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A csepeli önkormányzat az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc em-
lékére ünnepi megemlékezést és ko-
szorúzást tartott a Görgey Artúr téren. 
A megemlékezésen Borbély Lénárd 
polgármester átadta a Csepel Szolgá-
latért Díjakat. Az ünneplőket változa-
tos családi programok is várták. 

A Görgey Artúr téren lévő Petőfi Sándor- 
szobornál Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere, Ábel Attila alpolgármester, 
Morovik Attila alpolgármester és dr. Sze-
les Gábor jegyző a csepeli önkormány-
zat nevében helyezett el koszorút. Az 
Országgyűlés nevében Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő és Kontur Pál 
képviselő koszorúzott. Az emlékművet 
a pártok, az egyházak, kisebbségi önkor-
mányzatok képviselői is megkoszorúzták. 
(A részletes listát a www.csepel.hu oldalon 
olvashatják.) 
 
Csepel Szolgálatáért
A díjat kerületünkben hagyományosan 
március 15-én adják át. A díj annak a sze-
mélynek vagy szervezetnek adományozha-
tó, aki/amely kiemelkedő szakmai felké-
szültségével, magatartásával és munkájával 
jelentős mértékben segítette és mozdította 
elő az önkormányzati feladatok végrehaj-
tását, a köz szolgálatát. Elismerésben ré-
szesült a Csepel II. Jézus Szíve-plébánia 
Karitászcsoport, Dudás Zoltán Szilárd, a 
csepeli kormányhivatal vezetője, Kaluzsa 
Györgyné testnevelő tanár, Szántó Tibor-
né, a Repkény Tagóvoda vezetője, Tóthné 
Bobák Ágnes, a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat fogászati asszisztense. A díjakat 
Borbély Lénárd polgármester adta át. 

Az ünnepségen közreműködött a Csepeli 
Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Pén-
tek János karnagy vezényletével.

Családi programok
Az önkormányzati ünnepség után a Cse-
peli Városkép szervezésében egész napos 
programsorozat vette kezdetét. A színpa-

don először a Nagy Imre Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai em-
lékeztek a márciusi forradalomra, majd a 
Csepp-Csepel és a Kis-Csepel Táncegyüt-
tes lépett fel. A Hókirálynő Meseszínpad 
társulata egy székely népmesével szóra-
koztatta a közönséget, a Sebesvíz Együt-
tes zenés programja pedig megtáncoltatta 

a lelkes közönséget. A színpadi előadások 
mellett számos érdekesség várta a Görgey 
téren ünneplőket. Gyerekek és felnőttek 
egyaránt élvezték a kort megelevenítő ha-
gyományőrző huszárok és lovas katonák 
között eltöltött délutánt. 

Csaták hangulata
A Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 
hamisítatlan 1848-as hangulatot varázsolt 
a térre, a nap folyamán többször ágyúszó-
val tisztelegtek a forradalom emléke előtt. 
Farkas Tibor tüzér hadnagy kérdésünkre el-
mondta, a váci hagyományőrzők korhű öl-
tözetben, korhű fegyverekkel jelenítik meg 
az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 
csatáit. Repertoárjukban a korszak magyar 

Ünnepi megemlékezés 
és családi programok 
március 15-én

ÜNNEP

A Csepel Szolgálatáért Díj idei kitüntetettjei
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hadseregének összes fegyverneme – lovas-
ság, gyalogság, tüzérség – jelen van, de ki 
tudnak állítani teljes fegyverzetű osztrák 
csapatot is. „Az ágyú, amit Csepelen is be-
mutattunk, egy másfél kilós vasgolyót tudott 
kilőni. Ilyet használtak a szabadságharcban. 
Az ágyú és a többi fegyverünk is működő-

képes, de a bemutatókon természetesen csak 
pirotechnikai töltettel használjuk” – mondta. 
Az ötvenfős egyesület külföldön is szokott 
bemutatókat tartani, ahol a napóleoni hábo-
rúk csatáit elevenítik fel. 

Korhű ruhák, 12 pont
A gyerekek körében nagy sikert arattak a lo-
vak, amelyekre huszárok segítségével fel is 
ülhettek és lovagolhattak egy kört. „Hatal-
mas élmény volt ez a kislányom számára, aki 
régóta kérlel, hogy vigyem el egy lovardába. 
Ezek után muszáj lesz” – mondta mosolyog-
va egy apuka. A gyerekek kézműves-foglal-
kozásokon is részt vehettek, ahol kokárdát, 
papírcsákót, népi ékszereket készíthettek, 
valamint kipróbálhatták a mézeskalács-dí-
szítést és a lepénysütést is. Óriási érdeklődés 

mellett zajlott a kovács bemutatója, a gyere-
kek percekig álltak sorban, hogy az izzított 
vasdarabot megmunkálhassák az üllőn. Az 
érdeklődők betekintést nyerhettek a nyom-
dászat rejtelmeibe is, mindenki hazavihette 
a saját kezűleg sokszorosított 12 pont egyik 
példányát. „Nekem legjobban Kádár Ferkó 
Fotószínháza tetszett, ahol be lehetett öltözni 
a forradalom korának viseletébe. Rajongok 
ezekért a díszes ruhákért” – mondta egy kö-
zépkorú hölgy. Tanács Gábor hagyomány-
őrző hadnagy korabeli öltözetben tartott 
élvezetes előadásából megtudhattuk, hogy 
a szegedi huszárezred egyenruhája farmer 
volt: vitorlavászonból készült, amelyet a 
kékfestők kékre festettek, így a farmert már 
1848-ban megteremtették, jóval annak ame-
rikai térhódítása előtt. 

Koncert a nap végén
Az ünnepi rendezvénysorozatot Deák Bill 
Gyula koncertje zárta. A zeneszámok a 
művész teljes életművét átölelték, a Hobo 
Blues Bandben töltött korszakától az Ist-
ván, a királyon át napjainkig. 

A 68 éves blueskirály lapunknak elmond-
ta, mostanában sokat koncertezik, havonta 
van egy-egy nagyobb fellépése. „Számta-
lanszor koncerteztem Csepelen, már a Hobo 
Blues Banddel is, a Királyerdei Művelődési 
Házban működő Hobo-klubban, majd Ra-
dics Bélával a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban, valamint felléptem a Munkásott-
honban és az Ifjúsági Parkban is. Rég vol-
tam már Csepelen, éppen itt volt az ideje. 
Szerettem Csepelre járni, mindig jó hangu-
latú bulit sikerült összehozni, köszönhetően 
a jó csepeli közönségnek is. Örülök neki, 
hogy újra Csepelen lehettem, és megmutat-
hattam, hogy a hangom ugyanolyan, mint 
régen.” ● Lass Gábor

Deák Bill Gyula
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A Mandiner március 14-ei interjújá-
nak utánközlése, készítette Stumpf 
András. 

Mutassa a fülét, legyen kedves! Tessék. 

A másikat is, ha szabad. Itt van. Kitakarí-
tottam reggel direkt…

Nem tisztasági ellenőrzés. Azt vizslatjuk, el 
van-e törve… Nincs.

A nagy birkózóké általában el van. Ezek 
szerint nem vitte túl sokra a sportágban. 
Magyar bajnok voltam és Budapest-baj-
nok, igaz, nem felnőtt: utánpótlás. Jól lát-
ható törés is azért nincs, mert viszonylag 
korán abbahagytam.

Azt azért tudja, mi az a snüssz? Mert? 

Csak hogy tudja-e. Mi az?

A birkózók körében elég elterjedt: átitatott 
dohány, szívják is, ínyre is ragasztják, az-
tán elszédülnek… Tényleg nem tudja? Nem 
akarom tudni, maradjunk annyiban. Nem 
tartom a birkózáshoz méltónak. Ki is til-
tottam mindenhonnan, amikor a szövetség 
elnöke lettem. Nem tudom egyébként pon-
tosan az összetételét. Annyit tudok, hogy 
eszméletlen gusztustalan. Összegyűrik go-
molyagba, beteszik a szájukba, köpködnek 
tőle barnát – engem leginkább a birkatrá-
gyára emlékeztet. Elképesztőnek tartom ezt 
a baromságot. Semmi haszna nincs.

De hagyomány. Igen, de aki engedte, vagy 
nem vette észre, annak a felelőssége, hogy 
az lett belőle. Nem az enyém.

Ön tehát nem próbálta. Nem, nem is fo-
gom, aki pedig megpróbálja, azzal nem 
állok szóba. Sokan le is szoktak mára, úgy 
láttam. De ne haragudjanak, én jobban sze-
retem a komoly interjúkat. Témának azért 
snassz a snüssz…

Azért kiderül belőle, mennyire van benne  
a birkózóvilágban. Hogyan került bele? 
Úgy gondolta, ez lesz a kitörési pont a 
szegénységből? Nem gondoltam én sem-
mit. 1972-ben apámmal néztük az olim-
piát – egyetlen háromajtós szekrényben 
volt mind a négyünk összes ruhája, annak 
a tetején volt egy Tavasz tévé. 300 forin-
tért vette apám valakitől. Azon néztük. 
Ő egyébként bunyózott Kiskunfélegyhá-
zán, úgyhogy leginkább a bokszmeccseket 
nézte. Volt akkor egy vita, hogy ki nyerte 
a századik magyar olimpiai aranyat: az 
ökölvívó Gedó Gyuri bácsi, vagy Hegedűs 
Csaba, a birkózó. Hivatalosan egyébként 
utóbbi, aki a szófiai vb-n tuskirály lett egy 
évvel korábban. Már azt is néztem, de ott, 
az olimpián teljesen elvarázsolt. Nem is a 
sportág. Hegedűs személye. A fater meg 
a közvetítés után közölte, hogy most már 
nekem is kell valamit csinálnom, döntsek, 
hogy bunyó vagy birkózás. Utóbbit válasz-
tottam.

Mit szeretett benne? Amikor elmondtam az 
osztálytársaimnak, hogy birkózom, és meg 
is izmosodtam, kezdtek tőlem tartani. Test-
nevelésórán nem volt semmi gondom, ráadá-
sul sok helyre eljutottam. Étterembe, például. 
A szüleimnek nem volt rá pénze meg igénye 
sem, hogy étterembe járjunk – munkáscsa-
ládban ilyesmire nem nagyon gondoltak.

Kilenc négyzetméteren laktak négyen. 
Hogy lehet ekkora helyen főzni, élni, 
aludni? Hogy? Nem úgy, ahogy az inde-
xesek képzelték, akik mindenféle össze-
ganézott, lelakott nyolcadik kerületi suf-
nikat mutogattak, hogy biztos olyanban 
éltem én is gyerekként. Menjenek a fené-
be! Kilenc négyzetméter is lehet takaros. 
Kell egy olyan anya hozzá, amilyen az én 
édesanyám. Én ugyanis öltönyben voltam 
elsőáldozó. Senki máson nem volt öltöny, 
csak rajtam. A szüleim minden tőlük tel-
hetőt megadtak a húgomnak és nekem, 
tanítottak, taníttattak, ameddig lehetett. 

Ezt nem engedem senkinek kigúnyolni. Se 
párttagok, se KISZ-tagok, se szakszerve-
zeti tagok nem voltak. ’61-ben házasodtak 
és tizenhárom évig 9 négyzetméteres al-
bérletben éltek.

Aztán lett nagyobb lakás? 1974-ben 48 
négyzetméteresbe költöztünk, ott már 
folyt a csapból a meleg víz, külön konyha 
is volt: mi viszont nem kaphattunk tanácsi 
lakást. Szövetkezetit csak, amit meg kel-
lett venni. 20 500 forintot kellett egy ösz-
szegben, előre befizetni a 146 ezer forintos 
árból, a többit tíz év alatt részletre. Apám 
ekkor 2000 forintot keresett.

Mit utált akkor a kommunistákban? Sem-
mit. Gyerekként mással vagyunk elfoglal-
va: leckét írunk, csajozunk, ilyesmi. Úttörő 
sem azért voltam, mert hittem a szovjet-
rendszerben, hanem egyrészt muszáj volt, 
másrészt közösséget azért építettek ott. 
Jó volt. Volt olyan úttörővezető tanárom, 
aki semmilyen kommunista szöveget nem 
nyomott. Demjén Zsuzsa néni, aki egyéb-
ként Demjén Rózsi sógornője. Kirándulni 
vitt, táborokba, klubot alapított, hallgattuk 
ott a Dschinghis Khant…

A Dschinghis Khant? Az utóbbi időben 
találkozhatott is az abban ugrabugráló 
Mándokival? Persze, a Parlamentben.

Őszintén: meg bírja még hallgatni a 
Dschinghis Khant? Nem. Az ember fej-
lődik. De akkoriban jó volt az. Nem hall-
gattam régen komolyzenét sem. A szüleim 
magyar nótát hallgattak, én meg mindent, 
ami a Sokol 601-ből kijött.

Szóval a komcsikat később utálta csak meg.
Polgármesterként már nem is álltam ve-
lük szóba. Javíthatatlanok. Vagy ellopnak, 
vagy tönkretesznek mindent. A nyolcva-
nas évek végére már nagyon elegem volt 
abból a rendszerből, ahol csak kivételezett 
elvtársak juthattak hozzá például valóban 

Mandiner-interjú 
Németh Szilárddal
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érdekes könyvekhez. Gyilasznak A töké-
letlen társadalom című könyvét én például 
csak úgy tudtam megszerezni, hogy annak 
idején volt egy barátnőm a Tudományos 
Akadémián, ő csempészte ki nekem. Eb-
ből már nagyon elegem volt.

Miért pont az SZDSZ-be szállt be? Az volt 
a legradikálisabb párt akkor. 1989-ben ala-
pítottuk itt a csepeli SZDSZ-t. A kék köny-
vet, ha ma elolvassák, azt fogják látni, hogy 
nagy része ma is vállalható. Temesvárra, 
Aradra vittünk ruhát a romániai forradalom 
alatt SZDSZ-esként. Március 15., Cserhal-
mi György a tévénél, aztán Nagy Imre-újra-
temetés… Csodálatos időszak volt.

