ú; J) 12. Gödröt készítesz (ékezethibával!) 
13. A függ. 10. folytatása 15. Két részből álló tarisznya 18. CD-je vagy DVD-je 
22. Betegséget jelző testhőmérséklet 26. Majdnem remeg! 28. Rövid távolság! 
29. Félig etet! 30. Majdnem hét! 32. Határozott névelő

Előző rejtvényünk megfejtése: A Szent Imre téren

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
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30 31 32
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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.

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. Csalá-
dias hangulatú beszélgetés és előadások 
életvezetési kérdésekről. 

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. 

Kéthetente könyvújdonságok várjuk a 
kedves olvasókat! Internetezési lehetőség.                                                  
Minden kedves olvasónak és leendő 
olvasónak boldog Új Évet kívánunk!

További hírek, információk a fszek.hu/
venusz honlapon, illetve kövessen minket a 
facebookon is: Venusz Utcai Konyvtar

* * *
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 – január végéig
Az autó történetének kezdetei – Időutazás 
modellekkel a világ körül – modellautó kiál-
lítás Ivánkovics Zoltán gyűjtő kiállítása meg-
tekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében. 

EZ(O)KOS klub
2017. január 18-án, 17 óra. Denke Ibo-
lya spirituális pszichológiai tanácsadó, 
numerológus előadássorozata folytató-
dik: A párom és én: emberi kapcsolatok a 
numerológia tükrében

2016. január 16-tól 20 órás (5 délelőtt) 
számítógépes tanfolyam idősebbek ré-
szére:  A tanfolyam díja: 2400 Ft + könyv-
tári tagság (2200 Ft) 70 év felett tagság 
ingyenes, csak a tanfolyami díjat kell 
fizetni. A már feliratkozott olvasóinkat a 
tanfolyam indulása előtti héten vissza-
hívjuk! A jelentkezés folyamatos.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Színházjegyvásárlás 
Novák Zoltánné Rózsa várja a színház-

rajongókat. novak.rozsa@gmail.com 
tel:.06/30-414-1684 

Pódium! – közös színházlátogatás
2017. január 21-én  a Nemzeti Színház-
ban nézzük meg Nusic: A miniszter felesé-
ge című vígjátékát. Jegyek vásárolhatóak 
3800 Ft/db áron az 5-6. sorba. 

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

Felhívás! Könyvtárunk 2017-ben ingye-
nes baba-mama klubot szeretne indítani 
0-3 éves korú gyermekek és szüleik részé-
re. Ehhez keresünk vállalkozó kedvű klub-
vezetőt. e-mail: fszek2101@fszek.hu

* * *

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

Programok
Meridiántorna: január 12., 26., 15 óra
Szemtorna: január 12., 26., 15. 30 óra     
Matematika-korrepetálás általános iskolá-
soknak minden szerdán 17 órakor (Előzetes 
bejelentkezés szükséges)

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
2017. február 22-e, 19.00 óra: Francia 
szobalány (vígjáték) a Turay Ida Színház 
előadása

Program
Február 25-e, 18.00: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert Fellépnek a hazai  könnyűzenei 
élet  híres előadói.

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: február 7-e, 11.00 óra
Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
2017. január 31-e, 16.30 óra

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Január 24-e, 16.00 óra: Rózsássy Barba-
ra József Attila-díjas költő irodalmi estje.

Galéria 21 
Január 19-e, 18.00 óra: „Panoráma” – a 
Stemmer Ferenc Fotóklub tárlatának meg-
nyitója.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Őszi ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok. 
2017. tavaszi tanfolyamkezdés: január 23. 
Beiratkozás: január 17, 18, 19.

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás 
Néptánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok 
Együttese (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fo-
tóklub, Csepeli  Képzőművész Kör, Klasz-
szikus Balett Iskola, Komplex Tánciskola, 
Alakformáló Torna Klub, Zumbafitnesz, 
Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosz-
talgia 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

Fark László grafikus és Ormosi Katalin ki-
állítása.

* * *

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

A galériában 2017. január közepéig 
a Kék Iskola AMI tanulóinak kiállítása 
látható.

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLÍTÁS 
2017. január 20-ig tekinthető meg Molnár 
Edit önálló kiállítása.

2017. január 25-én nyílik a Nagy Imre 
Alapfokú Művészeti Iskola vizsgamunká-
inak a kiállítása. Megtekinthető feb-
ruár 22-ig.