Ha már újratemetés: Orbán Viktor nem 
volt önre akkora hatással, hogy fideszes 
legyen? Csepelen ekkor még nem jelent 
meg a Fidesz, én meg addigra már benne 
voltam az SZDSZ-ben. De Orbáné volt ott a 
legjobb beszéd, ezt akkor is éreztem. Nem 
kertelt, elmondta, mi a pálya. Azt mondjuk 
nem szerettem, hogy amikor Antall Józse-
fet megválasztották, brutális támadás érte 
a Fidesz és az SZDSZ részéről is. Azzal 
nem tudtam egyetérteni. A taxisblokád is 
kifejezetten zavart. Ne blokádoljanak egy 
szabadon választott kormányt!

Akkor sem, ha összevissza kommunikál  
a kormány, ha azt mondja, nem lesz ben-
zináremelés, majd másnap megemeli dup-
lájára? Az baromság volt, de a kamikáze-
kormány meghatározás elég találó volt 
Antall József részéről. Az SZDSZ-ben ne-
kem Tölgyessy volt a legrokonszenvesebb, 
Tellér Gyula bácsi is jókat mondott, az 
oktatásban is az a vonal tetszett, amelyet 
aztán kiszorítottak Horn Gáborék. Azzal 
sem tudtam mit kezdeni, amikor a magyar 
miniszterelnököt nem akarták beengedni  
a közszolgálati tévébe.

A meghívás a szerkesztőktől szokott ér-
kezni. Na de a miniszterelnök nem mehet 
be? Ez micsoda tempó?

A Fidesznek is baja volt azzal, amikor 
Gyurcsány Ferenc kért hat percet 2006-
ban a közszolgálati tévében és meg is kap-
ta. Egy miniszterelnöknek joga van beszé-
det intézni a nemzethez, ha mondandója 
van. Ez a véleményem.

Ott is hagyta az SZDSZ-t vagy tűrt még 
egy darabig? Amikor kinyíltak az eser-

nyők és elindult a bagázs, kiléptem. Az 
első választásokon Lotz Károly javára 
visszaléptem a jelöltségtől, tehát nem let-
tem parlamenti képviselő. Gyakorlatilag 
csak 1990-ig politizáltam. Aztán tanítot-
tam, és csak ’96-ban léptem be a Fideszbe.

Imént említette, hogy azt szerette a birkó-
zásban, amikor félni kezdtek öntől. Poli-
tikusként is ez motiválja? Hú, miket mon-
dok… A félelem cseppet sem jó kifejezés. 
Az volt jó a birkózásban, hogy kiemelked-
hettem, hogy előbbre kerülhettem.

A politikában is ezt szereti? Persze. Ki ne 
szeretné? Fontos motiváció, hogy az em-
ber ismerje a saját képességeit, és azokkal 
élni is tudjon. Pablo Casals mondta egy-
szer, hogy csak arra lehetünk büszkék, 
amiért megdolgoztunk, a talentum önma-
gában semmit sem ér. De a politika első-
sorban nem az egyéni ambíciókról szól. 
Leginkább a közösségről. Ezért tisztelem 
nagyon a miniszterelnököt.

Orbán találta ki az előző ciklusban, hogy 
ön legyen a rezsicsökkentés arca? Ő a re-
zsicsökkentést találta ki, nem az annak az 
„arcát”. Ez nem így jött, hogy keresnek egy 
arcot, aztán ott ez a csepeli polgármester,  
a Németh Szilárd, ő majd jó lesz.

Kommunikációs szempontból jöhetett vol-
na így is. Mindenki tudja, hogy nem egy 
kommunikációs blöff volt a rezsicsökken-
tés, mert ön erre céloz, nem? A rezsicsök-

kentés megvalósult és folyamatos. Egyéb-
ként olyan embert kerestek, aki végig tudja 
vinni az egészet. Nagy tolongás nem is volt 
a rezsibiztosságra. 2012 decemberében be-
széltem róla először a miniszterelnökkel, de 
még egy évvel később sem volt kapós a po-
zíció. Nekem nem volt egyszerű feladvány 
sok ezer e-mailt, levelet, sms-t végigbön-
gészni, eljárni az emberek közé, meghall-
gatni őket, megoldásokat keresni, csatázni 
az ellenérdekelt szolgáltatókkal, bürokra-
tákkal, birkózni a baloldali kijárókkal… A 
miniszterelnök részéről pedig nemcsak tu-
dás, akarat, hanem bátorság is kellett hozzá.

Tudjuk, merjük, tesszük. 1990-ben az szuper 
jelmondat volt! Csak aztán kiderült, hogy ők 
mást tudtak, mást mertek és mást tettek.

Nem ütötte meg nagyon, hogy a rezsibiz-
tossággal járó országos ismertség és ki-
emelt szerep ellenére Csepel végül hűtlen 
lett önhöz? Nem lett hűtlen hozzám.

Nem választották újra. Sikeres polgármes-
ter voltam, mindenkivel jót tettem. Sok 
mindent, amit a komcsik lenyúltak, visz-
szaadtam a csepelieknek. Utakat építettem, 
negyven év után teljesen le van csatornáz-
va Csepel. Megfogtam a korábban ellopott 
pénzeket: évente kétmilliárddal kevesebbet 
költött Csepel. Vajon mennyit loptak akkor 
a szocik évente? 3,8 milliárdos költségve-
tési hiánnyal vettem át Csepelt és másfél 
milliárdos többlettel adtam át. 10,1 mil-
liárd volt a vagyonvesztés az én időmet 

„Megfogtam a korábban ellopott pénzeket. 3,8 milliárdos költségvetési hiány-
nyal vettem át Csepelt, és másfél milliárdos többlettel adtam át”
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megelőző öt évben. Én Csepelt hárommil-
liárdos vagyonnövekménnyel adtam át. A 
valós és virtuális tereket is megpróbáltam 
átpozicionálni, új mátrixot építeni. Még 
nem értünk a végére.

Miért nem választották tehát újra? Ennyi 
idő alatt úgy látszik nem jöhetett össze.

Miért nem? Mert ha két lehetőség közül 
kell választani, inkább azt választják, aki 
az ő régi világukat képviseli, aki „a mi ku-
tyánk kölyke”. Az elért eredmények ebben 
a „magasságban” nem számítanak.

Talán túltolta kicsit a Nyirő-esteket, Wass 
Albert-szobor-állításokat. Nem toltam túl 
semmit. Bocsánat, én polgármesterként 
minden végzős diáknak egy Nyirő- és egy 
Radnóti-kötetet ajándékoztam. A Nyirő-est 
pedig a Radnóti Művelődési Házban volt. 
Engem jöttek oda aztán nácizni ezek a Va-
dai Ágnes-féle csapatok, elöl az agresszíven 
ordibáló rettegők, hátul a cinikusan röhögő 
felbujtók. Én őszinte voltam, nem hazud-
tam és azt csináltam, amit a kampányom-
ban ígértem. Ennek egyelőre ez a következ-
ménye. De ez szerintem változóban van.

Elindul tehát megint egyéni képviselőnek? 
Természetesen, ha a Fidesz-KDNP jelöl. 
De ma sem fogok bujkálni, hazudozni, 
sumákolni azért, hogy kapjak még három 

szavazatot. A stratégiát nem adom oda a 
taktikáért. Politikai krédóm, hogy Csepelt 
visszaadjam a régi munkás- és polgári ha-
gyományoknak. Össze fog jönni. Ma már 
túlsúlyban vannak az események, üzenetek, 
amelyek ehhez kötődnek. Nincs már Ta-
nácsköztársaság-ünneplés, nincs igazgató 
néni, aki azért kapott kitüntetést, még 2004-
ben is, mert a Vörös Csepelt klimpírozta.

Meddig tartott a Vörös Csepel-időszak? 
2010-ig. Addig volt támogatottsága. A Wass 
Albert-szobrot még csak a templomkertben 
tudtuk elhelyezni 2009-ben. A Trianon-em-
lékművet 2010 nyarán a másik templomkert-
ben. 2012-ben aztán visszaadtam Csepelnek 
az ereklyés országzászlót. Azt, amit ’38-ban 
átadtak. Az összes emlékmű áll a helyén, 
soha nem érte támadás egyiket sem, nem fúj-
ták le egyiket sem. Teller Ede szobrát sem…

Az övét miért fújnák le? Az övét? Hát 1972-
ben ellene tüntetett még Jane Fonda is! Egy 
konzervatív tudományos újságíró akkor azt 
mondta, vigyék már el ezt a Fondát, Teller 
ugyanis nem háborús bűnös, hanem cso-
dálatos elme, hatalmas tudós. Mit mondott 
erre Teller Ede?

Mit? Hogy ne nyúljanak Jane Fondához. 
Tudja ő is, hogy nem ért semmiféle tudo-
mányhoz, Jane Fonda egy buta liba. De ő, 
Teller Ede, aki a demokratikus jogokért 

mindig kiáll, akár barikádokra is menne  
a libák gágogásának szabadságáért.

Egyetért Tellerrel? Tökéletesen.

Na ne! Miközben földdel akarja egyenlő-
vé tenni a civil szervezeteket, mert gágogni 
merészelnek? Nem igaz, amit mond.

Ön mondta, hogy „ezeket a szervezeteket el 
kell innen takarítani”. A civil szervezete-
ket? Nem. Egy rakás civil szervezettel dol-
gozom együtt. Csepelen a Zöld Kis-Duna- 
partért Egyesülettel közösen akadályoztuk 
meg, hogy az elvtársak eladják…

Bizonyos civileket: Transparency, TASZ, 
Helsinki. Ezek nem civil szervezetek. Fel-
szaladnak a választásokig, kormányzati 
ügyekben szólalnak meg, de nem méretik 
meg magukat, felelősséget nem vállalnak. 
Semmilyen politikai legitimációval sem 
rendelkeznek, külföldi érdekeket szolgál-
nak külföldi pénzen.

Nem méretik meg magukat, ergo nin-
csenek is döntéshozó helyzetben. Mi is a 
gond? Idegen érdekek alapján akarják be-
folyásolni a kormányzati ügyeket, sőt a de-
mokratikusan megválasztott nemzeti kor-
mány megbuktatásán ügyködnek.

Mint bárki, aki ellenzékiként véleményt 
formál közügyekben. Csakhogy ők olyan 
mátrixot teremtenek, amelyben már nem 
tudsz másképp megszólalni, csak ahogy ők 
akarják. Nem véleményt mondanak: föl van 
építve egy hálózat tudományosnak látszó 
háttérrel, médiával, és a Soros-féle nem-
zetközi nagytőkések érdekeit képviselik. 
Számukra a nemzetállam elfogadhatatlan, 
mi meg azt mondjuk, hogy meg kell őrizni. 
És nem kell ideengedni, aki nem való ide. 
A népszavazás erről szólt. Amiről én be-
szélek, az a nyilvánosság: arra van szükség 
velük szemben. Amint átlátható lesz, kitől  
mire kapnak ezek pénzeket, abban a perc-
ben foszlik semmivé az egész. Akkor már 
nem éri majd meg őket támogatni.

A közhasznúsági jelentéseikben benne van-
nak az összegek. Nincsenek. Majtényiék in-
tézetével kapcsolatban több szám is kering, 
hogy mennyit kaptak Sorostól. 57 millió, 
138 millió és 145 millió.

Hét év alatt, Majtényi pedig megírta, 
hogy ha nem hibásan, duplán adják ösz-

INTERJÚ

„Mindig elmondom a véleményemet. Lehet, hogy erősebben, karcosabban 
szoktam fogalmazni, de hogy őszintén, az egészen biztos”
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sze, a kisebb összeg jön ki. A 145 millió 
az igaz. De meggyőződésem, hogy ennél 
is többet kaptak.

Ezt mire alapozza? Amit a szolgálatoktól 
meghallgathattam a nemzetbiztonsági bi-
zottságban, arra. Aki ott volt, és vannak 
ott ellenzékiek is, annak számára világos, 
hogy itt sokkal, de sokkal nagyobb lóvé van 
a háttérben.

Ha megfelelnek a nyilvánosság követelmé-
nyének, ugye azért „elgágoghatják”, amit 
akarnak? Ma is elgágoghatják. Nemrég 
voltam Baló Györgynél, ott volt a Helsinki 
egyik munkatársa is, vitatkoztunk.

Ön az erősember-karakter a Fideszben, aki 
vitában, sajtótájékoztatón mondhat bár-
mit? Akkor is, ha az nem igaz? Semmilyen 
karakternek, szerepnek nem felelek meg. 
Ilyen vagyok. Fidesz-alelnökként szerintem 
nekem jó katonaként kell dolgoznom.

És azt jól csinálja, amikor még Lázár Já-
nos is elnézést kér az ön szavaiért? Sokan 
vagyunk a Fideszben. Hogy Lázár János 
miért kér elnézést, az az ő dolga.

Mondjon, amit akar? Már elnézést, de ne-
kem ő nem főnököm. Elmondta a vélemé-
nyét. Én is a sajátomat. Lehet, hogy én erő-
sebben, karcosabban szoktam fogalmazni, 
de hogy őszintén, az egészen biztos.

És amikor nem igaz, amit állít? Mondjuk, 
hogy a TASZ nem védte Orbán Viktort. Ha 
tévedek, bocsánatot kérek. És utánanézek 
egy-két dolognak.

Orbán Viktor is úgy kezdte, hogy tízezer 
forintot kapott havonta Sorostól. A nyolc-
vanasokban havi tízezret. Az nem gond? 
Más világ volt. Ki kellett kanyarodni akkor 
a kommunizmusból. 

Ellenzékük szerint ma is, csak az új egy-
pártrendszert-kommunizmust már önök 
építik: centralizált közbeszerzésekkel, be-
kebelezett médiával… Ez hülyeség. Ma-
gyarországon teljesen szabad a média, itt 
beszélgetünk most éppen. Ha a hetvenes 
években lennénk és én az MSZMP főtitkár-
helyettese lennék, ön meg ilyeneket kérdez-
ne, már szólnék is ki, hogy Jolika, hívja a 
tanár urat! Aztán jönne a fekete Volga és 
elvinné önt. Szabad a média, szabadok a 
választások, szabad a szervezkedés…

Csak éppen néha kopaszok jelennek meg 
választási irodánál… És az kinek az ér-
deke volt? 

Az önöké. Önök nem akarták, hogy nép-
szavazás legyen a vasárnapi nyitva tartá-
sért. Polgárok akarták beadni a kezdemé-
nyezést? 

Az MSZP akarta. Azaz a szocik tervét meg 
szabad akadályozni kopaszokkal? Dehogy 
lehet! Csak azt mondom, provokáció tör-
tént. Az egy pártcsata volt, politikai csata, 
hát rászerveztek.

A szocik? Ők vagy mások, nem tudom. 
Botrányt kelteni viszont nekik volt érde-
kük, nem nekünk. Mi aztán megváltoztat-
tuk a szabályokat úgy, hogy ne lehessen 
visszaélni velük semmiféle kopaszok által. 
Ma már nem lehet.

De még mindig nem szeretik a mások 
által gründolt népszavazásokat. Az olim-
piásat is rögtön visszavonták, amikor 
összegyűltek az aláírások. Napnál vilá-
gosabb volt mindkét esetben, hogy nem 
megy. Mindig meghajlunk az állampol-
gárok akarata előtt.

Mégis, nem az a demokratikus, ha a nép 
dönt? Nem arra irányult az olimpiás kér-
dés, hogy népszavazás legyen. Hanem arra: 
egyetért-e az aláíró azzal, hogy a főváros 
visszavonja a pályázatot.

De nem a fővárosiak többsége mondott 
erre igent, csak úgy húsz százalék. Csepe-
liként, ahol az olimpiai falu lett volna, sem 
érzi úgy, hogy meg kellett volna küzdeni 
a rendezésért? Közismert, milyen alapon 
dönt az a 98 ember a NOB-ban. Ha van két 
erőtől duzzadó város, ahol egyetértés van, 
meg egy olyan, ahol nincs, esélyünk nem 
lett volna.

Haragszik a Momentumra? Elsősorban 
nem rájuk. Felelőtlenül belevágták a baltát 
az egységbe, vállalták az álomgyilkossá-
got is, mert ismertséget akartak szerezni az 
olimpiabuktatáson keresztül. Be akartak 
lépni a politikai térbe. Megtették. A fő baj 
azokkal van, akik addig az olimpia mel-
lett álltak nyilatkozatban és szavazattal. 
Az MSZP-ről, az Együttről, a baloldalról 
beszélek. Ők árulták el az olimpiát. Csak 
azért, hogy üssenek egyet a kormányon, 
lementek kutyába. Szégyelljék magukat!

A kormány meg cserébe üt egyet Budapes-
ten? Nem üt. A csepeli HÉV tanulmánya 
most készült el, lesz gyorsvillamos…

Gyorsforgalmi út Ferihegyre viszont nem. 
Lehet, hogy később fog megépülni.

Csakhogy önök korábban azt mondták: 
meg kell építeni amúgy is. Mert megté-
rül. Ezt mondtuk. Olimpia nélkül nem té-
rül meg. Lehet egy-egy ügyet kiragadni, 
csak nem érdemes. 1500 milliárdos bevé-
telt hozhatott volna az olimpia, ezt még a 
Gyurcsány-kormány volt pénzügyminisz-
tere is leírta. Mivel nem lesz olimpia, be-
vétel sem lesz, tehát van olyan fejlesztés, 
amelyre csak később lesz lehetőség. Cse-
pel mindenesetre óriásit veszített ezzel. 
Tíz-tizenöt évvel torpantották meg a vá-
rosrész fejlődését.

Még egyszer: önök álltak el a pályázattól. 
Még egyszer: mi akartuk az olimpiát! Nem 
mi gyűjtögettük aláírásokat ellene cinikus 
vigyorral, összehazudva mindent, hanem 
az egységbontó baloldali pártok.

Ha már gyűjtögetés… 9 négyzetméterről 
indult, bevallásában most 539 négyzetmé-
teres ingatlan szerepel… Meghamisították 
a vagyonbevallásomat az előző választások 
előtt, olyanokat mondtak, hogy azért va-
gyok rezsibiztos, mert 539 négyzetmétert 
akarok kifűteni, van bent biztos medence 
is… Mesterházy Attila oldalán jelent ez 
meg. Ott aztán a kommentelők felkoncol-
tak, leköptek, megaláztak. Miközben a ker-
tem akkora. A ház 80, tetőtérrel együtt 140 
négyzetméter. Miután feljelentést tettem, 
Mesterházy bocsánatot is kért.

Megbocsátott? Meg. Csak tessék be-
legondolni, milyen aljas dolog volt ez! 
Egyébként, ha lenne 500 négyzetméteres 
házam ötvenhárom évesen, és az benne is 
lenne a vagyonbevallásomban, mi lehetne 
vele a gond?

Ha adózott pénzből lenne, semmi. De nincs 
ekkora házam. Nem telik rá.

Nem is fog? Nem tudom. A feleségem lot-
tózik.

Nincs ebből feszültség párton belül? Mészá-
ros Lőrincnek már 104 cége, jachtja van… 
Ő nem 9 négyzetméterből indult, amúgy is 
vállalkozó, én meg politikus vagyok.

INTERJÚ
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A Országgyűlés Németh Szilárd javaslatá-
ra 2014. december 16-ai ülésnapján márci-
us 16-át a magyar zászló és címer napjává 
minősítette. Azért ezt a napot választották, 
mert március 16-án fogadták el az 1848-as 
XXI. törvénycikket,  amely nyilvános ün-
nepek alkalmával az összes közintézmény 
és magyar hajó esetében kötelezővé tette 
a nemzeti lobogó és az ország címerének 
használatát. 

A magyar zászló és címer napja alkalmából 
a Csepeli Szimfonikus Zenekar adott kon-
certet a Királyerdei Művelődési Házban 
március 16-án. A közönség soraiban foglalt 
helyet Borbély Lénárd polgármestert, Albert 
Mátyás, Hargita megye tanácsosa, Morovik 
Attila alpolgármester, Ábel Attila alpolgár-
mester, valamint Kontúr Pál országgyűlési 
képviselő, Csepel díszpolgára. Németh Szi-
lárd országgyűlési képviselő, a Fidesz alel-

nöke mondott köszöntő beszédet. Már 1848-
ban is tudták, hogy nemzeti jelképtárunk 
legfontosabb és leggyakrabban használt, ősi 
hagyományokra visszavezethető eleme a 
nemzeti lobogó, a magyar címer és a Szent 
Korona – hangsúlyozta a képviselő. Ahogy 
beszédében fogalmazott: a ma használatos 
háromszínű zászló, a magyar trikolor mel-
lett a történelmi zászlók válogatott sora is  
a magyar nemzeti jelképtár részévé vált.

A Fidesz alelnöke megköszönte Wittner 
Máriának, ’56 hősének, Szilágyi Ákosnak, 
a New York-i Polgári Körök vezetőjének, 
valamint Fráter Olivérnek, a Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének, 
hogy hozzájárultak a magyar zászló és cí-
mer emléknappá nyilvánításához. 

A zenekart Antal Mátyás Liszt-díjas karmes-
ter, a Nemzeti Filharmonikusok tiszteletbeli 
örökös karnagya vezényelte. Közreműkö-
dött Molnár András, Kossuth- és Liszt-díjas 
énekes, Tóth János, Liszt-díjas operaéne-
kes, Suszter Andrea koncertmester. ● AZS

INTERJÚ

Koncert a magyar 
zászló és címer napján

Az ő vagyonosodása nem jelent gondot po-
litikailag? Ha úgy érzik, valami nem stim-
mel, akkor jelentsék föl, vizsgálják ki… 
NAV, ügyészség, rendőrség…  Én adjam a 
tippeket? Most komolyan meg kellene vizs-
gálnunk minden vállalkozót? Amit a Job-
bik meg az egész ellenzék csinál, na, az a 
valódi komcsi mentalitás. Valaki egy kicsit 
több, jobb, előrébb van, ráadásul stiklik nél-
kül, azt máris le akarják húzni a mocsárba.

Nem valaki. Korábban Simicska, aztán a 
g-nap után Mészáros. Én ezt nem így lá-
tom. Azt látom, hogy Simicska fia már Vo-
nát akarja kétharmados miniszterelnöknek.

Mit nem lát? Azt, hogy gond lenne. Azért 
nem, mert nem rosszabb az országnak, ha-
nem jobb. Akik eddig kényelmesen elvoltak 
a külföldi haverjaikkal és lenyúlták az or-
szágot, akik gajra vitték, azoknak ez persze 
nem jó. Akik ebből kimaradtak, mert a má-
sik ügyet szolgálták, azok támadják.

Túl idealista gondolat, hogy létezik közér-
dek, hogy a megbízást az kapja, aki keve-
sebbért a legjobban végzi el a munkát, nem 
pedig az, aki közel van a tűzhöz? Azt tudom 
mondani, hogy itt, Csepelen így, közérdek-
ből készült el minden. Az utak, a csatornák. 
Úgy, hogy nem kellett településfejlesztési 

hozzájárulást fizetnie senkinek. Az egyet-
len település vagyunk ezzel az országban. 
Kétszáz-háromszázezer forint portánként 
sok pénz, és nem kellett befizetni. Az uta-
kat is hibátlanul újítottuk fel. Lehet, hogy 
nem mindenki, de a többség így gondol-
kodik a Fideszben. Ez a zsinórmérték. Az 
emberek pedig jól jártak az elmúlt években, 
a nagy többség előbbre tudott lépni. A cél, 
hogy ez mindenkinek sikerüljön.

Habony Árpád ott van a Fidesz-elnökség 
ülésein? Amióta én ott vagyok, egyszer 
sem volt.

Magánban ismeri? A választások előtt fu-
tottunk össze utoljára, köszöntünk egymás-
nak, ennyi.
 
Vajon Habony kitalál valamit, ami ’18-ban 
akkorát durran, mint a rezsibomba három 
éve? Nem használnám ezeket a szavakat, 
hogy rezsibomba, rezsifegyver, rezsipápa… 
A kulcsszó: az állam ármegállapítási joga. 
Ez kellett a rezsicsökkentéshez, az árak le-
töréséhez. Ezek valóban pozitívan érintették 
az embereket. A gáz, a távhő, a villany árát 
elengedtünk 25 százalékkal. Ezért ugye nem 
kell a küszöb alatt közlekednünk? Az euró-
pai 29-et nézzék meg gázárban. A 28-adikok 
vagyunk most, míg a második legdrágább 

ország voltunk korábban. Tehát: hol érvé-
nyesíti a piac az árcsökkenést? Sehol.

Önök viszont olyan rendszert alakítottak 
ki, hogy bármikor csökkenthetnék tovább 
a rezsit. Megteszik? Ameddig a gazdaság 
teljesítőképessége engedi. Az elsőnél is ezt 
mondtuk. Megtettük. A folytatáshoz kell 
az ármegállapítási jogunk elvonását meg-
védeni az EU bürokratáitól. Amíg Fidesz 
kormány van, addig rezsicsökkentés is van.

Most tehát nem enged újabb nagy rezsi-
csökkentést a gazdaság teljesítőképessé-
ge? Egyelőre eljutottunk a falig. A követ-
kező lépcső nem lehet ennyire látványos: a 
korszerűsítés következik. Múlt héten a ka-
zánok cseréje el is indult és a lakások ener-
giatakarékos átalakításával is sok pénz ta-
karítható meg. Meg persze Paks 2-vel. Az 
sem lesz egyszerű menet.

Mert? Mert annak már regionális hatásai is 
lesznek. Az osztrákok például azért fogják 
ellenezni, mert nem fogják tudni nekünk 
eladni az éjszakai áramukat. Vihetik majd 
máshova. Azaz: piacot veszítenek. Ezért 
fognak ütni-vágni minket. Persze nem ezt 
mondják majd, hanem jön majd a duma ar-
ról, hogy jaj, atom, atom, atom! Na, ilyenkor 
lenne jó egy Teller Ede…  ● mandiner.hu

fotó: Tóth Beáta
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Minősíthetetlen hangon „buzi-
zott”, és torokelvágással fenye-
gette meg Orbán Viktorékat 

Mérő Péter Ferenc, az Együtt 
XVIII. kerületi önkormány-
zati képviselője. A politikus 

március 15-én a múzeumkert-
nél ünneplőket folyamatosan 
provokáló Együtt nevű párt 
aktivistái között bukkant fel, 
és a Pesti Srácok kamerája 
előtt „homokosnak” nevezte a 
Fidesz egyik politikusát. Ezt 
követően a nyaka előtt elhú-
zott kezével jelezte, mi várna a 
miniszterelnökre, ha a tüntető 
csőcselék hatalomra jutna eb-
ben az országban. A Pesti Srá-
cok szerint elképzelhető, hogy 
Mérő valamilyen szer hatása 
alatt állhatott, erre utal, hogy 
furcsán imbolygott, billegett, 
ritmikusan himbálta magát. 

A történtekről megkérdez-
tük dr. Szabó Szabolcsot, az 
Együtt csepeli országgyűlési 
képviselőjét is. Három kérdé-
sünk közül egyre válaszolt: 
úgy tudja, hogy pártjában 
etikai vizsgálat indult Mérő 
Ferenc Péter ellen, és kifejez-
te reményét, hogy az „etikai 
bizottság minden bizonnyal 
megfelelő döntést fog hozni 
az Együtthöz méltatlan visel-
kedése miatt.” Nem válaszolt 
Szabó Szabolcs a másik két 
kérdésünkre: 1. Mi a vélemé-
nye arról, hogy az ön párttár-
sa, Mérő Péter Ferenc XVIII. 
kerületi önkormányzati képvi-

selő torokelvágással fenyeget-
te meg Orbán Viktorékat?  2. 
Az Együtt Csepelen is hasonló 
torokelvágásokat tervez kor-
mánypárti politikusok ellen?

Dr. Szabó Szabolcs válasz 
helyett arról írt lapunknak, 
hogy hasonló ügyekben a Fi-
desztől is elvárja az etikai 
vizsgálatokat, és kifejtette: „a 
Pesti Srácok főszerkesztője, 
Huth Gergely is nyilvános ál-
lásfoglalásban jelezte, hogy a 
felvételt készítő kolléganője is 
újságíróhoz nem méltó módon 
viselkedett, és Jurai (valójában 
Jurák – a szerk.) Kata szak-
maiatlan magatartása a Pesti 
Srácok szerkesztőségében is 
komoly vitákat eredményezett.”