HÜLLŐ ZOO
Ismét az ÁMK-ban 2017. január 30-a 
és február 5-e között. 30-án 14.00-
18.00 óráig, hétköznapokon 9.00-18.00 
óráig, hétvégén 10.00-180.00 óráig. Ál-
latsimogatóval, játékos feladatokkal, 50 
különböző fajta állattal, ásványbörzével 
és kiállítással várunk minden érdeklődőt. 
Belépődíjas rendezvény!

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
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.
Témák: január 18.: Száraz-só terápia; ja-
nuár 25.: Farsangi készülődés; február 1.: 
Szociális ellátások formái, családsegítés; 
február 8.: Készségfejlesztő játékeszközök 
hétköznapi tárgyakból; február 15.: Rajzfej-
lődés; február 22.: Meséljünk gyermekünk-
nek, a mesefejlődése kisgyermekkorban

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 (6-10 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: 16.30–20, vezeti: Hanczár János
Hastánc 
Kedd 18.30-19.30, vezeti: Tóth-Czirják Alíz, 
helyettesíti: Danffy Andrea
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 17.30-18.30. 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, pénte-
ken: 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!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
2017. december 31-ig meg-
hosszabbította a 2015 előtt 
kibocsátott 20 ezer forintosok 
bevonásának határnapját, így 
a régi címletekkel ez év végé-
ig lehet fizetni – hívta fel a fi-
gyelmet az MNB január elején. 

A régi bankjegyek azonban ezt 
követően sem veszítik majd el 
értéküket: 2018. január elsejé-
től a hitelintézetek, a posta és 

a takarékszövetkezetek még 
3 évig, az MNB pedig még 20 
évig cseréli térítésmentesen 
újra a régi bankjegyeket.

Meddig 
fizethetünk 
régi húsz-
ezressel?
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EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA SPECIÁLIS tréning, 
egyéni foglalkozásokban, kérésére otthonában 
is! Információ, bejelentkezés: 06/70-318-3077 
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 
55.   web:laskaitreningek.hu   

TÁNC ________________________________________ 
MOZGÁS/TÁNCTERÁPIA relaxációval sziszté-
más betegségekhez is,  Moderntánc, Klasszikus 
balett, csoportos és egyéni gerinctornák, Hatha 
Yoga, magánórák, nyújtások, Fitt-dance, Pilates, 
Salsa! Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi 
u. 55. T.: 06-70-318-3077 web:laskaitreningek.hu

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
INTERNETES segítségért, találkozóhelyet biztosí-
tok önálló vikendházban. T.: 06-70-260-7250

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
+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 

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

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
NEM dohányzó 4 fői női dolgozót felveszek pultos-
nak. T.: 06-30-948-0853

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
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

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-
szigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. 
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mo-
sogatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási 
díj. Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzle-
tünkben: mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, 
kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. 
ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás 
ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050 ________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. 
Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. Több 
mint 500 elégedett család. Személyi kölcsön 
9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. 
Hívjon 06-30-985-5000________________________________________ 
VILLANYSZERELŐ-MESTER vállal mindennemű 
elektromos munkát, garanciával. Munkavégzés 
esetén ingyenes kiszállás. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. T.: 06-20-944-6294 ________________________________________ 
FOGSOR-EXPRESSZ! Az év minden napján! 9-19 
óráig hívható. T.: 06-30-331-7799; Gyors, rugal-
mas, kedvező ár, szuper minőség.________________________________________ 
CSEPELI könyvelőiroda vállalja Kft., Bt., egyéni 
vállalkozó könyvelését TB munkaügy ügyintézését. 
T.: +36 30-906-4616

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

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

2017. január 27., péntek 18:00

Én már legyőztem
a rákot!

Előadás és beszélgetés
szakemberrel és érintettekkel

a daganatos betegségekről
A belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

február 11., március 11., április 1.,
május 13., június 10.,

szombatonként 9-13 óra között

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú játékok, könyvek, dísztárgyak, 
ruhák, használati tárgyak adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben: 1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

HIRDETÉS/PROGRAM
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. Tel.: 278-2757 Fax: 277-5232; 
E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Csepeli Varoskép Kft.  |  1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |  www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. Tel.: 278-2757 Fax: 277-5232; 
E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Csepeli Varoskép Kft.  |  1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |  www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

TANFOLYAMOK 

KETTLEBELL – JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Kezdő tanfolyam indul január közepétől. Ajánl-
juk: ülőmunkát végzőknek, derék-és hátfájó-
soknak. Fogyni, izmosodni vágyó hölgyeknek és 
uraknak. Érdeklődni és jelentkezni lehet Papp 
Áronnál a +36-30-209-3332-es telefonszámon, 
valamint a www.kettlebellcsepel.hu honlapon.