Dr. Szabó Szabolcs állításai-
ról megkérdeztük Huth Ger-
gelyt is. A Pesti Srácok fő-
szerkesztője pontosította az 
Együtt politikusát: szó sincs 
arról, hogy szakmaiatlannak 
nevezték volna kolléganőjük 
magatartását. Mindössze arról 
írtak közleményükben, hogy 
a riporternek még  extrém kö-
rülmények között is, amikor 
lökdösik, karját kicsavarják és 
szorongatják, meg kell őriznie 
önuralmát. 

Szabó Szabolcsnak nincs mondanivalója 
párttársa minősíthetetlen viselkedéséről

Torokelvágással 
fenyegetett az 
Együtt politikusa

PUBLICISZTIKA

Hallgatás 

Sokadszorra próbáltuk meg, sokadszorra 
nem sikerült. Dr. Szabó Szabolcsnak, az 
Együtt országgyűlési képviselőjének a 
jelek szerint furcsa olvasási szokásai van-
nak, bizonyos sorokat átugrik, másokat 
képes értelmezni. Ha szerkesztőségünk 
feltesz három kérdést, és nyomatékosan 
megkérjük a neki szóló levélben, hogy szí-
veskedjék a tárgynál maradni, akkor sem 
képes felülemelkedni régi rögeszméin. 
Nem a kérdésekre válaszol, hanem hosszú, 
kioktató választ ír, hogy miről kellene, és 
miről nem kellene a Csepeli Hírmondó-
nak megkérdeznie őt, hogy kinek mennyi 

a fizetése, és hogy éppen milyen 
gondolatok nyomasztják őt.  

Lapunk a korrekt tájékoztatás 
jegyében újra és újra nekiru-
gaszkodik a lehetetlennek, ki-
csiholni három egybefüggő, a 
tárgyhoz tartozó mondatot az 
Együtt csepeli-gyulai politiku-
sától. Ezúttal sem sikerült. Pedig jó lett 
volna, ha dr. Szabó Szabolcs megnyugtat 
bennünket: ő és a csepeli baloldal nem fe-
nyegetné meg torokelvágással a másképp 
gondolkodókat. Hogy mélységesen elítéli 
a történteket, s hogy az Együtt nevében is 
elnézést kér a március 15-én történtekért. 
Miután ezt nem tette meg, nem gondol-
hatunk másra, mint hogy helyesnek tartja 

Mérő Péter Ferenc nyakelvágó 
kezdeményezését, és hogy szá-
mára ez effajta eszközök is be-
leférnek a politikai küzdelembe. 

A legszomorúbb az egészben, 
hogy a saját választóit, a cse-
peli embereket veszi semmibe, 
amikor megtagadja a válaszokat 

lapunktól, és eltűri a verbális erőszakot. 
Lapunk azonban – vele ellentétben – komo-
lyan veszi tájékoztatási kötelezettségét, és 
továbbra is keressük majd kérdéseinkkel. 
Mert ez a dolgunk. Arról pedig, hogy leve-
gőnek nézi a csepelieket, hogy nem mondja 
el a véleményét, nem áll ki az elemi ember-
ség nevében másokért, jövőre a választók 
mondanak ítéletet. ● Szentesi Zöldi László

Mérő Péter Ferenc alaposan kivetkőzött magából
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Ritka pillanat volt, amikor kormánypár-
tok és ellenzék együtt szavazta meg nagy-
péntek ünnepnappá nyilvánítását. Illetve 
mégsem mindenki. Fodor Gábor és Szabó 
Szabolcs ezt sem támogatta. Szabó Sza-
bolcs videóüzenetben árulta el, hogy miért 
nem képviselte Csepel és Soroksár lakos-
ságát. Természetesen a muszlim illegális 
migránsok és a Fidesz miatt.

„Ami pedig a nagypéntek munkaszüneti 
nappá nyilvánítását illeti, eleve van egy nagy 
kontraszt. Egyrészt, az alapvető keresztény 
értékrendnek megfelelően elvárható lenne 
tőlünk, hogy emberséggel viselkedjünk a 
rászorulókkal szemben – például azokkal 
a menekültekkel szemben, akik az életüket 

mentik. Nos, velük szemben ezt nem érvé-
nyesítjük, viszont mellette a Fidesz párhuza-
mosan benyújt egy törvénymódosítást, hogy 
a nagypéntek legyen munkaszüneti nap. Hát 
itt valami nem stimmel!” – nyilatkozta üze-
netében az Együtt politikusa. 

Szabó, aki a Fidesz és az illegális muszlim 
határátlépők iránti szolidaritás miatt nem 
képviselte a csepeli és soroksári polgárokat, 
azt is megüzente nekik, hogy három nap bő-
ven elég kell, hogy legyen a húsvéti ünnep-
lésre. Szabó Szabolcs kezdettől támogatta, 
hogy több száz ezer illegális határátlépő 
háborús életmentésre hivatkozva vonuljon 
át Magyarországon, azt pedig tagadja, hogy 
tömegével érkeztek, érkeznek terroristák. 

Az Együtt politikusa Magyarországon is 
bőven marasztalna belőlük, hiszen a köte-
lező kvótán felül még 15 ezer főnek adna új 
otthont hazánkban. ● csepel.info

A Budai Központi Kerületi 
Bíróságon folytatódott a cse-
peli lakásmutyival kapcsola-
tos per. Ennek egyik vádlottja 
Szenteczky János, a csepeli 
MSZP elnöke. A márciusi tár-
gyaláson napirendre került az 
MSZP-hez közel álló Hőrich és 
Varga ügyvédi iroda ügye is. 
Őket egy bírósági ítéletben arra 
kötelezték, hogy utalják vissza 
az önkormányzatnak azt az ösz-
szeget, amelyet Szenteczky Já-
nos közpénzből fizetett ki nekik. 
Emiatt a politikus, aki ellen hét 
évvel ezelőtt tettek feljelentést, 
de még csak egyetlen ügyben 
ítélték el jogerősen, újabb hűtlen 
kezelés miatti vád elé néz.

A hosszú ideje húzódó 
lakásmutyi per során már fel-
táró tanúvallomást tettek ar-
ról, hogy Szenteczky János és 
üzlettársai hogyan lopták meg 

az önkormányzatot és a csepe-
li adófizetőket. Más hasonló 
sorsra jutott szociális lakások-
kal kapcsolatban ugyanakkor 
olyan ügyészségi döntések is 
születtek, melyek szerint több 
más lakás elbirtoklása nem 
okozott anyagi kárt, vagyis 
nem történt bűncselekmény. 
Az ügyészség álláspontja sze-
rint a szociálisan rászorulók-
nak szánt lakásokat egyébként 
is bérbe adta volna az önkor-
mányzat. Bár nem a szociáli-
san rászorulók, hanem kivé-
telezett emberek kapták meg 
törvénytelenül a lakásokat, 
azokat így is, úgy is felújítot-
ták volna. Mivel pedig a szoci-
álisan rászorulóknak a piaci ár 
harmadáért meg lehetett vásá-
rolniuk a lakásokat, az ügyész-
ség szerint a törvénytelenül 
lakást kapó kivételezetteket is 
megillette ez a jog. 

Ezzel a felfogással az önkor-
mányzat nem ért egyet. Ha egy 
postást börtönre ítélnek azért, 
mert elteszi vagy a barátainak 
adja a rá bízott milliókat ahelyett, 
hogy az arra jogosultaknak adná 
oda a pénzt, akkor az önkor-
mányzat szerint egy politikust 
is meg kellene büntetni ugyan-
ezért. A márciusi tárgyaláson a 
hét év után megismételt ingat-
lanszakértői véleményt adták át 
az önkormányzat jogi képvise-
lőinek. A bíróság kért új szak-
véleményt, amivel még tovább 
húzták az egyébként is csigalas-
súsággal haladó büntetőügyet. 

A közelmúltban fogadták el azt 
a pótmagánvádas indítványt, 
amely Szenteczky János bűnös-
ségének megállapítását kéri a 
Hőrich és Varga ügyvédi irodá-
nak kifizetett pénzek kapcsán. 
Ez az ügyvédi iroda védte a cse-

peli lakásmutyikkal kapcsolatos 
büntetőeljárásokban Szenteczky 
Jánost. De Szenteczky őket is 
közpénzből fizette ki, miköz-
ben az ügyvédi iroda az ön-
kormányzatnak bizonyíthatóan 
nem dolgozott semmit. Egy 
polgári peres bíróság emiatt 
jogerősen is megállapította, az 
ügyvédi irodának közel 5,5 mil-
lió forintot kell visszafizetnie az 
önkormányzatnak. 

Szenteczky Jánost tavaly ősszel 
ítélte el jogerősen, pénzbünte-
tésre a Fővárosi Törvényszék 
aljas indokból, nagy nyilvános-
ság előtt, felbujtóként elkövetett 
rágalmazás bűncselekménye 
miatt. A politikus a jogerős íté-
let alapján a Csepel.info hírblog 
nevével visszaélve adott ki egy 
újságot a 2010-es önkormányza-
ti választások idején. A lapban 
titokban készített és manipulált 
diktafonos hangfelvételeket, va-
lamint hazugságokat használt fel 
politikai ellenfelei – többek kö-
zött Németh Szilárd és Borbély 
Lénárd – befeketítésére. Mivel 
Szenteczkyt számos köztörvé-
nyes bűncselekménnyel össze-
függésbe hozták, azt a látszatot 
akarta kelteni, hogy ellenfelei 
sem jobbak nála. ● Csepel.hu

Újabb hűtlen kezeléssel 
vádolhatják meg 
Szenteczky Jánost

Nemmel szavazott a nagypénteki
munkaszünetre Szabó Szabolcs

AKTUÁLIS
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A csepeli önkormányzat döntése alapján 
több ütemben, összesen 700 millió forintból 
fog megújulni a Csepeli Strandfürdő. A ter-
málmedence, a gyermekmedence, a strand-
medence vagy az élménymedence gyógyító 
és pihentető vize egész nyáron élvezhető, 
2013 óta pedig már télen is lehet fürdőzni.

A hatvanas években épült nyári strandfür-
dő egyes részei felett az évek során alapo-

san eljárt az idő. Különösen a műszaki és 
vendégforgalmi területek rekonstrukciója 
vált elengedhetetlenné. Az önkormány-
zat ezért több ütemben, egy összesen 700 
millió forintos felújítást tervez. Az elő 
lépcsőben a gépészeti berendezéseket és 
a medencéket teszik rendbe mintegy 200 
millió forintból. Nem mindenki örül en-
nek. Horváth Gyula, a Kis-Duna-part 
fejlesztését gyakran támadó 2014-es bal-

liberális polgármesterjelölt például meg-
szüntetné a strand fenntartását, és ezzel 
a csepeli nyugdíjasok ingyenes fürdőzési 
lehetőségét.

A felújítás első üteme tartalmazza töb-
bek között a központi gépház vízforgató 
berendezéseinek cseréjét, az úszómeden-
cék, csúszdák megújítását, egy tanme-
dence építését, emellett újjávarázsolják 
a fürdő játszóterét és a fitneszparkot.  
A régi, elavult öltözők helyére ugyanak-
kor vadonatújakat terveznek, és egy nyá-
ri fogadóépületet is szeretnének kiépíteni 
még az idén.

Fontos tudni, hogy a Csepeli Strandfür-
dő a főváros egyik cégének, a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tulajdonában 
van, az üzemeltetést azonban egy megál-
lapodás értelmében a csepeli önkormány-
zat végzi, amely bérleti díjat fizet a tulaj-
donosnak.

A felújítás kapcsán a csepeli önkormány-
zat a tulajdonossal egy olyan megállapo-
dást kötött, hogy az első ütemben a fürdő 
rekonstrukciójára költött forintokat be-
számítják a bérleti díjba, a későbbiek-
ben ráfordított összegeket pedig a bérleti 
konstrukció lejártával visszakapja az ön-
kormányzat. A visszajáró pénzt a csepeli-
ek érdekében kívánja a testület elkölteni.

Újabb utcákat aszfaltoznak le, valamint jár-
dákat és csapadékvíz-elvezető rendszereket 
építenek Csepelen. Történik mindez annak 
jegyében, hogy a kerületről ne csak jelké-
pesen legyen elmondható, hogy „új utakon 
jár”, hanem konkrét értelemben is.

A munkálatokat előreláthatóan március vé-
gén kezdik el. A beruházás részben vagy 
teljesen a Szebeni utcát, a Temesvári utcát, 
az Evezős utcát, a Csáklya utcát, a Kormá-
nyos utcát és a Szigony utcát érinti. 

A munkálatokról nagy érdeklődés mellett 
két lakossági fórumon tájékoztatták az érin-
tett lakosságot: március 13-án a Rákóczi 
Kertben, március 14-én a Királyerdei Mű-
velődési Házban. A rendezvényen Borbély 
Lénárd polgármester – egyéb elfoglaltsá-
ga miatt – nem tudott részt venni, de Süle 
László, az önkormányzatot, mint építtetőt 
képviselő Csepeli Városfejlesztési Kft. ügy-
vezető igazgatója átadta üdvözletét. A pol-
gármester lapunknak elmondta: program-
jában a jövőben is hangsúlyos szerepet kap 
az útépítés, a rendelkezésre álló eszközök-
kel folytatják a kerület fejlesztését, és azon 
dolgoznak, hogy a tervezett beruházások 
mielőbb megvalósuljanak. „Meggyőződé-
sem, hogy ami jó Csepelnek, azt meg kell va-

lósítani, hogy szebb, otthonosabb városrészt 
alakíthassunk ki magunk és gyermekeink 
számára” – hangsúlyozta. 

A rendezvényeken a Csepeli Városfejlesz-
tési Kft. munkatársai és a kivitelezést vég-
ző DG Konzorcium szakemberei adtak tá-
jékoztatást, de az érintett körzetek egyéni 
önkormányzati képviselői, Szuhai Erika és 
Zupkó János is részt vettek a saját körzetük-
ben megrendezett tájékoztatón. 

A lakossági fórumokon a kivitelező képvi-
selői arra kérték a lakókat, hogy kövessék 
nyomon a munkálatok ütemezéséről szóló 
tájékoztatást, hiszen számítani lehet rész-
leges vagy teljes útlezárásra, és az is elő-
fordulhat, hogy az ingatlantulajdonosok 
néhány napig nem tudják majd gépkocsival 
megközelíteni ingatlanjaikat.

Több ütemben újul meg a strand

Hat újabb utcát újítanak fel

Borbély Lénárd programjában 
jövőben is hangsúlyos szerepet 
kap az útépítés, a kerület fejlesztése

AKTUÁLIS

fotó: Tóth Beáta
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EGYHÁZI ÉLET

Az igazság 
szabaddá tesz
Nemzeti ünnepünkre, március 15-ére 
figyelve jutott eszembe Jézus Krisztus 
gondolata: „Ha tehát a Fiú megszaba-
dít titeket, valóban szabadok lesztek.” 
(János ev. 8,36). A Jézus Krisztus által 
említett gondolat nem arra a szabad-
ságra vonatkozik, amelyben 1990 óta 
élhetünk, és amelyért őseink vérüket 
áldozták, hanem a bűneinktől való 
szabadságra. Arra az életre, amely-
ben lehetőségünk van – Jézus Krisztus 
szenvedéséért és haláláért – egy bűntől 
szabad életre. Fantáziálás lenne mind-
ez egy olyan világban, amely nem akar 
foglalkozni a bűnnel, mint az életünk-
nek és a lelkünknek az igazi terhével? 
Jézus Krisztus szerint viszont ez a leg-
fontosabb kérdése az ember életének: 
Mihez kezd a bűneivel? Az 1848–49-es
szabadságharcban is emberek soka-
sága áldozta az életét azért, hogy az 
akkori rabigát lerázza magáról orszá-
gunk! Természetes volt országunk 
népei számára, hogy áldozatot kell 
hozni azért, hogy az áhított szabad-
ságot elérhessük. Elérhetőnek látszott 
ez a csodálatos szabadság. Győzelmek 
sora volt a dicsőséges tavaszi hadjá-
ratban, majd jött a vereség, megtorlás 
és a szolgaság igájába roskadás, majd 
néhány évtizeddel később a kiegyezés. 

Mi változott meg? Az emberek felismer-
ték, hogy lerázhatjuk magunkról a szol-
gaság igáját! Lehet szabad az életünk, 
csak tennünk kell érte! Ennek analógi-
áját szeretném használni Jézus Krisztus 
gondolatának megvilágításához: nem 
kell mást tennünk, csak hittel elfogad-
nunk a felkínált szabadságot, az isteni 
bűnbocsánatot! Elhinni, hogy az ember 
Megalkotója és Megváltója jobban tudja 
azt, hogy mire van nekünk lényegileg 
szükségünk az igazi szabadsághoz! Sza-
badságszerető – és a szabadságát ma is 
kereső – népünknek is arra van szüksé-
ge, hogy rátaláljon végre az igazi Szaba-
dítóra, Jézus Krisztusra! „Ha tehát a Fiú 
megszabadít titeket, valóban szabadok 
lesztek.” (János ev. 8,36) 
● Sinkovicz Sándor baptista lelkipásztor

Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere, valamint Hoppál Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár nemzeti ünnepünk, 
március 15-e alkalmából magas elisme-
résben részesített két csepeli alkotót. 

A magyar nemzeti kultúra, művészi al-
kotómunka területén végzett kiemelkedő 
művészi értékteremtő munkája elismeré-
seként Magyarország Érdemes Művésze 
díjat vehetett át Sára Ernő, Ferenczy Noé-
mi-díjas tervezőgrafikus, a Magyar Művé-
szeti Akadémia rendes tagja. 

„Váratlanul ért az elismerés annak elle-
nére, hogy hosszú évek óta szerepelek a 
díjra felterjesztett alkotók között. Igazából 
még nem is gondolkodtam el azon, mit je-
lent ez a díj, de természetesen örülök neki. 
Éppen nagy munkával vagyok elfoglalva a 
Műcsarnokban, ezt köti le most az időmet. 
Április 21-én nyílik meg az ipar- és terve-
zőművészeti szalon, ennek előkészítésével 
töltöm a napjaimat. A vizuális művészetek 
területéről egyetlenként kaptam meg az 
elismerést. Úgy érzem, ez a szakmai te-

rület valahogy kevesebb figyelmet kapott 
az utóbbi években” – mondta lapunknak 
Sára Ernő.

Kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfor-
dítói, irodalomtörténészi – tevékenysége 
elismeréseként József Attila-díjban része-
sült Filip Tamás, a Kortárs című folyóirat 
volt szerkesztője, költő, irodalomtörténész. 
„Nagy öröm számomra az elismerés, amely 
arról szól, hogy jó úton járok, nem légüres 
térben születnek a verseim. A József Atti-
la-díj az írók, költők körében amolyan iro-
dalmi középdíjnak számít, ami azt jelenti, 
hogy az elismerésben részesülők az írók 
elit társaságában érezhetik magukat. De 
nem maga a díj tesz engem azzá, aki va-
gyok, hiszen ugyanúgy folytatom az irodal-
mi tevékenységemet, mint eddig. Az írás, az 
alkotás mindennapos kihívást jelent. Nem 
fogok könnyebben írni, hiszen az alkotás 
nehéz folyamat. A díjazás ugyanakkor jó 
visszajelzés számomra, megerősít abban, 
amit csinálok. A díj értékét növeli, hogy ez 
objektív, szakmai elismerés” – hangsúlyoz-
ta Filip Tamás ● Csarnai Attila   

Filip Tamás és Sára 
Ernő kitüntetése 

CIVIL ÉLET

Filip TamásSára Ernő
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Különleges szépség- és stílusestekkel ké-
szül a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) áp-
rilis elején, a láthatatlan munka világnapja 
alkalmából. Ezeken a napokon azokat a höl-
gyeket szeretné az egyesület szórakoztatni, 
akik az otthoni teendőket végzik fáradha-
tatlan energiával és kitartással. 

A Csepeli Királyerdei Művelődési Ház-
ban április 4-én szépségápolással és 
egészséggel foglalkozó szakemberek 
várják az érdeklődőket az ingyenes, ám 
regisztrációhoz kötött eseményen, ahol 
divatbemutatók és különböző egyedi 
programok színesítik a rendezvényt. 

A „láthatatlan munkások” azok a nők, 
édesanyák, akiknek munkája rendkívül 
fontos és elengedhetetlen. Minden olyan 
feladatot ide sorolhatunk, amelyért nem 
jár fizetés, vagyis a családért teszik mind-
ezt. A Ficsak alapítója, Király Nóra talál-
ta ki, hogy ne mindennapi eseményekkel 
ünnepeljük meg ezt a napot, ezért igyek-
szik több helyszínen is megajándékozni 
sorstársait. 

„Ötgyermekes anyukaként tisztában va-
gyok vele, hogy nem egyszerű a család 
mellett a karrier építése és az otthoni kö-
telező házimunka elvégzése. Ezért találtuk 
ki, hogy ezen a napon az anyukák végre 
magukkal törődhetnek, kikapcsolódhatnak. 
Kiváló együttműködő partnerre találtunk 
Ács Anikó és Pintér József Gáborné önkor-
mányzati képviselők személyében, akiknek 
ezúton is köszönjük lelkes munkáját. Remél-

jük, minden édesanya feltöltődve, kisimulva 
tér majd haza. A Ficsak célja, hogy hang-
súlyozza a családos lét szépségeit. Hitvallá-
sunk, hogy az egymás melletti elköteleződés 
valódi érték, a gyerek pedig maga a csoda. 
Természetesen nagyon fontos, hogy elvé-
gezzük az otthoni teendőket, ám sokkal lé-
nyegesebb, hogy játsszunk a gyermekeink-
kel, beszélgessünk velük, együtt tanuljunk, 
és változatos programokat találjunk nekik. 
Felnőttként ugyanis a szép élményekre em-
lékeznek majd, nem pedig a csillogó lakás-
ra. Ez egy huszonnégy órás munka, ám na-
gyon is szép és nemes feladat.”

Hívjuk, várjuk Csepel hölgyeit a látha-
tatlan munka világnapja alkalmából 
szervezett rendezvényre  április 4-én, a 
Királyerdei Művelődési Házba.

Fiatal Családosok Klubja: 
színes programok áprilisban 

AKTUÁLIS

Felhívás
Virágos Csepelért: várják a jelentkezőket

Az önkormányzat 2017-ben is elindítja a virágosítási prog-
ramját. Virágágyások beültetésére lakcímenként (társasházak-
nál lépcsőházanként) átlagosan 50 darab egynyári virágot ajánl 
fel az önkormányzat. Társasházak esetén a be nem kerített elő-
kert, a bejáratok melletti terület, vagy a járda melletti zöldsáv 
használható; kertes házak esetén az ingatlan előtti járda és az 
úttest közötti zöldsáv. A növények elültetéséről és későbbi ápo-
lásáról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk!

A jelentkezési lap a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit 
Zrt. ügyfélszolgálati irodájának 1-es ablakánál kérhető, vagy 
letölthető a www.csepel.hu és www.varosgazda.eu webol-
dalakról. Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró 
közös képviselő (cégszerű aláírással), kertes házak esetében az 

adott címre érvényes lakcímkártyával rendelkező lakos jelent-
kezését várjuk.

A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. április  
26-a, a benyújtás módjai: postán (Csepeli Városgazda Közhasz-
nú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62–64.), sze-
mélyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy a viragoscsepelert@
varosgazda.eu e-mail címen.
A növények átvételének időpontja és helyszíne: május 6-a, 
szombat 8–14 óra, Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit 
Zrt. (Katona József u. 62–64., Kassai utca felőli dolgozói par-
kolóban). A növények átvételekor kérjük a személyi igazolvá-
nyukat és lakcímkártyájukat is hozzák magukkal! A növények 
átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.

Bővebb információ és felvilágosítás:
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens
277-7856, 06-30/698-5921, erdeine.beata@varosgazda.eu

Király Nóra
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A költő születésének 200. évfordu-
lójára emlékeztek a Kék Általános Is-
kola tanulói március 2-án. A diákok 
felidézték a költő életútját, méltatták 
munkásságát. 

Petőfi és Arany mindannyiunk ismerőse. A   
magyar költészet e két klasszikusát szoros 
barátság fűzte össze. Sűrűn váltottak leve-
let, számos verset írtak egymáshoz. Sírig 
tartó barátságukat a felolvasott levélrészle-
tek tükréből ismerhette meg a diákság. A  
3. a osztályosok az Arany Lacinak című 
vers előadásával  emlékeztek meg Petőfi-
nek az Arany családnál tett látogatásáról. 
Megelevenedett a Rege a csodaszarvasról 
című műnek egyik jelenete a  6. a osztály 
előadásában. Jeleneteket szedtek csokorba 
és vittek színre a 6. a és 6. b osztályos ta-
nulók a Toldi című elbeszélő költeményből, 
mely annak idején meghozta Arany János 
számára a sikert, az országos elismertsé-

get. Végül Tóth Karolina 6. a osztályos 
tanuló előadásában hangzott el a Walesi 
bárdok című ballada.  

A megemlékezés zárásaként az osztályok 
képviselői egy-egy szál fehér tulipánt he-
lyeztek el az ideiglenesen felállított Arany- 
emlékoszlopnál. 

A magyar irodalom egyik legismertebb és 
legjelentősebb alakjára való megemléke-
zés apropóját az a terv adta, hogy az iskola 
kezdeményezte, felveszi Arany János nevét 
– mondta el lapunknak Morovikné Fülöp 
Csilla intézményvezető. „Már korábban 
felmerült az iskola nevének megváltoztatá-
sa. Ezt az ötletet tavaly decemberben ve-
tettem föl az egyik tantestületi értekezleten: 
kollégáim többsége támogatta ezt.  A bicen-
tenárium napján az fent említett emlékmű-
sorral indítottuk el az Arany János-projek-
tünket, melynek előkészítésében, valamint 

az emlékműsor  összeállításában és megva-
lósításában Hamm Ágnes magyar-könyv-
tár szakos kolléganőm nyújtott kiemelkedő 
segítséget. Terveink között szerepel tabló- 
és makettkészítés, iskolacímer-, zászló- és 
Arany-forint tervezése, csepeli alkotóművé-
szek bevonásával a költő mellszobrának és 
emléktáblájának elkészítése, valamint az is, 
hogy idén áprilisban testvérvárosunkba, a 
nagyszalontai Arany János Iskolába láto-
gatunk. Reményeim szerint a költő nevének 
méltó viselője lesz iskolánk” – tette hozzá 
az intézményvezető. ● Antal Zsuzsa

Hogyan 
válasszunk 
iskolát?
A hatéves gyerekek szüleinek ez az időszak 
az iskolaválasztás jegyében zajlik. Lassan 
véget érnek a játékos előkészítő foglalko-
zások a sulikban, befejeződnek a nyílt na-
pok, melyek némi betekintést nyújthatnak 
az iskolai életbe. Azonban még így sem 
egyszerű mindig a választás.  

Egy hat év körüli gyermek nem tud különb-
séget tenni az intézmények között, ezért  
a szülőé a döntés felelőssége – állítja Krá-
nicz Ágnes, a Csepeli Nevelési Tanácsadó 
pszichológusa. „Először térképezzük fel a 
választékot, és menjünk el a nyílt napok-
ra, ahol közelebbről megismerhetjük a pe-
dagógusok személyiségét, hivatástudatát.  
A tanító személyisége, az, hogy „illik-e”  
a gyermekünkhöz, nagyon fontos pont 
lehet a döntésben. Praktikussági szem-
pontból azt is vegyük figyelembe, melyik 

intézmény van legközelebb a lakóhelyünk-
höz. Gondoljunk arra, hogy nem csak né-
hány évre választunk iskolát, egy idő után 
már önállóan fog hazajárni a leendő isko-
lás. Ne felejtsük el azt sem, hogy a család 
életvitele lényegesen megváltozik, ha a 
gyermek iskolába megy. Erre idejében fel 
kell készülni, nem megengedett tízpercnyi 
csúszás sem, hiszen pontosan be kell érni 
az intézménybe. Ezért jó, ha nem a város 

másik végébe kell reggelente járni. Az új 
helyzet a gyermek idegrendszerét viseli 
meg a legjobban, ahhoz, hogy az órákon 
koncentrálni tudjon, nélkülözhetetlen a 
megfelelő mennyiségű és minőségű alvás” 
– tette hozzá a szakember. 