HOBBY SZINTŰ  VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM INDUL 
KEZDŐKNEK - JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Aki szereti a virágokat és a növényeket és még egy 
kis kézügyességgel is megáldotta a sors, annak 
itt a helye! Várjuk szeretettel! Időpont: péntek 
18.00-20.00 (február 17-től), kedd 10.00-12.00 
(február 21-től). Jelentkezni lehet: Steer Éva vi-
rágkötőnél 06-30-465-2840 

DUCI TORNA - JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Ideális alak, helyes testtartás, erőlét, feszes-
ség, amit elérhet általa. A gyakorlatok kímélik 
az ízületeket, erősítik az izomzatot. Bármikor 
elkezdhető! Időpont: hétfő, szerda 8.30. Érdek-
lődni lehet Herhold Ágnes mozgás terapeutánál 
a 06-20-777-6820-as telefonszámon.

KEZDŐ TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 
- JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Időpont: szerda 18.30. Érdeklődni és jelentkezni 
lehet Szabó Csillánál a 06-30-999-0702-es 
telefonszámon.

OKOSÍTÓ TORNA (ALAPOZÓ TERÁPIA) 
- JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Egy mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert fej-
lesztő terápia. Hatásos (5-16 éves korig) diszlexiás, 
megkésett beszédfejlődésű, tanulási nehézségekkel 
küzdő, túlmozgásos, mozgás ügyetlen, figyelem-
zavarral küzdő gyerekeknél. Időpont: hétfő, kedd, 
péntek  17.00 - 17.45, részvételi díj: 1500 forint/alka-
lom. Bővebb információért érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 06-70-450-8535

HANGFÜRDŐ - A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont: január 14. 10.00, január 19. 18.30, 
február 4. 10.00, díja: 1100 Ft / alkalom. Vezeti: 
Eisenmann Tünde

NYUGDÍJAS KLUB
Időpont: január 14., január 21. 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

2017. január 13-ig
Jelentkezési határidő: HÁZASODJUNK 
CSEPELEN! – Esküvő Kiállításra várjuk a kerületi 
esküvői szolgáltatók jelentkezését. 
Részletek és jelentkezési feltételek 
honlapunkon és Facebook oldalunkon.

2017. január 21. 10:00
SÉTA A MÚLTBA – BUNKERLÁTOGATÁS 
A CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELYEN
A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges 
a művelődési ház elérhetőségein!

2017. január 21. 18:00-22:00
ÚJÉVI KONCERT ÉS GÖRÖG TÁNCHÁZ
A Mydros együttes újévi koncertje, majd 
hagyományos görög táncház a Csepeli Görög 
Önkormányzat szervezésében. 
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK
ALAKFORMÁLÓ TORNA
hétfő: 18.30-19.30

BodyArt
hétfő: 19.00-20.00, csütörtök: 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

PREKANGA – KISMAMATORNA
péntek: 18.00-19.00

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

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

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
BÖRZE

Megunt
kamaszholmik

vására

2017. január 21., február 18., 
március 18., április 22., május 20.

9-től 13 óráig
asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

ÁGACSKA
A Pódium Színház zenés előadása

Csukás István meséje alapján

Belépő: 900 Ft
Jegyek elővételben kaphatók.

Az előadás előtt és után
légvár és díjmentes 

kézműves-foglalkozás
várja a gyerekeket.

Február 5.,
vasárnap 11 óra

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

PROGRAM
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2017. FEBRUÁR 4-ÉN, 8-17 ÓRA KÖZÖTT
a Sport- Szabadidő és Rendezvényközpontban

(1213 Budapest, Hollandi út 8-10.)

6. Csepeli Disznótor
Legyen a vendégünk egy hagyományőrző disznóvágáson

Színpadi programok,
kézműves-foglalkozás,

kézműves termékek vására
 

Belépőjegy ára: 500 ft, ami beváltható
egy pohár forralt borra vagy teára.

14 év alatt a belépés ingyenes
 

Bővebb információ:
www.csepel.hu

és
Kolbászkészítő verseny

Jelentkezési határidő: január 25. | Nevezési díj: 4000 forint
Minimum 5 csapat jelentkezése esetén indítjuk el a versenyt.

 

Részletes tájékoztató:06-70-439-7763

fűtött

rendezvénysátor
PROGRAM