A beiratkozás pontos időpontjairól, me-
netéről részletes tájékoztatót következő 
számunkban találnak. ● Antal Zsuzsa

Arany János nevét 
veszi fel a Kék iskola

ISKOLA

FONTOS SZEMPONTOK

A szakemberek és a szülők is a pedagógus 
személyiségét részesítik előnyben, hiszen 
ettől nagyban függhet, hogy a gyermek 
mennyire szeret majd iskolába járni. 

Kati néni „Több évtizede tanítok. Javas-
lom, hogy a szülők látogassanak el a nyílt 
napokra, ismerjék meg a pedagógusokat, 
és döntsék el, hogy a leendő tanítványok-
hoz való hozzáállásuk megfelelő-e a szá-
mukra. Attól szerethetik meg a gyerekek 
az iskolába járást, ha lesznek ott bará-
taik, sikerélmények érik a tanulásban, és  
a tanító nénivel jó viszonyuk alakul ki.”

Zita „Három iskola nyílt napján vettem 
részt, hat pedagógustól kértem taná-
csot. Most iskolai előkészítőre járunk.  
Előtte megkérdeztem az óvónők véle-
ményét, mit javasolnak, milyen irányba 
menjek a hatéves fiammal. Számomra 
fontos szempont, hogy a napi életrit-
musunkba beiktassuk az iskolába me-
netelt, így a távolság nem mindegy.  
A szülőtársak véleményét sem hanya-
goltam, fontos, milyen az iskola hírneve. 
Még nem döntöttem, de olyan iskolába 
szeretném vinni a fiamat, ahol a peda-
gógus segítségével megszereti a tanu-
lást.”

Morovikné Fülöp Csilla
fo
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Az antibiotikumok a leggyakrabban 
alkalmazott gyógyszerkészítmények. 
Mára bebizonyosodott, hogy nem-
csak élünk, de visszaélünk velük. 

Antibiotikumnak az olyan anyagot nevez-
zük, amely vagy gátolja a mikroorganiz-
musok (elsősorban baktériumok) növeke-
dését, vagy elpusztítja azokat. 

Egy kis történelem
A beduinok legalább ezer éve készítenek 
antibiotikumtartalmú kenőcsöt. Vincenzo 
Tiberio megfigyelte, hogy az udvarukban 
lévő kút vize a környékbeliek hasmenéses 
megbetegedéseit gyógyítja, és ezt a kútfedő 
kőlapról nyert penészgomba kivonatával 
hozta összefüggésbe. 1895-ben publikálta 
kísérletét, melyben beszámolt arról, hogy 
a gomba elpusztította a baktériumtenyé-
szetet. Tanárai nem ismerték fel ennek 
jelentőségét. 1897-ben Duchense, aki kato-
naorvos volt, megfigyelései alapján kezdett 
kutatásba, és azonosította a Penicillium 
glaucum penészgombát. Hatásáról doktori 
értekezésben számolt be, és további kutatást 
javasolt, a párizsi Pasteur Intézet azonban 
ezt elutasította. Tanai végül is beigazolód-
tak és 1949-ben posztumusz kitüntetésben 
részesítették. Bár kiváló megfigyelők és 
gondolkodók voltak, mégsem Tiberio vagy 
Duchense nevéhez kötik az első antibioti-
kum felfedezését, hanem a skót orvos, Ale-
xander Flemingéhez. Penicillint a világon 
először egy Anna Miller nevű beteg kapott 
1942 márciusában, aki meg is gyógyult  
a kezeléstől. És a lavina elindult.  

Helytelen alkalmazás
Újabb és újabb antibiotikumokat fedeztek 
fel. A gyógyszerpiacot elárasztották a ké-
szítmények, melyeket azóta gyakran, és 
helytelenül alkalmazunk. Jó esetben orvo-
si javaslatra, de sokszor a szomszéd, a jó 
barát vagy saját döntésünk alapján orvosi 
felügyelet nélkül, többet ártva, mint hasz-
nálva. Helytelen alkalmazásukkal rezisz-
tenssé tesszük a baktériumokat és kiirtjuk 
velük a jótékony hatású, az egészséges bél-
működéshez szükséges „jótékony” bélbak-
tériumokat. Mindegy, melyik antibiotiku-

mot szedjük, a bélflóra számos tagja között 
mindig lesz olyan, melynek nem kedvez, 
amelyre káros hatással lesz. Ezzel már fel 
is borult a bélflóra egyensúlya. Tünetek je-
lentkeznek, melyek a károsodás következ-
ményei: hasmenés, puffadás, bélgörcsök. 

Károsodó bélflóra
A tünetek oka az, hogy az antibiotikumok 
elpusztíthatják a jótékony baktériumok 
kisebb-nagyobb részét is, helyet adva 
így más, káros hatású mikroorganizmu-
sok túlszaporodásának. Így az emész-
tési zavarok állandósulhatnak. Nincs 
mit tenni, gondoskodni kell a bélflóra 
visszatelepítéséről: szedni kell a több-
féle baktériumtörzset is tartalmazó pro-
biotikumkészítményeket. Célszerű ezek 
szedését az antibiotikumszedés meg-
kezdésével egy időben elkezdeni, és az 
antibiotikumszedés befejezését követően 
még egy ideig szedni. És ne feledjük, bár 
léteznek az antibiotikummal egy időben 
bevehető probiotikumok is, azért érdemes 
ezeket az antibiotikum előtt egy-két órá-
val bevenni, ha ugyanis egy időpontban 
vesszük be ezeket, mindkettő hatékony-
ságát csökkentjük. Még nagyobb baj a 
mikroorganizmusok rezisztenssé válása. 
Mit is jelent ez? És mit tehetünk ellene? 
(folytatjuk)

TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Az antibiotikumokról

ÚJ ORVOS A SZAKRENDELŐBEN

Az urológiai szakrendelésen új orvos 
kezdte meg rendelését: dr. Pót Sándor 
hétfő délutánként fogadja a betegeket.

Csak orvosi javaslatra szedjünk 
antibiotikumot!

„Nőjünk fel együtt!” 

Montessori Mária Kétnyelvű 
Bölcsőde Óvoda és Iskola 

2017 szeptemberében indul iskolánk 

 Kis létszámú osztály, a több odafigyelésért 
 Montessori módszer: megtanulunk tanulni 
 Angol nyelv már első osztálytól 
 Szeretetteljes légkör, stresszmentes környezet, 

mert a tanulás egyben játék is lehet 
 Stabil kompetenciák, kiegyensúlyozottság, boldog 

kisiskolás évek 

További információ: 
 

amiovink.hu 
montessoriiroda@gmail.com 

06-20-352-0575 
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Előző számunkban részletesen is beszámoltunk arról, hogy 
a Gróf Széchenyi István Általános és Két Tannyelvű Általá-
nos Iskolában sport- és labdarúgóosztály indul a következő 
tanévben. Az új képzést nagy érdeklődés övezi, az osztály 
fele már betelt. A sportosztály együttműködési megállapo-
dást fog kötni a Csepel Utánpótlás SE-vel, így az egyesület 
szakképzett edzőit is bevonják a délelőtti foglalkozásokba, 
ami kiscsoportos és egyéni képzésre is lehetőséget biztosít. 

A további részletekről Jenei Jánosnál (06-70/334-6621), 
Fazekas Attilánál (06-70/777-1973), Cserépné Varga 
Veronika igazgatónőnél (278-0944) érdeklődhetnek, és a 
www.csepel.hu oldalon olvashatnak. 

Sportosztály: 
még várják 
a jelentkezőket

Pályázat:
A legszebb konyhakertek

Csepel önkormányzata – csat-
lakozva  Kovács Szilvia ötletgaz-
da, Karcag város alpolgármes-
tere által létrehozott A legszebb 
konyhakertek – Magyarország 
legszebb konyhakertjei orszá-
gos programhoz – meghirdeti 
a helyi versenyt. Várjuk minden konyhakerttel rendelkező 
egyéni kertművelő és közösség jelentkezését. 

Nevezési kategóriák: Balkon: erkélyen kialakított; Mini: 50 
m2 alatt; Normál: 50 m2 felett; Zártkert 1.: zöldség; Zártkert 
2.: gyümölcsös; Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs); 
Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által 
megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2017. május 20. 
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása.  
Lap kérhető és leadható: Csepeli Polgármesteri Hivatal Fő-
építészi Iroda – Kádár Beáta (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 
65.) vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu 

A kertek megtekintésére két alkalommal kerül sor előzetes 
időpont-egyeztetés után. 

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és indokolt 
esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó Magyaror-
szág legszebb konyhakertje díjra történő jelölésre minden 
kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása 
alapján.

Eredményhirdetés: 2017. szeptember 16. 

Csepeli emlékek
A Helyi Érték Védők, azaz a H.É.V csoport Csepelen élő, a ke-
rületből elszármazott, vagy Csepelért rajongó civil alkotók, 
gondolkozók, cselekvők csoportja.

Keresünk olyan időseket vagy fiatalokat, akik megosztanák ve-
lünk csepeli hétköznapi vagy kalandos történeteiket, emlékeiket 
– életről, szerelemről, munkáról, családról.

A jelentkezőkkel interjúkat készítünk, melyeket a júniusban 
megvalósuló csepeli művészeti program során használunk fel.

Jelentkezni lehet április 3-áig a 06-30/420-1429 telefonszá-
mon vagy a hev.project@gmail.com email-címen.

Várunk még Csepelen gyűjtött jellegzetes vagy érdekes han-
gokat, zajokat, zörejeket, dallamokat, továbbá fotókat köztéri 
tárgyi nyomokról és maradványokról a távoli és közelmúltból.

A hang- és képfelvételeket a szerző és a lelőhely megjelö-
lésével kérjük feltölteni a www.facebook.com/hevproject 
Facebook-oldalra.

A beküldött felvételeket szintén a júniusban megvalósuló cse-
peli művészeti program során használjuk fel.

Szervezők: PLACCC Fesztivál és H.É. V.
Bővebb információ: www.placcc.hu

fotó: Tóth Beáta
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Újabb jelentős munkahelyte-
remtő beruházás valósul meg 
a kerületben. A Szabadkikötő 
területén májustól kezdi el tevé-

kenységét Magyarország egyik 
piacvezető autóalkatrész-im-
portőre, a Láng Kereskedelmi 
Kft. A stabil hátterű cég ezzel a 
beruházással központi raktárát 
helyezi át a Váci útról Csepel-
re. „A központi logisztikai rak-
táruk elhelyezése szempontjából 
Csepel kínálkozott a legjobb 
helyszínnek az összes budapesti 
kerület közül. Itt minden adott 
ahhoz, hogy a vállalat folytassa 
sikeres tevékenyégét” – mondta 
el Boros Roland ügyvezető 
igazgató. Az új központi rak-
tárban 120 embert foglalkoz-
tatnak majd: fele részben a már 
meglévő munkatársakra számí-
tanak, további hatvan embert 
pedig a csepeliek közül kíván 
felvenni a cég. 

Borbély Lénárd polgármes-
ter üdvözölte a beruházást, 

és örömét fejezte ki, hogy a 
munkaerő-felvétel során a cég 
a csepeli lakosokat részesít-
se előnyben. „Ebben a siker-
ben is gazdaságfejlesztési és 
munkaerő-piaci programunk 
visszaigazolását látjuk. Az 
eredmények arra ösztönöz-
nek, hogy tovább dolgozzunk 
azon, hogy a vállalkozóknak 
érdemes legyen befektetniük 
a kerületben. Partnerekre van 
szükségünk ahhoz, hogy Cse-
pelen kedvezőbb gazdasági 
körülményeket teremtsünk, és 
folytatni tudjuk azt a lendü-
letet, amely 2010-ben kerüle-
tünkben elindult. Örülök, hogy 
egyre több, az önkormányzat-
tal partnerként együttműködő, 
itt munkahelyeket teremtő be-
fektetőt üdvözölhetünk. Bízom 
benne, hogy ez a sikersorozat 
folytatódik, s a jövőben még 
több eredményről tudunk majd 
beszámolni” – hangsúlyozta a 
polgármester.

Jelentős piaci szerepkörrel, 
több mint 57 ezer regisztrált 
ügyféllel, összesen 23 telep-
hellyel, illetve hét nagykeres-

kedő partnerrel rendelkező 
stabil cég érkezik most Cse-
pelre. Az alkalmazottak lét-
száma meghaladja a négyszáz 
főt. Nyolcezer négyzetméteren 
helyezkedik el a központ, a tíz-
ezer négyzetméteres raktárban 
több mint 100 ezer különböző 
cikkszámú alkatrésznek bizto-
sítanak helyet. Folyamatos ter-
mékbővítés eredményeként ma 
már közel 150 beszállító al-
katrészei kerülnek forgalomba 
a Láng-képviseletekben. 

A Szabadkikötő területén meg-
valósuló beruházás 22 ezer 
négyzetméteres lesz, a kor-
szerű logisztikai központban 
négy szinten lesznek tárolásra 
alkalmas rakhelyek. A Láng 
Kft. a csepeli központból látja 
majd el Budapest déli részét, 
valamint az országban talál-
ható telephelyeit és a környező 
országokban lévő testvérválla-
latait. 

A csepeli logisztikai központ 
májusban kezdi el működését. 
Addig folyamatosan veszik fel 
az új munkaerőket. 

Csepelre költözik 
a Láng Autó Kft. 
központi raktára

Főbb feladatok:
 • A beérkező áruk raktárba történő 
betárolása és a megrendelések 
folyamatos kiszolgálása

 • Alkatrészek komissiózása
 • A megrendelt áruk összekészítése 
szállításra

 • A termékek körültekintő kezelése
 • Raktári árukészlet leltározása
 • Munkavédelmi szabályok betartása
 • Raktári rend és tisztaság fenntartása

Elvárások:
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség
 • Raktározási, anyagmozgatási 
munkakörben szerzett tapasztalat

 • Nagyfokú munkabírás

 • Precíz, pontos, megbízható 
munkavégzés

 • Erkölcsi bizonyítvány

Előny:
 • Termelés vagy kereskedelem területén 
szerzett tapasztalat

 • Targoncavezetői engedély – aktív 
gyakorlat megléte (további előny, ha az 
engedély 2015-ös szabályok szerinti)

 • Raktári vonalkódolvasó használatában 
szerzett tapasztalat 

 • Középfokú végzettség

Munkarend:
 • Nappali műszakra jelentkezők 
esetében: hétfőtől péntekig délelőttös 

(6.30–15.00) vagy délutános (13.30–
22.00) műszakban

 • Éjszakai műszakra jelentkezők 
esetében: hétfőtől péntekig 22.00 
órától 6.30 óráig.

Amit kínálunk:
 • Biztos, hosszú távú munkahely, 
fejlődési, előrelépési lehetőség

 • Könnyen, tömegközlekedéssel is 
megközelíthető helyszín

 • Juttatások: fix alapbér + mozgóbér + 
cafetéria (éjszakás kollégáknak éjszakai 
pótlék)

Munkavégzés helye:
 • Jelenleg: Budapest, XIII. kerület 
(a költözés időpontjáig 
ez a munkavégzés helye )

 • 2017-ben átköltözik a központi raktár 
Csepelre

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
valamint a bérigény megjelölésével 
araktarosallas@langauto.hu e-mail 
címen lehet.

A Láng Kereskedelmi Kft.,
Magyarország egyik legnagyobb és legdinamikusabban 

fejlődő alkatrész kereskedelmi cége keres

raktáros kollégákat
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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. A fog-
lalkozást vezeti: Novák Ági kineziológus. 
Új tagokat is szívesen látunk! Téma: Meg-
tisztulás a tavasz jegyében: március 22.

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. Telefon: 276-8953

Könyvújdonságok kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt 
ingyenes beiratkozási lehetőség!
Internetezési lehetőség
Előző évi, jó állapotban levő folyó-
iratok kedvezményes vására! (Burda, 
Interpress Magazin, National Geographic, 
Nők Lapja, Nők Lapja Évszakok, Otthon, 
Praktika, Rubicon, Story, Természet-
gyógyász magazin, Új Elixír.

További hírek, információk: 
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_
Facebook: FSZEK Csillagtelepi Könyvtár

* * *
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

Kiállítás Február 21-től: MimMóza patch-
work – egyedi készítésű modern applikált 
textil termékek – Dömötör Krisztina kiállí-
tása. Megtekinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében.

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: a tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) - 
70 év felett tagság ingyenes, csak a tanfo-
lyami díjat kell fizetni. A már feliratkozott 
olvasóinkat a tanfolyam indulása előtti hé-
ten visszahívjuk! Jelentkezés folyamatos. 
A következő tanfolyam április 3-án indul. 

Március 30-a, 15 óra: Baltazár Szín-
ház előadása. Csütörtököt mon-
dunk….koncert. Szereplők: Kecskés 
Karina, Müller Péter Sziámi,  Vörös Fe-
renc, Fehér Dániel, Medetz Attila, Erdős 
Balázs, Darvas Ferenc, Rafael Erzsébet. 
A programot a Nemzeti Kulturális Alap  
támogatja. A koncert a Baltazár Szín-
ház előadásainak dalaiból, prózáiból, 
Darvas Ferenc és Müller Péter Sziámi 
saját szerzeményeiből áll.

EZ(O)KOS klub
Március 29-e, 17 óra: A naptár, amely 
mindent tud – a Shambala kalendári-
um titkai. Előadó: Jelena Vasziljevna 
Krasznapjorkina (Kalachakra Egyesület)

Április 12-e, 17 óra: Denke Ibolya spiritu-
ális pszichológiai tanácsadó, numerológus 
előadássorozata folytatódik.  A párom és 
én: emberi kapcsolatok a numerológia 
tükrében

Április 7-e, 16.30: gyermekfoglalkozás - 
Húsvéti patchwork Dömötör Krisztinával 
A résztvevők patchwork technikával ké-
szíthetnek húsvéti díszeket.

Április 13-a: Lakótelepek térhódítása: 
Csepel településszerkezetének változásai. 
Előadó: ifj. Petz Nándor (Csepeli Helytörté-
neti és Városszépítő Egyesület) Helytörté-
neti esték c. előadássorozatunk következő 
programja

Pódium! Közös színházlátogatás
Május 20-a, 19 óra: A Pesti Színházban 
nézzük meg Peter Morgan: Audencia című 
előadását. Jegyek 3190 forintért kaphatók 
a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Hétfőnként 16-18 óráig színházjegyvá-
sárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja a szín-
házrajongókat. novak.rozsa@gmail.com, 
tel:. 06/30-414-1684 

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

Akció! DVD, CD , hangoskönyv kedvezmé-
nyes kölcsönzése, 2 fizet 3-t vihet!
Használt könyveket 100 Ft/ db áron lehet 
vásárolni.

Ha Ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon (www.fszek.hu)
vagy személyesen, illetve a 2763-512 tele-
fonszámon.

Kéthetente új könyvek!  60-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás.

Minden rendezvény ingyenes!

* * *

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 április 10-12-e között leltár 
miatt zárva tart. 

Programok

Horgoló-klub: minden csütörtök 10 órától 
Meridiántorna: április 6., 15 óra
Szemtorna: március 23., 15.30-kor     
Origami-klub: április 5., 17 óra
Hangok gyógyító ereje:   
március 29.,  17 óra     

Március 1-31. között Tudja Istvánné port-
rékiállítása tekinthető meg. 
Matematika-korrepetálás általános 
iskolásoknak 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
Április 19-e, 19.00 óra: A férfiak  fejükre 
estek (zenés vígjáték) a Turay Ida Színház 
előadása

Program 
Április 8-a, 20.00 – 2.00: Retro-Disco
Április 22-e,11.00 óra: Hétvégi matiné! 
Marék Veronika: Kippkopp és Kipikopik 
(A Nefelejcs Bábszínház előadása.)

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: március 29-e: a Goldberger Textil-
ipari Gyűjtemény megtekintése. 
Április 5-e: a Martonvásári Brunszvik Kas-
tély és parkjának megtekintése.

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
Március 28-a, 16.30 óra: Talajvizsgálati 
módszerek 

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Március 28-a,16.00 óra: A 70 éves Király 
Lajos költő, író, műfordító, a Magyar Kultú-
ra Lovagja irodalmi estje.
Április 11-e, 17.00 óra: A Költészet Nap-
ja.  A klubtagok egy-egy legszebb verse.

Galéria 21 
Május 4-től 25-ig Román Márta képző-
művész kiállítása.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Őszi ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok. 
(A meglévő csoportokhoz csatlakozási lehe-
tőség van!)

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás 
Néptánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok 
Együttese (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotó-
klub, Csepeli  Képzőművész Kör, Klasszikus 
Balett Iskola, Komplex Tánciskola, Alakfor-
máló Torna Klub, Zumbafitnesz, Hastánc-
klub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosztalgia 
Klub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, Bánóczi 
Cardio-Box

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

3 dimenzió című kiállítás. Kozsuharov 
Ognjan szobrászművész, Kozsuharov Zsu-
zsanna digitális látványtervező és animá-
ció művész és Kneisz Eszter kárpitművész 
művei láthatók.

Március 30-a, 17 óra: Kopek Rita festő-
művész kiállításának megnyitója.

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLÍTÁS 
2017. március 17-én nyílt Tóth Alíz grafi-
kus, tervezőművész alizmusok című ki-
állítása. Megtekinthető április 18-ig.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerdán 9.30-10.30. Azoknak, akik szeretné-
nek hasonló korú babák és mamák társasá-
gában játékkal eltölteni egy kis időt, miköz-
ben meg tudják beszélni aktuális gondjaikat 
a kisgyermek gondozóval. Az első alkalom 
ingyenes. Témák: április 5.: Első szavak, 
beszédfejlődés; április 12.: Húsvéti kézmű-
ves-foglalkozás

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
BLACK TOP hip-hop tánciskola
szerda 17.00-18.00
Vezeti: Fekete Zsolt 
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: 16.00-17.00, 17.00-18-00, 
18.00-19.00, 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.
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 nyugdí-
jasoknak! Nyitvatartási időben, a haszná-
lat feltétele: könyvtári tagság. A gép hasz-
nálatához 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!

Sikertörténetek
Beszélgetések életről, sikerről, hivatásról, tehet-
ségről. A Tehetségsegítő Tanács szervezésében: 
tehetségsegítő szakemberek, mentorok klubja

 

Meghívott vendégek: 

Kőbán Rita és dr. Gőbel Orsolya
Időpont: 2017. március 31-e, 13.30

Helyszín: Népművészeti óvoda, 
1215 Budapest, Árpád u. 2. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
a szervezők. 
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. április 3. 

Sorsoltunk!  A február 9-ei skandináv rejtvény nyertese: Gémes Jánosné 1214 Budapest, Tompa u.  A gyerekrejtvény nyertese:  Zakar Lacika 1212 
Budapest, Szabadkai u. 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@csepelihirmondo.hu 
A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

A lap elkészítésében közreműködtek: Máger Judit (olvasószerkesztés, tör-
delés), 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. április 6-án, csütörtökön jelenik meg.

IM
P
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E

S
S
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U

M

GYEREKSAROK

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

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 10. Az idézet  folytatása 11. Valamit követően 
12.Sík felületű 13. Végtelen ezer! 14. Bátran helytálló személy 15. Kilométer 
16. Római 1000 17. Kristályos szerkezetű anyag a kőzetben 20. Seb betűi 
keverve! 22. Római 50 23. Földet forgat 24. Eleje nélkül hosszú! 26. Visszahordó! 
29. Közepén kezeljed! 30. T.sz.2.sz. 31. Királyi fejdíszt 33. Teasütemény jelzője 
lehet 35.Angol hangerő röv. 36. Néma évek! 38. Római 1
Függőleges: 1. Annyi mint röv. 2. Ijedős 3. Hegycsúcs a Mátrában 4. Zorró jele 
5. Visszanyomó! 6. Sisteregni kezd! 7. Fél ruha! 8. Így lépnek a menetelő katonák 
9. Légnemű anyag 14. Az idézet vége 18. Gödröt készítek 19. Gyom közepe! 
21. Európai népcsoport 25. Egyedül előadott tánc vagy ének 27. Beigli lehet 
28. Melyik helyre? 32. Táncot jár 34. Kettős betű 37. E.sz.3.sz.

Előző rejtvényünk megfejtése: 
A Görgey 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 27 28 29

30 31 32

33 34 35 36

37 38
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A luxus csokoládék gyártásában világszerte ismert GHRAOUI,  
újonnan nyíló Csepeli telephelyére keres azonnali kezdéssel 

raktáros munkatársakat, 
egy műszakban (hétfőtől péntekig)

Főbb feladatok: Beérkező áruk, termékek átvétele, ellenőrzése; 
Az összeszedő lista alapján az áruk ellenőrzése, összekészítése; 

Raktári rend fenntartásának biztosítása; A raktári helyiségek tisztán 
tartása; Kiadott feladatok elvégzése, az önálló munkavégzés mellett; 

Anyagmozgatás – kézileg, hidraulikus emelővel, targoncával

Elvárás: Kulturált megjelenés; Munkájára igényes; Tisztaság- 
és rendszerető; Targoncavezetői jogosítvány+ tapasztalat; Műszaki 
beállítottság; Precíz munkavégzés; Gyakorlat hasonló munkakörben

Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek, kiváló minőségének 
biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség

Amit kínálunk: Családias munkahelyi légkör; Kedvezményes étkezés; 
Cafatéira – étkezési jegy; Karrier- és előre lepési lehetőség; 

Határozott és határozatlan munkaviszony

Munkavégzés helye: Csepel 

A jelentkezéseket a terez.rowlands@gcmchocolate.com 
e-mail címen várjuk 2017. március 31.ig

A luxus csokoládék gyártásában világszerte ismert GHRAOUI,  
újonnan nyíló Csepeli telephelyére keres azonnali kezdéssel 

munkatársakat, 
egy műszakban (hétfőtől péntekig)

Főbb feladatok: Édesipari termékek gyártási folyamatának 
a műszakvezetés által meghatározott fázisa szerinti feladatok elvégzése; 

Gyártósoron végzett munka; Töltelékek, masszák, stb. készítése; 
Kézi bevonatok gyártása; Dobozok hajtogatása, címkézése; 

Anyagmozgatás – 5-10 kg; Gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása

Elvárás: Kulturált megjelenés; Munkájára igényes; 
Tisztaság- és rendszerető; Szakirányú végzettség előnyt jelent; 

Gyakorlat hasonló munkakörben előny

Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek, kiváló minőségének 
biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség

Amit kínálunk: családias munkahelyi légkör; Kedvezményes étkezés; 
Cafatéira – étkezési jegy; Karrier- és előre lepési lehetőség; 

Határozott és határozatlan munkaviszony

Munkavégzés helye: Csepel 

A jelentkezéseket a terez.rowlands@gcmchocolate.com 
e-mail címen várjuk 2017. március 31.ig

INGATLAN ________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-
es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
ELADÓ Halásztelken, egy vagy több generáció-
nak alkalmas családi ház. A telken két ház van, 
az egyik 80 m2 a másik 20 m2. 457 m2-es telken 
több szőlőlugas, és gyümölcsfa található. Az in-
gatlan azonnal költözhető! Tel.: 06-30-455-4698, 
06-30-593-0865________________________________________ 
CSEPEL és Szigetszentmiklós határában kis tető-
tér-beépítéses ház gondozott 160 nöl-es telekkel 
9,5 mFt-ért eladó. T.: 06-30-301-5895

KERES________________________________________ 
BÉRLEHETŐ zártkertet keresek. T.: 06-20-475-7537________________________________________ 
ELADÓ ingatlant keresek Budapesten és vidéken. 
T.: 06-20-288-4831

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyaté-
kát korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai 
tapasztalat, ingyenes kiszállás. +36-1-787-9282,  
+36-30-877-1460________________________________________ 
ELADÓ 1.2-es Suzuki Splash első tulajdonostól. 8 
éves 97.000 km-rel. Ár: 1.3 mFt. T.: 06-30-246-3237

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI bútorboltba eladói munkakörben tel-
jes munkaidőre Munkatársat keresünk. Fényké-
pes önéletrajzokat a berbenbutor@outlook.hu  
e-mail címre várjuk.________________________________________ 
PESTERZSÉBETI Gondozóházba keresünk to-
leráns, időseket szerető szakképzett ápolónőt. 
Jelentkezni önéletrajzzal a garamine@t-online.
hu címen lehet.________________________________________ 
BUDAFOKI (XXII. ker.) borászatba részmunka-
időben palackmosásra munkatársat keresünk. 
T.: +36 30 560-1264________________________________________ 
SZOBAFESTŐT mázolót, tapétázót, csempézőt, 
parkettást, gipszkartonost, kőművest, víz valamint 
villanyszerelőt felveszünk. T.: 06-20-998-2369________________________________________ 
AZONNALI kezdéssel keresünk raktárost csepeli 
eszközraktárunkba. Változó munkarend, ver-
senyképes fizetés. T.: 06-30-625-6097

EGYÉB________________________________________ 
LOMTALANÍTÁSKOR ne dobja ki (mint én anno) 
régi játékait! (Gombfoci, műanyag katonák stb.) 
Megtisztel, ha elhozhatom. Tel.: +3620/956-4084 

AKCIÓS tábor, üdülés minimum 15 fős csopor-
toknak! 5.900 Ft/3 nap / 2 éjszaka /napi 1 étkezés 
vagy 15.600 Ft/5 nap / 4 éjszaka/napi 3 étkezés-
sel. Helyszínek: Tivadar (Tisza-part), Vilyvitány 
(Zempléni-hegység), Bátorliget (Ősláp). Érdek-
lődni lehet: 06-42/594-658 vagy e-mailben: 
rendezveny1@gmail.com

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA SPECIÁLIS tréningek 
egyénileg/csoportosan, Mozgásterápia szoron-
gást csökkentő tréningek egyénileg/csoporto-
san, és a Vitart Stúdió teljes kínálata várja Önt 
sok szeretettel!  Web: www.laskaitreningek.hu;
Facebook: Vitart Stúdió; Cím: 1212 Bp., Komá-
romi u. 55.  Telefon: 06/70-318-3077; E-mail: 
linda@laskaitreningek.hu

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető 
lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás, üvegezéssel- 
festéssel. Erkélybeépítés egyéb lakatosmunkák- 
javítások. T.: 284-2540, 06-70-209-4230 ________________________________________ 
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________________________________________ 
KERT-Telekrendezés. Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építés egyéb 
kertészeti kőművesmunkák reális áron. T.: 06-20-
259-6319, 06-781-4021; www.telekrendezes.hu ________________________________________ 
KERTI munkát vállalok. T.: 06-20-475-7537________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269 ________________________________________ 
VILLANYSZERELŐ mester vállal mindennemű 
elektromos munkát garanciával. Munkavégzés 
esetén ingyenes kiszállás. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. T.: 06-20-944-6294________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig javítással. 
T.: 06-30-921-1417 Tarnóczy Vilmos________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kő-
műves javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás, ózonge-
nerátoros autóklíma tisztítás. T.: 06-20-440-0633 
www.sturmklima.hu 

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
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A Csepeli Városgazda Zrt. Városfenntartási Főosztálya 
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

PARKÉPÍTŐ, FŰNYÍRÓTRAKTOR KEZELŐ,
PARKFENNTARTÓ SZAKMUNKÁS

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén parképítési, 
parkfenntartási, valamint gépkezelői munkák végzése. Elvárások: 

Szakmai jártasság; Felelősségvállalás; Önálló munkavégzés; 
Megbízhatóság; Terhelhetőség; Minőségi munkavégzés; 

B kategóriás jogosítvány; Kertész szakmunkás végzettség 
(parkfenntartó esetén) Munkakezdés: Azonnali munkakezdéssel

Felvételnél előnyt jelent: Gépjármű vezetői jogosítvány (C, 
E kategóriákban – parképítő esetén); Földmunka gépkezelés 
(bobcat) (parképítő esetén); Kertészeti kisgépkezelői oklevél; 

Öntözőrendszer telepítési és kezelési gyakorlat; Növényismeret; 
Több éves parkfenntartási, parképítési tapasztalat

Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével 
a park@varosgazda.eu e-mailcímre várjuk, valamint leadhatja 

személyesen ügyfélszolgálatunkon 
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) is.

SEGÉDMUNKÁS KŐMŰVES 

Elvárások: Felelősségvállalás, önálló munkavégzés; Minőségi 
munkavégzés. Jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet

Jelentkezéskor benyújtandó iratok: Önéletrajz

Önéletrajzát beadhatja személyesen (1215 Budapest, Katona 
József u. 62-64.) Sárosi Tibornak munkanapokon hétfőtől 

csütörtökig 08.00-tól 16.00-ig és pénteken 08.00-tól 12.00-ig, 
illetve e-mailben a gondanepinter.aliz@varosgazda.eu 

e-mail címen.

Ideje tisztán látni!

www.facebook.com/21ora.hu
Keresd a                 -on!
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CSEPELI
VEZETESI PONT
 KIALLITOHELY

'
' '

BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.
TEL.: 278-2757 • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU

E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU
CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

2017.  ÁPRILIS 22.,
MÁJUS 20., 10 ÓRÁTÓL
A PROGRAMRA ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES

SÉTA
A MÚLTBA

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Foglalkozások ADHD gyerekek
ELÉG JÓ SZÜLEI számára

Vezeti:
Mikecz Róza,
ADHD szakértő,
mentálhigiénikus
A részvétel 
díjtalan!

Április 1.
Május 13.
Június 10. 

Szombatonként
11-13 óra között

CSIRIBIRI

Halász Judit koncert
2017. április 9. vasárnap 11 óra

Az előadás előtt és után ugrálóvár
és díjmentes kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket.

Belépő: 2500 Ft
Jegyek elővételben

kaphatók!

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

MEGNYITOTT A   CSEPELEN IS
Kiss Attila szőlő- és bortermelő lapunknak elmondta, hogy, jelenleg 
110 ha szőlőültetvényt művelnek Bénye és Gomba falvak határában, a 
Gödöllői-dombság egy 200 méter magas fennsíkján. 

A fehérszőlők között megtalálható a Chardonnay, a Szürkebarát és 
az Ottonel Muskotály-Cserszegi fűszeres, míg rozé- és vörös boraik  
Kékfrankos, Cabernet sauvignon és Zweigelt fajtákból készülnek. 

Boraik évek óta kiemelkedő helyezéseket érnek el különböző megmé-
rettetéseken. 

A BORKÚT nevű termelői borkimérések mind berendezésükben, mind 
hangulatukban tükrözik a pince hangulatát, a fahordókon fellelhetőek a 
régi, hagyományos szőlőművelés és borkészítés motívumai. 

Olyan érzéssel tölti el az embert a BORKÚT varázsa, mintha az igazi bo-
ros pincében járna. A kedves bor-
barátok itt helyben a hordókon 
lévő csapokról megkóstolhatják 
borainkat, és amit kiválasztottak, 
azt ugyanarról a csapról (akár 
saját kannájukba) töltve vihetik 
haza, mindezt megfizethető áron. 

Termelői borkiméréseinkben 
csak saját termelésű szőlőből, sa-
ját magunk által készített borokat 
forgalmazunk. 

Keresse fel a Csepeli piacon a 
BORKÚT nevű termelői borki-
mérést.

1212 Budapest, Deák téri piac 47-es üzlet •  Web: www.tapiovin.hu 

10:00 Vörös Valér és a tojások – a Kisvirág Bábszínház előadása
11:00 A tojáspatkolás titkai – 

Kiss Kálmán tojáspatkoló mester bemutatója
11:30 Tojáskereső és ügyességi verseny  

13:00 Nyuszi Buli – interaktív gyermekkoncert  

Radnóti Miklós Művelődési Ház | 1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 278-2757 | www.csepelivaroskep.hu/radnoti

CSALÁDI DÉLELŐTT A RADNÓTIBAN

2017. ÁPRILIS 8., 10 ÓRA

A programon való részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Eközben:
Állatbemutató, tojásírás, kézműves foglalkozás,

népi játszóház várja az érdeklődőket.
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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; 
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KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Április 22., május 20.
BABA- ÉS TINI BÖRZE
Használt ruhák és egyéb gyermekholmik vására.
A jövő évi börzékre asztalok már bérelhetőek 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

TANFOLYAMOK 

HANGFÜRDŐ - A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
időpont: április 1. 10.00, április 27. 18.30, áp-
rilis 29. 10.00. Díja: 1100 Ft / alkalom. Vezeti: 
Eisenmann Tünde

GYEREKEKNEK:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Okosító torna (Alapozó Terápia): hétfő 16.15-17.00, 
17.00-17.45, kedd 16.15-17.00, péntek 17.00-17.45 
Milieu Dance Jazz balett: kedd, csüt. 16.00-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: kedd 9.30-10.00
Kerekítő-bábos torna: kedd 10.15-11.00
Német nemzetiségi tánc: szerda 17.00-18.00
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Ovi-suli: szombat 9.00-12.00
Színitanoda: szombat 10.00-13.00

FELNŐTTEKNEK:
Duci torna: hétfő, szerda 8.30-9.30 
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csüt. 8.30-9.30
Zsírégető torna: hétfő, szerda, péntek 19.00-20.00
Kung fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, 
szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Thai Chi: szerda 19.15-20.45
Dinamikus gerinctréning: csütörtök 8.30-9.30, 
péntek 19.00-20.00
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, 
szerda 18.30-19.30 (kezdő)

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! 

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT
Állandó történeti kiállítás 
a Tamariska-domb alatti óvóhelyen
A tárlat bejelentkezés nélkül, díjmentesen meg-
tekinthető az alábbi napokon 10 órától 16 óráig: 
április 8-án, valamint április 22-én. Belépés az 
óvóhely Fenyves úti bejáratánál.

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

RADNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

2017. március 25., 20:30-21:30
A FÖLD ÓRÁJA alkalmából közös gyertyafényes 
zenélésre hívunk mindenkit! Hozz egy mécsest 
és a hangszered, ha van! A résztvevők vendége-
ink egy teára.

2017. április 1., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt ruhák, játékok, könyvek, használati 
és dísztárgyak adásvétele, cseréje.
MMINDEN ASZTAL ELKELT! 

TANFOLYAMOK
Alakformáló torna 
hétfő: 18.30-19.30
Bodyart 
hétfő: 19.00-20.00, csüt.: 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
RTM – HASIZOM REGENERÁCIÓ
péntek: 19.00-20.00 
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

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

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Áprilisi programok:
Zenei-irodalmi programok

Április 8-a: Nyugdíjas Táncverseny a Királyerdei Művelődési Házban. 
Április 28-a: Görög zene a Santorini zenekar előadásában. 

Az előadás 16 órától kezdődik

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

A vetítésre kerülő film címei a Nyugdíjas Klubban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Április 6-a: Peru. Előadó: Boross Adrienn

Április 20-a: Mura folyó vidéke. 
Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász 

Április 27-e: Antik és keresztény emlékek Törökországban. 
Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök

Az előadások 15 órától kezdődnek és filmvetítéssel egybekötöttek 

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

Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások április

minden páros hét hétfőjén 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Frissítőmasszás: minden hétfőn 10-15 óráig. Masszőr: dr. Solymosi Mária 

Frissítő lábmasszázs: minden csütörtökön 10-12 óráig. A kezelést Dr. Zsigovitsné Emőke végzi                                                                                                         
Kímélő torna: minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig.

Meridián torna hétfőnként 10-11 óráig.

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.          

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

minden páros csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 14 órától 18 óráig. Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 

A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 
14 és 18 óra között.

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

A Csepeli Nyugdíjas Klub 2017. április 20-án 12 órától
snapszer versenyt rendez, melyre szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt.

 

Jelentkezési határidő: 2017. április 12.
Jelentkezni a 278-0128-as telefonszámon, a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu 

címen valamint személyesen a nyugdíjas klubban.
 

A versenyszabály megtekinthető:
1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115. (nyugdíjasház)

Snapszer verseny
csepeli nyugdíjasok részére



24 csepeli hírmondóPROGRAM

FELHÍVÁS
„A DALSZÖVEG
IS VERS”

CÍMMEL SZAVALÓVERSENYT HIRDETÜNK 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK, KÖZÉPISKOLÁSOK 
ÉS FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL.
A VERSENYEN A KÖNNYŰZENEI DALSZÖVEGEKET 
VERSKÉNT SZAVALVA KÉRJÜK ELŐADNI.
 

IDŐPONT: 2017. április 11., kedd 14 óra
HELYSZÍN: Radnóti Miklós Művelődési Ház 
   (1214 Budapest, Vénusz u. 2.)
 
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
» alsó tagozatos általános iskolás  
» felső tagozatos általános iskolás
» középiskolás  
» felnőtt (18 év feletti) 

A nevezési lap honlapunkról letölthető: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
 

Nevezési határidő: 2017. március 31.
 

Minden résztvevő emléklapot kap, kategóriánként 
az első három helyezettet díjazzuk!
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
irodalomkedvelőt a rendezvényünkre!

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

A MAGYAR
KÖLTÉSZET NAPJA

A költészet napját 1964 óta ünnepeljük
április 11-én, József Attila születésnapján.

Az igazat mondd, ne csak a valódit
Összeállítás a XX. századi magyar költők Istent kereső műveiből

Eperjes Károly
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész előadása

A műsorral ünnepeljük a magyar költészet napját,
melyre Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

szeretettel vár mindenkit.

Időpont: 2017. április 11., 18 óra 

Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház
(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere


