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Csepel a Fővárosi Közgyűlés Tér_Köz-
pályázatán 500 millió forintot nyert a 
szocialisták idején elherdált Hollandi 
úti napközis tábor rendbetételére, va-
lamint a 25 ezer négyzetméteres Rá-

kóczi Kert megújítására. A saját forrá-
sokkal együtt így körülbelül 1,2 milliárd 
forintból újul meg a két terület. Csepel 
eddig minden városrehabilitációs pá-
lyázaton sikerrel indult.

Napközis tábor:
ismét a gyerekeké lesz
Noha korábban sem a szakértők, sem a 
csepeli lakosok nem értettek egyet a nap-
közis tábor eladásával, a szocialisták an-
nak idején mégis elkótyavetyélték egy be- 
fektetőnek. A Fidesz-KDNP-s városveze-
tés tavaly vásárolta vissza kevesebb mint 
100 millió forintért a Tóth Mihály szoci-
alista polgármester idején lakóparknak ki-
szemelt területet. A fideszes vezetésű ön-
kormányzat 2010-ben biztosította a helyi 
lakosokat arról, hogy nem épül lakópark a 
csepeli Kis-Duna-parton. Az önkormány-

Százmilliókból 
szépül a kerület

ÖNKORMÁNYZAT

Napközis tábor
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zat kikötötte azt is, hogy ott fejleszteni 
kizárólag sport- és szabadidős céloknak 
megfelelően, a zöld terület megtartásával 
lehet. A cél az volt, hogy a Hollandi út 
melletti, több éve nem hasznosított terü-
leten egy napközis tábort hozzanak létre, 
visszaadva azt a csepeli gyerekek számára.

Sportpálya, csúszdás kilátó
A megvalósítás érdekében a csepeli önkor-
mányzat tavaly elindult a Fővárosi Köz-
gyűlés Tér_Köz-pályázatán. Az elnyert 310 
millió forinthoz a kerület jelentős önrész-
szel járult hozzá. A pénzből többek között 

többfunkciós központi épületeket építenek 
majd, de lesz például itt nyolc, vizesblok-
kokkal felszerelt tanterem is. Az elfogadott 
tervek ezenfelül öt pavilonról, egy csúszdás 
kilátóról, újrahasznosított anyagokból ké-
szült egyedi bútorokról, tematikus játszó-
eszközökről, egy sportpályáról, valamint 
egy kültéri fitneszparkról is szólnak.

Megújul a Rákóczi Kert
A csepeli önkormányzat sikerrel pályázott 
a Rákóczi Kert és Közösségi Ház meg-
újítására is. Az elnyert 190 millió forint 
mellett itt ugyancsak jelentős tételt kép-

viselnek a kerület saját forrásai. A pro-
jekt különlegessége, hogy a Rákóczi Kert 
fejlesztési terveibe a helyi lakosságot is 
bevonták. A közösségi házon elsősorban 
energetikai célú és homlokzatfelújításokat 
hajtanak végre, emellett építenek egy fu-
tókört, felújítják a sportpályát, sőt egy 
szerszámtárolóval felszerelt közösségi 
kertet is kialakítanak. Az ide tervezett gu-
midombos kisautópálya, a Rákóczi kerti 
játszótér megújítása és bővítése, valamint 
a különböző okos fejlesztések pedig új le-
hetőséget jelenthetnek a csepeli közösségi 
élet alakításában.

ÖNKORMÁNYZAT

Rákóczi Kert és Közösségi Ház
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2007-ben és 2008-ban is 
javasolta a DBR Metró Pro-
jekt Igazgatóság a 4-es 
metró beruházásának le-
állítását – közölte Balogh 
Árpád, az igazgatóság volt 
vezetője a metrókorrupciót 
vizsgáló fővárosi munka-
csoport ülésén.

Balogh Árpád, volt megbízott 
projektigazgató elmondta: 2007 
végén és 2008 elején készült két 
szakmai anyag, amelyekben a 
beruházás leállítását javasol-
ták. Ezt a szakmailag előny-
telennek tűnő szerződésekkel, 
valamint a fúrópajzs és az ál-
lomások közötti kapcsolatrend-
szer bonyolultságával és szöve-
vényességével indokolták. Az 
anyagok a fővárosi vezetők elé 
kerültek, de mindkétszer falak-
ba ütköztek – közölte.  

Balogh Árpád szerint a DBR 
Metró Projekt Igazgatóság az 
akkori létszámát, erőforrását 

és a szakmai összeállítást te-
kintve alkalmatlan volt a pro-
jekt lebonyolítására, arra, hogy 
a kohéziós alapból támogatást 
szerezzen. Közölte, ennek or-
voslására tettek javaslatot, és 
erre fogadóképes is volt a fő-
város. A folyamat kimenete-
léről azonban többet nem tud 
mondani – tette hozzá. Azzal 
kapcsolatban, hogy egyes ta-
nácsadói szerződéseket közbe-
szerzési eljárás nélkül kötöttek 
meg, Balogh Árpád azt közölte: 
a határidőkre hivatkozással ka-
pott a metróbiztoson keresztül 
utasítást arra, hogy ne indítsa-
nak közbeszerzéseket. Elmond-
ta azt is, hogy a 4-es metró ügye 
gyakran napirenden volt a fő-
polgármesteri kabinet ülésén, 
valamint azt is, hogy az állomá-
sok beépítése jóval olcsóbb lett 
az eredetileg tervezettnél.
    
Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) 
csepeli polgármester, a munka-
csoport vezetője az ülés után új-

ságíróknak arról beszélt, hogy 
a tanácsadó-szerződések eseté-
ben a közbeszerzések elhagyá-
sára az instrukciót politikusok 
adták. A DBR akkori vezetősé-
ge Becker László metróbiztostól 
tudta meg, hogy kivel kell 
szerződést kötni, ő pedig két 
embernek tartozott felelősség-
gel: Demszky Gábor szabad-
demokrata főpolgármesternek 
és Hagyó Miklós szocialista 
főpolgármester-helyettesnek – 
mondta. Borbély Lénárd közöl-
te: az ülésen megtudták, hogy az 
a döntés, amely a 2006 őszi ön-
kormányzati választások előtt 
született, hogy mindenképpen 
induljon el a beruházás, olyan 
lavinát indított el, amely már 
akkor is milliárdokban volt mér-
hető, és még nagyobb költség-

növekményt okozott. A mun- 
kacsoport ülésére Balogh Ár-
pád mellett meghívtak két má-
sik volt igazgatót, Gulyás Lász-
lót és Klados Gusztávot is, de 
ők nem jelentek meg. Borbély 
Lénárd közölte, a következő 
ülésen Becker Lászlót szeret-
nék meghallgatni.

A Fővárosi Közgyűlés február 
22-én döntött az OLAF-jelen-
téshez kapcsolódóan a korrup-
ciót vizsgáló munkacsoport 
létrehozásáról. A munkacso-
port feladata annak kiderítése, 
hogy kik szerepelnek a metró-
dossziéban, továbbá kik a fe-
lelősök és hová kerülhettek az 
eltűnt pénzek. Az öttagú testü-
letnek a jelentést május 31-éig 
kell elkészítenie. ● MTI

AKTUÁLIS

Borbély Lénárd: a közbeszerzések 
elhagyására az instrukciót politikusok adták

Le akarták 
állítani a 4-es 
metró építését

Bár egyelőre nem rendeznek olimpiát Bu- 
dapesten, az elmaradt fejlesztések egy ré-
szét mégis megvalósítják – így nyilatko-
zott Fürjes Balázs az olimpiai sportágak-
kal, hírekkel foglalkozó Insidethegames 
por-tálnak. A Budapest 2024 olimpiai 
projekt vezetője elmondta, hogy miután 
a hét év múlva esedékes játékokra vonat-
kozó pályázatot visszavonták, a kormány 
megerősítette, hogy minden tervezett 
versenyhelyszín elkészül.

„Ez azt jelenti, hogy a 2024-es pályázat ér-
vényes lehet 2028-ra vagy 2032-re” – tette 
hozzá az egyes kiemelt budapesti beruhá-
zásokért felelős kormánybiztos, megem-
lítve még, hogy Budapest mindenképpen 
pályázni fog. A tervezett beruházások 
között szerepel a Duna-partra megálmo-
dott Olimpiai Stadion, amelyben a hazai 
atlétikai szövetség javaslatára 2023-ban 
világbajnokságot rendeznének. Ezzel ösz-
szefüggésben Fürjes már folytatott is meg-

beszélést Sebastian Coe-val, a nemzetközi 
sportági szövetség elnökével. 

Azóta Hollik István KDNP-s országgyű-
lési képviselő részleteket is elárult. A fej-
lesztések egytől egyig olyanok, amelyekre 
Magyarországnak egyébként is szüksége 
van – hangoztatta, említve többek között  
a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukcióját, 
a 3-as metró felújítását és a csepeli híd 
megépítését. 

Mégis megépülhet a csepeli híd

Demszky Gábor a 4-es metró építkezésén 2007-ben. 
A főpolgármester kettős játékot űzött?
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Szenteczky Jánost a csepeli önkormány-
zat testületi ülésén kérték számon az általa 
elkövetett egyik köztörvényes bűncselek-
mény miatt. A fővárosi MSZP alelnöke, 
pártjának csepeli országgyűlési jelöltje erre 

megpróbálta a polgármestert támadni. Azt 
állította, hogy az őt elmarasztaló bírósági 
döntés nem végleges, mert felülvizsgálati 
kérelmet adott be. A Csepel.info azonban 
kiderítette, hogy Szenteczky átverte a hall-
gatóságot. Nem adott be semmilyen kérel-
met. Hozzászólásából ráadásul más sem 
volt igaz.

Az MSZP csepeli elnöke és frakcióvezető-
je különböző indokokkal kerülte az önkor-
mányzati munkát az elmúlt hónapokban, 
mióta kiderült, hogy a bíróság aljas indok-
ból, nagy nyilvánosság előtt, felbujtóként 
elkövetett rágalmazás bűncselekménye mi-
att jogerősen is elítélte. A március végi tes-
tületi ülésre csak azért ment be, mert akkor 
próbálta ki az országgyűlési választásokra 
összeállított sajtós kampánycsapatát. A szá-
monkérést azonban nem úszta meg. 

Az ülés elején Borbély Lénárd jelentette be, 
hogy Szenteczky Jánost hat év pereskedés 
után jogerősen is elítélték. Kiemelte: az 
MSZP-s politikus Horváth Gyulát, a DK 
csepeli elnökét is rágalmazta (feleségének 

megcsalásával és lakásmutyival vádolta), és 
Szenteczkynek illene minimum bocsánatot 
kérnie az általa elkövetett bűncselekmé-
nyek miatt. Szenteczky azonban nem kért 
bocsánatot, sőt támadással válaszolt.

„Szerettem volna, polgármester úr, hogyha 
ön ezt a tájékoztatást ennél lényegesen hite-
lesebben teszi meg. Hiszen azt mondta, azt 
állította, hogy vége van ennek a pernek. Ön 
is tudja, hogy ennek a pernek nincsen vége, 
hiszen felülvizsgálati kérelemmel éltünk. An-
nál is inkább, mert az az érdekes helyzet állt 
elő azon túl, hogy az egész per az első perc-
től kezdve maga a vád is teljesen bizonytalan 
alapokon állt. Az utolsó ítéletnél is gyakor-
latilag ott tartunk, hogy nincsen elkövetője 
ennek a bűnesetnek, ennek a bűntettnek, ez 
a furcsa helyzet állt elő, ennél is inkább van 
erre felülvizsgálati kérelem beadva” – állí-
totta a szocialista politikus.

A Csepel.info az elmúlt héten utánajárt a 
politikus állításának. Kiderült: Szenteczky 
János sem a márciusi testületi ülésig, sem 
utána – érdeklődésük időpontjáig – nem 
adott be felülvizsgálati kérelmet. De nem 
csak ebben állított valótlanságokat. Bűnös-
ségét ugyanis koronatanú bizonyította a per 
során. Az is kiderült, hogy a politikus ön-
magát bemikrofonozva, a saját gyermekét is 
felhasználva próbált olyan információkhoz 
jutni, amikkel besározhatja politikai ellen-
feleit. Első- és másodfokon is egyértelmű 
volt a bűnössége, a másodfok súlyosbította 
a büntetést. 

Szenteczky Jánosra mostanában igencsak 
rájár a rúd. A szocialista politikust nemrég 
a Fővárosi Törvényszék másodfokú jogerős 
döntésében aljas indokból, nagy nyilvános-
ság előtt, felbujtóként elkövetett rágalma-
zás bűncselekménye miatt ítélte el. 

Az ítélet szerint Szenteczky a 2010-es ön-
kormányzati választások előtt a Csepel.
info blog nevével visszaélve olyan hazug-
ságokat, többek között manipulatív hang-
felvételeken alapuló állításokat tartalmazó 
ingyenes kiadványt terjesztett a kerületben, 
amelynek célja politikai ellenfelei – Borbély 
Lénárd és Németh Szilárd – lejáratása volt. 

A bíróság rágalmazásért Szenteczkyt 375 
ezer forint pénzbüntetésre ítélte. 

Az ítélet az indoklásban kitér Szenteczky 
havi jövedelmére. A dolog szépséghibája, 
hogy a bíróság előtt bevallott jövedelme 
lényegesen kevesebb a képviselői vagyon-
nyilatkozatban szereplő összegnél. Borbély 
Lénárd a februári testületi ülésen erről em-
lítést is tett.

„Miután a februári testületi ülésen megje-
gyeztem, hogy Szenteczky vagyonnyilatko-
zata és a bírósági ítéletben feltüntetett havi 
jövedelme között ellentmondás van, Borka-

Szász Tamás, a csepeli DK frakcióvezetője 
levélben fordult hozzám, és kezdeményezte 
Szenteczky ellen a vagyonnyilatkozati eljá-
rást. Kérésének eleget téve felkértem a pénz-
ügyi bizottságot, vizsgálja ki Szenteczky 
vagyonnyilatkozatát, hiszen ha az MSZP 
képviselője ott a valóságnak megfelelő ada-
tokat közölt, akkor a bíróság előtt állított va-
lótlanságot” – mondta Borbély Lénárd.

A szocialista politikus vagyonnyilatkoza-
tának vizsgálatát az a Borka-Szász Tamás 
kezdeményezte, aki korábban Szenteczky 
párttársa volt. Mivel a két politikus nagy 
valószínűséggel szeretne az MSZP, illetve 
a DK csepel-soroksári országgyűlési képvi-
selőjelöltje lenni a 2018-as választásokon, 
az országos szinten már zajló MSZP–DK 
adok-kapok Csepelen is beindult. 
● Lass Gábor, demokrata.hu

Nem mondott igazat 
a jogerősen elítélt 
Szenteczky János

Csepelen egymást jelentgetik fel a baloldali politikusok

Vagyon és nyilatkozat
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A 2018-as voksolás sorsdöntő 
lesz az ország szempontjából 
– nyilatkozta Orbán Viktor 
a Magyar Időknek adott in-
terjújában. A miniszterelnök 
hozzátette: Magyarországon a 
nemzeti kormányzás folyama-
tos nyomás és támadás alatt 
áll, így minden választás leg-
fontosabb tétje, hogy a magyar 
emberek érdekét szolgáló Or-
szággyűlésünk és kormányunk 
lesz-e, vagy idegen érdekeket 
szolgál majd.

A Magyarországot ért táma-
dásokról szólva leszögezte: a 
magyarok története a szabad-
ságharcok története. Soha nem 
fogadtuk el, és soha nem is 
fogjuk elfogadni, hogy mások 
döntsenek helyettünk arról, 
hogyan éljünk – tette hozzá.  
A kormányfő szerint az euró-
pai nemzetek függetlensége és 
szabadsága a tét, a hadszíntér 
középpontjában pedig a mig-
ráció áll. A Soros-egyetem, a 
nemzetközi lobbiszervezetek 
átláthatósága, a pénzügyi sta-
bilitás mint mellékhadszín-
terek jelennek meg a mostani 
kampányfőpróbán – mondta 
Orbán Viktor. Arról is beszélt, 
hogy a migráció tétje az, hogy 
ugyanaz a szellem, civilizáció, 
kultúra, gondolkodásmód ha-
tározza-e meg a karakterét az 

európai országoknak, mint a 
szüleink, nagyszüleink idején, 
vagy valami egészen más. Or-
bán Viktor a Soros-egyetemről 
elmondta, bízik abban, hogy 
lassan mindenki megérti: nem 
egyetembezárásról van szó, 
hanem arról, hogy a törvények 
minden magyar egyetemre egy-
formán vonatkoznak. „A mi tá-
borunk ereje a rendezettségben 
és a kitartásban van. Jóérzésű 
emberek ők, persze hogy visz-
ket a tenyerük a sunyi, nyegle és 
pökhendi vádaskodások láttán. 
De megvan a magunkhoz való 
eszünk, és sosem ragadnak el 
bennünket az indulataink. Akkor 
mutatjuk meg az erőnket, amikor 
erre szükség van, akkor pedig 
fegyelmezetten és egységben. 
Lépünk ismét, amikor szükség 
lesz rá” – mondta Orbán Viktor.

A Fidesz alelnöke szerint a Kö-
zép-európai Egyetem (CEU) 
melletti tüntetést a Soros 
György üzletember által pén-
zelt és irányított ügynökszerve-
zetek „gründolták”, azért, mert 
a Fidesz-frakció benyújtotta a 
külföldről támogatott ügynök-

szervezetek átláthatóságáról 
szóló törvényt. Németh Szilárd 
az MTI-nek elmondta: a Soros 
György által aktívan támogatott 
szervezetek mintegy két éve fo-
lyamatosan támadják a magyar 
kormányt, aminek célja, hogy 
a határvédelmet szétzilálják, 

az illegális bevándorlók szabad 
bejutását kikényszerítsék. Úgy 
vélte: nyíltan a magyar törvé-
nyek megsértésére buzdítanak.

Hangsúlyozta: Magyarország-
nak meg kell védenie magát, 
ennek első lépése az átlátható-
ság. Úgy fogalmazott: minden 
magyar embernek tudnia kell, 
kicsodák Soros György embe-
rei és milyen pénzek, milyen 
érdekek állnak a külföldről tá-
mogatott szervezetek mögött. 
Ezért nyújtotta be a Fidesz-
frakció az említett törvényja-
vaslatot – közölte.

Mint ismert, az Oktatási sza-
badságot csoport Szabad or-
szág, szabad CEU, szabad gon- 
dolat mottóval tart demonstrá-
ciót Budapesten. Gulyás Ger-
gely, Kósa Lajos és Németh 
Szilárd fideszes képviselők 
az Országgyűlésnek benyúj-
tották a külföldről támogatott 
szervezetek átláthatóságáról 
szóló törvényjavaslatot, amely 
alapján a bíróságon kell be-
jelenteniük egyes civil szer-
vezeteknek, ha a külföldről 
származó támogatásuk egy év-
ben elérte a 7,2 millió forintot. 
● mti

A volt román kormányfő szerint hazájában 
és az 1989 utáni új demokráciákban a po-
litikai hatalom mellett kiépült egy párhu-
zamos, államszerű hatalmi rendszer, amely 
Romániában civil szervezetekből áll, más 
államokban egyetemekből, másféle struktú-
rákból. Victor Ponta erről az M1 csatorná-
nak adott interjúban beszélt. 

Szavai szerint a nem kormányzati szerve-
zetek azokat a politikusokat támadják, akik 
szuverén álláspontot képviselnek. „Itt azok 

állnak szemben egymással, akik úgy vélik, 
a fontos politikai döntéseket előbb nemzeti 
alapon kell meghozni – és legfeljebb utána 
európai vagy nemzetközi szinten – és azok a 
Soros-féle szervezetek által támogatott em-
berek, akik úgy gondolják, hogy ez nem jó, a 
döntéseket nemzetközi szinten kell meghoz-
ni, és az országnak, a nemzetnek mindösz-
sze végre kell azokat hajtani” – fejtette ki. 
A külföldi egyetemek ügyében elfogadott 
magyarországi törvénymódosításról a poli-
tikus azt mondta: miniszterelnökként min-

den felsőoktatási intézményt támogatott, 
függetlenül attól, hogy állami vagy ma-
gán-, illetve hogy milyen nyelvű egyetem. 
„Úgy gondolom, hogy az a harc is, amelyet 
Budapesten látunk az illető egyetem körül, 
ugyanerről szól. Arról, hogy a döntéseket 
Magyarországon hozzák Magyarország 
számára, Romániában Románia számára, 
Franciaországban Franciaország számára, 
vagy másutt születnek a döntések, és mi csak 
végrehajtjuk azokat – amivel én sosem fogok 
egyetérteni” – mondta Victor Ponta. ● mti

Magyarországon 
most a kampány 
főpróbája zajlik

Németh Szilárd: 
Soros szervezte 
a tüntetést

Victor Ponta a magyar kormány mellé állt

fo
tó

: M
T
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A Jobbik-frakció minden tagja aláírja a 
felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos alkot-
mánybírósági beadványt – közölte Szávay 
István, az ellenzéki párt országgyűlési 
képviselője szerdai budapesti sajtótájékoz-
tatóján. Értékelése szerint Magyarországon 
diktatúra épül, ennek egy állomása, hogy 
a Fidesz egy nap alatt megpróbál ellehe-
tetleníteni egy felsőoktatási intézményt. 
Kiemelte azt is, hogy a Jobbik nem akar 
választani Orbán Viktor és Soros György 
között. A jobbikos politikus szerint a kor-
mánynak nem a CEU-val van problémája, 
és ha komolyan venné saját állításait, mi-
szerint a tüntetéseket Soros György szer-
vezi és a kormány megdöntése a célja, ak-
kor megtehetné, hogy ellene eljárást indít 
alkotmányos rend megdöntésére irányuló 
szervezkedés vádjával. A képviselő az el-
nökség szavazati arányáról nem kívánt 

nyilatkozni, és azt sem tudta megmondani, 
technikailag melyik párt aláírásgyűjtését 
támogatják. Visszautasította azt is, hogy 
a baloldal vagy Soros György mellé álltak 
volna döntésükkel.

Másképp látja ezt Borbély Zsolt Attila, 
a Jobbik egykori nemzetpolitikai kabinet-
vezetője. Szerinte Vona Gábor mostani po-
litikájával a baloldal szavazóbázisát szeret-
né megnyerni, ezzel viszont szembekerül 
szimpatizánsaival. Borbély Zsolt szerint 
már az is kimeríti a nemzetárulás fogalmát, 
hogy a Jobbik előbb feltételhez kötötte a kö-
telező betelepítési kvóta elutasításáról szóló 
alkotmánymódosítás megszavazását, majd 
amikor a kormány részben ezt teljesítette  
a letelepedési kötvények kivezetésének ki-
látásba helyezésével, akkor egy teljesen de-
magóg retorikával „legazdagmigránsozta” 

és „legazdagterroristázza” azokat az embe-
reket, akik komoly összegekért állampapí-
rokat vásárolnak.

Hozzátette: ezt a vonalat követi most a 
Jobbik a CEU-ügy kapcsán is, miután  
a párt nem szavazta meg a felsőoktatá-
si törvény módosítását, majd pedig beállt 
az álbaloldal, valamint a globális világ-
hatalom helyi adminisztrációja mellé.  
A mostani teljesen elhibázott politika már 
teljesen összenőtt Vona Gábor nevével, és 
Borbély Zsolt véleménye szerint az sem 
kizárt, hogy megbuktatják.

„Amit ezek művelnek, az kimeríti a hazaárulás fogalmát”

Összeállt a Jobbik 
és a baloldal

Borbély Zsolt Attila: Lehet, hogy 
Vona Gábort megbuktatják 
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Az önkormányzat cége, a Csepeli Város-
gazda Zrt. jóvoltából folytatják a közterü-
letek rendbetételét, virágok ültetését, meg-
kezdik a fűnyírást és a még megmaradt 
lombok összetakarítását. A kiemelt terü-
letek közé tartozik a felújított Szent Imre 
téri park gondozása, a növények metszése, 
a gyomlálás. Folytatják a Virágos Csepe-
lért programot, a Kis-Duna-parti sétány 
felújítását és környezetének rendezését, 
cserjéket ültetnek a királymajori játszóté-
ren, újabb fákat telepítenek számos helyen. 

Sok közterületen felújítják a játszótereket. 
A munkák során kicserélik a tönkrement 
játékokat, asztalokat, padokat, máshol a ho-
mokozókat teszik rendbe. Pihenőpadokat 
újítanak fel többek között a Csete Balázs 

sétányon és a Görgey téren. Karbantartási 
munkálatokat végeznek a kutyafuttatókban, 
aminek során új kutyapiszokgyűjtő ládákat 
helyeznek ki, ahol szükséges. Folyamato-
san helyezik ki az utcai névtáblákat.

A városgazda munkatársai rendszeresen 
több köbméter szemetet távolítanak el a 
kerület különféle pontjairól. A Károli Gás-
pár utca és a Popiełuszko utca sarkáról, 
valamint a Budafoki útról naponta három 
köbméter hulladékot szállítanak el. Az 
Ófaluból évente két-három alkalommal 80, 
a csepeli tűzoltóság melletti kiserdőből fél-
évente 50 köbméter szemetet fuvaroznak el.

A 2016 tavaszán átadott Kalózhajós sza-
badidőpark karbantartási munkálatai a 

télen kezdődtek el. Megújultak a játszó-
eszközök: lefestették a rugós játékokat, 
statikus mászókákat, valamint kicserélték  
a hajó kötélhálóját. A csúszda alatti mászó- 
dombon a kikopott fű helyére egy 72 négy-
zetméteres színes ütéscsillapító gumibur-
kolat készült. A területen kialakítottak egy 
automatikus öntözőrendszert, valamint a 
tavasz folyamán elkészül egy új faház is. 
A szabadidőpark várhatóan a Föld napján, 
április 22-én nyitja meg újra kapuit. 

Társadalmi egyeztetést köve-
tően, a csepeli önkormányzat 
kérésére a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) úgy dön-
tött, hogy május 5-étől a 35-ös, 
a 36-os, a 148-as és a 151-es 
autóbuszjáratok újra az erede-
ti útvonalon, vagyis a Kossuth 
Lajos úton közlekednek majd 
Pesterzsébet felé.

A történet előzménye, hogy 
2015-ben a Kossuth Lajos utca 
felújítási munkálatai során a 
35-ös, 36-os, 148-as és 151-es 
autóbuszjáratokat a Szent Imre 
teret követően ideiglenesen 
a II. Rákóczi Ferenc út–Ady 
Endre út nyomvonalára terel-
ték. A BKK Zrt. a munkálatok 
befejeztével ezt az útvonalat 
kívánta véglegesíteni. A társa-
ság álláspontja szerint az ere-
deti útvonal visszaállítására 
azért nem volt lehetőség, mert 
a felújítás után a szűk kereszt-
metszet miatt a Vermes Miklós 
utcáról a Kossuth Lajos utcá-
ra nagy ívben balra kanyaro-
dás csak „komolyabb” építési 

munkálatokkal lehetett volna 
megvalósítani. A BKK Zrt. az 
utazók, a terelőúton lakók és a 
csepeli önkormányzat kérése 
alapján vizsgálta felül ezt a dön-
tést. Ábel Attila alpolgármester 
erről elmondta: önkormányzat 
körzetében több százan keres-
ték meg és kérték az eredeti 
útvonal helyreállítását. Ezzel 
ő is egyetértett, mivel a tere-
lőút szerinte több szempontból 
is kifogásolható volt. „Egyez-
tettünk a polgármesterrel, majd 
a BKK-val, ahol megértették a 
problémát, de nem volt egyszerű 
újratervezni a forgalmi rendet. 
A buszok kanyarodásával volt 
gond, de végül sikerült egyszerű 
megoldást találni. Ezúton is kö-
szönöm a megértést és a segít-
séget a polgármester úrnak és  
a BKK vezetésének” – mondta 
az alpolgármester.

A BKK Zrt. elfogadta a javasla-
tot, így május 5-étől újra a régi 
útvonalat használhatják majd  
a Pesterzsébet felé közlekedő 
utasok. ● Csepel.hu

Virágos közterek, 
szépülő parkok

AKTUÁLIS

Visszaáll az eredeti 
autóbusz-közlekedési rend 
Csepel központjában

fotó: Tóth Beáta
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Az Eötvös József Általános Iskolában 1941 
szeptember elsején kezdték el a tanítást. A 
75. évforduló alkalmából vidám ünnepi 
megemlékezést tartottak az intézményben 
április 12-én. Az eseményen megjelent 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
és Tóth János tankerületi igazgató. Haj-
duk Katalin intézményvezető elmondta: 
az iskolát évtizedekig Kalamár 232-nek 
hívták, majd 1990-ben kapta vissza Eöt-
vös József nevét. Az épületet 1978-ban bő-
vítették. Az ünnepségre régi tanárokat és 
diákokat is meghívtak. 

Időkapszula a jövőnek
Délelőtt tanórákat tartottak a gyerekeknek 
a szokásostól kicsit eltérően, majd régi idők 
játékait mutatták be. Ezt követően a diák-
sereg kivonult az udvarra, és előre meg-
koreografált alakzatban úgy helyezkedtek 
el, hogy fentről jól kivehető lett a 75-ös 
szám. Ezt dokumentálták is, mert egy drón  
szállt a magasba, amely rögzítette a jelene- 
tet. Közben elkészült az az időkapszu-
la, amelyben sok-sok üzenetet rejtettek el  
a jövő nemzedékei számára. A kapszulát az 
udvaron ásták el, föléje pedig egy nemzeti 

színű szalaggal ellátott kopjafát állítottak. 
Néhány méterrel odébb fát ültettek, amivel 
jelezték, hogy az iskola ökoiskola, amely 
ügyel a természetre. Aztán lufikat engedtek 
az égre. Kora délután Szilágyi Áron kétsze-
res olimpiai bajnok vívóval folyt beszélge-
tés, majd nosztalgiadélutánt rendeztek. 

Kórház a pincében
Hajduk Katalin 2002 óta az iskola igazga-
tója, történelmet tanít. „A családom apai 
ágon csepeli, sokat hallottam tőlük Király-
erdőről. Büszke vagyok, hogy az iskola 
igazgatója lehetek és taníthatom a gyereke-
ket. Még korábban, az igazgatóságom előtt 
feldolgoztam az iskola történetét. A mostani 
ünnepségen pincetúrát is tartunk, mert sok 
érdekességet rejt a hely, a második világhá-
ború idején pincekórházként működött” – 
mondta Hajduk Katalin. 

Angol, német, ének-zene
Kovácsné Hegyes Ildikó egykor maga is 
az iskola növendéke volt, jelenleg angol 
nyelvet tanít. „Gyerekkorom óta tanítani 
akartam, és ez a vágyam teljesült. Szerettem 
volna ebben az iskolában oktatni, mert erő-
sen kötődöm ide. A legjobb barátnőm, Nagy 
Ferencné Istenes Csilla, akivel egy osztályba 
jártunk ugyanitt, szintén ebben az iskolában 
tanít. Az intézmény speciális német, angol és 
ének-zene iskola“ – mondta Hegyes Ildikó. 
● Csarnai Attila    

75 éves az Eötvös iskola
ISKOLA

Hajduk Katalin intézményvezető Az időkapszulában üzeneteket rejtettek el a jövő nemzedékei számára

fotó: GM
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Bemutatkoznak a Csepeli Csodakút
Egyesített Óvoda tagóvodái 2. rész 
Kétrészes sorozatunkban a csepeli óvodákat mutatjuk be. Segítséget kívánunk ezzel nyújtani azoknak a szülőknek, akik 
most választanak gyermeküknek óvodát, szeretnének ellátogatni az intézményekben tartott nyílt napokra. 

Tagóvoda Tagintézmények sajátosságai Nyílt napok

Aprajafalva
1214 Bp., 
Béke tér 13.

Programunk célja az egészséges és kulturált személyiség fejlesztésén keresztül az egészséges élet-
mód szokásainak kialakítása, a mozgás belső igénnyé alakítása, az egészséges életvitel megala-
pozása (helyes életritmus, napirend). Beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő gyer-
mekek integrált nevelése.

2017. 04. 24 – 26.:
9.00-11.00
2017. 04. 27.: 15.30-17.00

Csodakút
1211 Bp., 
II. Rákóczi F. út 110.

Az egészségfejlesztés, a fenntarthatóságra nevelés területén közösen elért eredmény a Zöld Óvoda 
cím másodszori elnyerése. A 2013-ban felújított, parkos, jól felszerelt játszóudvarunk különlegessége a 
búbos kemence.

2017. 04. 25 – 27.:
9.00-11.30,                          
15.30-17.30

Erdősor
1214 Bp., 
Erdősor u. 110–112.

Nevelő munkánkban törekszünk az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételére. Nagy szerepet tulajdonítunk az egészséges életmódra nevelésnek – ezen belül 
kiemelten a mozgás megszerettetésének.

2017. 05. 02., 16.30-18.00:    
óvodapedagógusok 
bemutatkozása                           

Füstifecskék
1214 Bp.,  
Iskola tér 46.

A környezet védelmére, szeretetére neveljük a gyermekeket. Hatalmas udvarunk helyben ad lehe-
tőséget a természet változatos megfigyelésére is. Elnyertük a Zöld Óvoda és Madárbarát kert címet is. 
Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 24.: 9.00-11.30
2017. 04. 25.: 15.30-16.30                               

Hétszínvirág
1211 Bp., 
Kiss J. alt. u. 10–12.

Kiemelt helyi nevelési célunk – a nyugodt, toleráns légkör megteremtésével – a nevelőpartneri kapcso-
lat kialakítása. A mással nem helyettesíthető szabad és irányított játék arányának megtalálásával tevé-
kenységközpontú ismeretszerzés és képességfejlesztés megvalósítása. Enyhe és középsúlyos ér-
telmi fogyatékos, autista, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése.

2016. 04. 26 – 27.:                      
8.00-16.00

Jupiter
1214 Bp.,  
Jupiter u. 24/A

Hagyományai vannak a nyitott, szülőket tudatosan bevonó nevelői szellemiségnek. Programunkban 
a magyar népszokásokon alapuló, a jelenkor értékeit is közvetítő komplex egységet alkotó óvodai 
hagyományok rendszerét alkalmazzuk, mely évszakkörben valósul meg. Egyéb pszichés fejlődési za-
varral küzdő gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 25., 9.00-11.30:
tavaszköszöntő Zöldág-járás
2017. 04. 28., 16.00-18.00:
Jupiter-nap

Repkény
1213 Bp.,  
Repkény út 86.

Családias légkörben a környezet védelmére, szeretetére neveljük a gyermekeket. Hisszük, hogy az 
óvodáskorban kialakított gyermeki kíváncsiság folyamatos kielégítése mellett kialakulnak a termé-
szethez, környezethez olyan érzelmi kötődések, szokások, szabályok, melyek szilárd alapkövei lehet-
nek majdani, felnőtt életüknek.

2017. 04. 25.: 16.00-18.00

Szúnyog
1213 Bp.,  
Szúnyog u. 2–6.

Kiemelt helyi nevelési célunk a megelőzés, komplex mozgásfejlesztéssel. A mozgásos tevékenységek 
során nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, melyet a tervszerű mindennapos mozgások 
szervezésével biztosítunk. 

2017. 04. 26.: 10.00-11.30
2017. 04. 27.: 15.30-17.00

Tátika
1211 Bp.,  
Kiss J. alt. u. 52.

Az anyanyelvi-kommunikációs készségek fejlesztésével a gyermeki önkifejezés, helyes, szép beszéd 
alakítása, megalapozása. Nagy hangsúlyt kap a szabadjáték, a mozgás, mint a kisgyermek legalap-
vetőbb és a legjobb személyiségfejlesztő tevékenysége. Beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 25.: 9.30-11.30
2017. 04. 27.: 15.30-17.00

Vénusz
1214 Bp.,  
Vénusz u. 17/A

A „Környezeti nevelés” közösségünk legfontosabb célja, mely a komplex módon szervezett tevé-
kenységekben nyilvánul meg. A környezet megóvásának felelősségére neveljük a hozzánk járó gyer-
mekeket, szeretetteljes, családias légkör, humánus nevelés megteremtése mentén.

2017. 04. 24.: 9.30-11.30
2017. 04. 25.: 15.30-17.30

Zsongás
1213 Bp.,  
Körösi S. u. 11.

Mozgásfejlesztő programunk – közvetett módon – kedvező hatással van a pszichikus tulajdonságok, 
az érzékelés-, az észlelés-, a megértés-, a képzelet-, az emlékezet-, a gondolkodás fejlődésére, így moz-
gásfejlesztésük hozzájárul az iskolába való beilleszkedés közvetett elősegítéséhez.

2017. 04. 21.: 16.00-18.00
2017. 05. 02 – 05.:                        
8.00-11.00, 16.00-17.00

Montessori Mária 
Kétnyelvű Óvoda 
és Bölcsőde
1214, Bp.,  
Akácfa u. 20. 

Montessori kétnyelvű óvodánk és bölcsődénk 2002-ben nyitotta meg kapuit alternatív óvodaként, el-
sőként ötvözve a Montessori-pedagógiát a korai angol nyelv bevezetésével. Azóta elsődleges törek-
vésünk, hogy szeretetteljes, befogadó légkörben neveljük a hozzánk járó gyerekeket és biztosítsuk a 
legoptimálisabb fejlődésüket a tehetséggondozás előterébe helyezésével. 
Tesszük ezt két nyelven: angolul és magyarul az egész nap folyamán, Montessori-módszerrel, vegyes 
életkorú óvodai csoportjainkban.

Időpont-egyeztetés 
nyílt naphoz
személyes egyeztetés 
alapján
www.amiovink.hu

Gyermekház  
Montessori 
Alapfokú Oktatási 
Alapítvány 
1213 Bp.,  
Szúnyog u. 6.

Óvodánkban a nevelés a Montessori-pedagógia sajátos értékeinek, módszerének megfelelően kialakí-
tott helyi nevelési program szerint folyik, melybe a játék értékeit is integráltuk. A mindennapi életre 
való felkészítést a jól kialakított környezet biztosítja. 
Pedagógiai értéknek gondoljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját.

2017. 04. 25., 9.00-11.00:
matematikai tevékenység
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A csepeli hölgyeknek szólt az 
a Szépség-, Stílus- és Egész-
ségest, melyet a láthatatlan 
munka világnapja alkalmából 
szervezett a Fiatal Családosok 
Klubja (Ficsak). A Királyer-
dei Művelődési Házban április 
4-én stílustanácsadással, étel-
kóstolóval, divatbemutatóval, 
szépségápolási termékek kíná-
latával várták az érdeklődőket.

A Ficsak április elején három 
helyszínen szervezett anyukák-
nak szépségápolással és egész-
ségséggel foglalkozó napokat. 
Csepel városvezetése elsőként 

csatlakozott a programhoz, 
mert fontosnak tartja felhívni 
a figyelmet a „láthatatlan mun-
ka” jelentőségére, melyet az 
édesanyák a családért végez-
nek. A közelmúltban létrejött 
civil szervezet tagjai a ha-
gyományos családi értékeket 
vallják, középpontba állítják 
az anyukák megbecsülését. 
„Számukra szerveztünk kikap-
csolódást nyújtó programokat, 
mert a pihenés, a feltöltődés, a 
saját magukkal való törődés nél-
külözhetetlen a családi munka 
mellett” – mondta el lapunknak 
Pintér Józsefné önkormányzati 

képviselő, az est koordinátora. 
A szépség, stílus és egészség 
jegyeiben zajló esten a szak-
emberek a külső megjelenéssel 
kapcsolatos stílustanácsokat 
adtak, előadást tartottak a női 
lélekről, Kozma Orsi mini jazz-
koncerttel lepte meg a közönsé-

get. Az est fénypontját a divat-
bemutatók színesítették, a szín-
padon felvonuló hölgyek tava-
szi ruhakollekciót mutattak be. 

A programra Borbély Lénárd 
polgármester feleségével láto-
gatott el. ● AZS

Weiss Manfréd születésének 
160. évfordulóján, április 11-
én, a tiszteletére állított em-
lékműnél koszorút helyezett 
el Budapest XXI. Kerület Cse-
pel Önkormányzata nevében 

Borbély Lénárd polgármester, 
Ábel Attila és Morovik Attila 
alpolgármester, valamint dr. 
Szeles Gábor jegyző. Az Or-
szággyűlés nevében Németh 
Szilárd országgyűlési képvise-

lő, a Fidesz alelnökének mun-
katársa koszorúzott.

A gyáróriás emlékére a csepeli 
önkormányzat 2010-ben állít-
tatta a dombornyomott emlék-
művet a Szigetcsúcsnál, vala-
mint a kerület jelmondatának 
megalkotásakor is tisztelegtek 
munkássága és elévülhetetlen 
érdemei előtt: „Csepel – Árpád 
földje, a magyar ipar bölcsője”.

AKTUÁLIS

Középpontban 
az édesanyák

160 éve született 
Weiss Manfréd

Gazdaságfejlesztési fórumnak adott ott-
hont Csepel április 12-én. Az elsősorban a 
helyi vállalkozóknak és vállalkozásoknak 
szóló rendezvényre a polgármesteri hiva-
talban került sor.  

Az eseményt Morovik Attila alpolgármes-
ter nyitotta meg, aki hangsúlyozta: a kerü-
let fejlődésében nagy szerepe van az ösz-
szefogásnak. „Mi együtt akarunk dolgozni 
mindenkivel, aki partnerként tud együttmű-
ködni” – mondta. 

Süle László, a Csepeli Városfejlesztési Kft. 
ügyvezetője Csepel legfontosabb gazda-

ságfejlesztési céljaként a teljes foglalkoz-
tatás megteremtését jelölte meg.  

A fórumon szakértők adtak tájékoztatást 
a gazdaságfejlesztés aktuális kérdéseiről. 
Az érdeklődők a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara helyi gazdaságfejlesztés-
ben betöltött szerepéről, hazai és európai 
uniós pályázati lehetőségekről, a Budapest 
Mikrohitel Programról, az „Út a munka-
erőpiacra” elnevezésű programról, vala-
mint innovációs és üzletfejlesztési megol-
dásokról hallhattak érdekes és informatív 
előadásokat. 

A szervezők bíznak benne, hogy a most 
megrendezett találkozó csupán első állo-
mása volt egy sikeres sorozatnak. 

Morovik Attila alpolgármester nyitot-
ta meg az áprilisi fórumot

Gazdasági fórum Csepelen
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A magyar költészet napja al-
kalmából „A dalszöveg is vers” 
mottóval szavalóversenyt ren-
deztek a Radnóti Miklós Műve-
lődési Házban. A 39 versenyző 
négy kategóriában indulva adta 
elő kedvenc dalszövegét. Ákos-

tól, Demjén Ferenctől és Máté 
Pétertől több dalszöveg is el-
hangzott, míg a musicalek közül 
A padlás, A Pál utcai fiúk és a 
Macskák szövegei szerepeltek. 
A produkciókat Barbaró Atti-
la, a Zorall gitárosa és szöveg-

írója, Lévai-Hangyássy Lász-
ló, a Zorall basszusgitárosa, és 
Máger Judit szerkesztő-újságíró 
értékelte. A díjakat Ábel Attila 
alpolgármester adta át. Minden 
résztvevő emléklapot kapott, a 
dobogósok pedig értékes ajándé-

kot is átvehettek. A résztvevők 
teljes listája a www.csepel.hu 
oldalon olvasható. ● Lass Gábor

KULTÚRA

Versünnep a Radnótiban
HELYEZÉSEK 

Alsó tagozat: 1. Farkas Tí-
mea (Móra iskola); 2. Laka-
tos Vanessza (Móra iskola); 
3. Pásztor Jancsó Viktor 
(Móra iskola). Felső tago-
zat: 1. Kurucz László (Móra 
iskola); 2. Molnár Eugénia 
(Nagy Imre ÁMK Színkör); 
3. Répás Roxána (Nagy 
Imre ÁMK Színkör). Kö-
zépiskola: 1. Csapó Máté 
(Szent Györgyi Albert Gim-
názium); 2. Dávid Kinga 
(Jedlik); 3. Csomor Csenge 
(Jedlik). Felnőttek: 1. Kár-
páti István; 2. Dobrovszki 
Roland; 3. Forján Viktória 

AZ IDEI ELSŐ HELYEZETTEK

Kárpáti István: „Azért válasz-
tottam A Kárpáthyék lánya című 
dal szövegét, mert egyrészt én is 
Kárpáti vagyok, másrészt az öt-
venes évekről sok emlékem van: 
édesapámat akkor internálták 
Recskre. 1956 őszén első osz-
tályos voltam, emlékszem arra, 
hogy a forradalom kitörésekor 
a Bem téren szaladgáltam. Nem 
sokkal a forradalom után költöz-

tünk Csepelre, ezért tősgyökeres csepelinek vallom magam. Ide 
a Radnótiba már fiatalon is sokat jártam, főleg Radics Béla-kon-
certekre. Tetszik ez a rendez-
vény: tavaly is sikerült nyernem, 
és jövőre is itt leszek. Kedvenc 
költőm József Attila.”

Csapó Máté: „Mivel a haza-
fias, Magyarországról szóló 
verseket szeretem, ezért esett 
a választásom Ákos egyik dal-
szövegére, A katona imájára.  
Kedvenc költőim: Wass Albert, 
Kányádi Sándor, Reményik 

Sándor, Gyóni Géza. Szeretnék 
irodalmi vonalon továbbtanul-
ni, de terveim között szerepel  
a Színművészeti Egyetem is.” 

Kurucz László: „Régóta szeretem 
a Depressziót, minden daluk jól 
át tudja adni, amit én is érzek. Ka-
masz vagyok, talán ezért is fogott 
meg nagyon a zenéjük.  Kedvenc 
költőm József Attila, és a Tiszta 

szívvel című verse áll hozzám legközelebb. Nagyon szeretem 
ezt a művészeti ágat, mert én is így tudom magam a legjobban 
kifejezni. Az informatikai pályán szeretnék továbbtanulni.”

Farkas Tímea: „Az osztályfő-
nököm javasolta, hogy a Vukot  
szavaljam, mert nagyon jól tu-
dom a szövegét. Szeretem a 
Vukot, de az idősebbnek szó-
ló meséket jobban kedvelem. 
Esténként, lefekvés előtt sokat 
olvasok. A versek közül inkább 
a vidámabbakat szeretem, mint 
például Petőfi Sándortól az 
Anyám tyúkja.”

fotó: Tóth Beáta
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Különleges élményben le-
hetett része annak, aki 
meghallgatta Eperjes Ká-
roly Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész, va-
lamint Négyesi Katalin gor-
donkaművész közös zenés 
irodalmi estjét a Radnóti 
Miklós Művelődési Házban. 

Eperjes Károly olyan huszadik 
századi magyar költők művei-
ből válogatott, akik az isten-
keresés témáját járták körül. A 
színművész már 23 éve lép fel 
ezzel az esttel, „határon innen 
és túl”. Fiatalon látta Latinovits 
Zoltán Balassi Bálintról szóló 
estjét, és sokat forgatta a mű-
vész Verset mondok című köny-
vét. Innen jött az ihlet, hogy ő is 
közönség elé álljon egy sajátos 
irodalmi esttel. Eperjes Károly 
olyan műveket szavalt és elem-
zett, amelyekhez egytől egyig 
elválaszthatatlan kötelék fűzi. 
Volt olyan vers, amelyet a szín-
művészeti felvételin szavalt, 
volt olyan, amelyet már főisko-
lás korában, és volt olyan, ame-
lyet csak 16 év után mert elsza-
valni, mert nem értette annak 
teljes mélységét. 

Az est mottója egy József At-
tila-idézet volt: „Az igazat 
mondd, ne csak a valódit.” 

Eperjes Károly szerint „a való-
ság az, hogy születünk, megha-
lunk, de az igazság e felett van.” 
Az előadás három részből épült 
fel: szabad akarat, megtérés és 
a lét végső értelme. József At-
tila, Ady Endre, Weöres Sán-
dor, Pilinszky János, Babits 
Mihály, Nagy László és Szabó 
Lőrinc műveivel mutatta be e 
három témát: hogyan vallanak 
költőink az élet értelméről, a 
szeretetről, a hitről, a feltáma-
dásról. Az est során Négyesi 
Katalin gordonkaművész elő-

adása segített elmerülni a filo-
zofikus művekben. 

Betekintést nyerhettünk a sza-
bad akaratú József Attila iste-
nes verseibe. Eperjes Károly 
elmondta, sokan azért lepőd-
nek meg azon, hogy József 
Attila istenes verseket is írt, 
mert ezeket nem tanítják, pedig 
csak akkor nem írt ilyen témá-
jú műveket, amíg másfél évig a 
kommunista párt tagja volt. Az 
előadás nemcsak az irodalmi 
művek elemzéséről szólt, ha-

nem a művész önvallomásáról 
is. Például elmondta, hogy fia-
talon ő is „liberális keresztény” 
volt, mint Ady Endre, de ami-
kor „rádöbbentem, hogy ilyen 
nem létezik, eldobtam a libera-
lizmust és végre keresztény let-
tem.” Ady Endrét úgy jellemez-
te, mint aki a legtöbb „megtérő” 
verset írta, ezt a Krisztus-ke-
reszt az erdőn és Az Úr érke-
zése című műveivel mutatta 
be. Megtudhattuk azt is, hogy 
rendszeresen látogatja Ady 
Endre sírját és a szülőhelyét is. 

Az előadás legérdekesebb ré-
sze volt, amikor József Attila 
Az Isten itt állt a hátam mögött 
című versét elemezte. Elmond-
ta, négy évig nem tudta ezt a 
verset értelmezni. A költő ezt 
többször is átírta, ezért a mű 
megértéséhez a színművészt 
az eredeti kézirat másolata se-
gítette. „Gyönge a testem: óvja 
félelem!” – írta József Attila. 
Eperjes Károly ezzel a vers-
sorral magyarázta el, hogy az 
„istenfélő ember” helytelen ki-
fejezés, mert Istentől nem félni 
kell. „Ha megtaláltuk az Istent, 
óvó, féltő szeretettel legyünk 
irányába” – mondta. 

Az előadás végén idézte Pio 
atya Magyarországról szóló 
látomását és jövendölését, mi-
szerint „minden nemzet irigyel-
ni fogja a magyart, mert innen 
fog felszállni az, ami megvál-
toztatja az egész világot.” 
● Lass Gábor

KULTÚRA

Eperjes Károly zenés irodalmi estje a költészet napján: József Attila, Ady, Pilinszky

 Egy Istent féltő ember

Májusi zarándoklat
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Élő Rózsafüzér Za-
rándoklatot  május 13-án, szombaton. A fővárosi zarándoklat 
kilenc egyidejű, gyalogos zarándoklatból áll, érintve városszéli 

plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket. 
Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. A zarán-
doklati végpontokon, este hétkor szentmisét mutatnak be fő-
tisztelendő atyák.  
Részletes információ: www.elorozsafuzer.hu

„Az Isten itt állt a hátam 
mögött s én meg-
kerültem érte a világot” 
József Attila
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A feltámadás 
törvénye
Ha józan paraszti ésszel nézek körül, és 
ki szeretném találni, milyen alapelvek, 
törvényszerűségek húzódhatnak meg 
a természet és társadalom működése 
mögött, csak arra jutok, hogy például 
az evolúciós fejlődés teljesen idegen 
ezektől. Amit, akit magára hagyunk 
ugyanis, az – ahelyett, hogy elkezdene 
kibontakozni és fejlődni – annak rendje 
és módja szerint, záros határidőn belül 
szétzilálódik, tönkremegy. 

Nincs ez másként a természetes kivá-
lasztás esetében sem. Bár az erősebb 
minduntalan hatalomra kerül, de ez a 
hatalom sosem tartós, sőt, minél job-
ban ragaszkodik hozzá, annál inkább 
kérészéletűbb lesz. A gyenge és elnyo-
mott pedig túléli a nehéz időszakot, és 
előbb vagy utóbb ismét utat talál a fel-
emelkedéshez.

A feltámadás törvénye mindezeknél 
sokkal életszerűbb. Így működik a ter-
mészet. Minden katasztrófa után (le-
gyen az ciánszennyezés, vulkánkitörés 
vagy cunami) viszonylag rövid idő után 
helyreáll. Az élet győz a halálon. Évről 
évre bármilyen hideg és hosszú legyen  
a telünk, egyszer csak újraéled, kizsen-
dül és virágba borul az addig halottnak 
mutatkozó táj. Nincs ez másként az em- 
beri társadalom elnyomottjaival, kive-
tettjeivel, akiket a jelenben általában si-
kerül ideig-óráig elhallgatni és elhallgat-
tatni. Éppen belőlük lesznek azonban a 
jövendő századok ünnepelt hősei, akikre 
mint koruk maradi gondolkodását túlha-
ladó emberekre épül fel az új világ.

Jézus Krisztus feltámadása ebben a mi 
mostani világunkban tehát úgy tűnik 
nekem, mint egy teljesen logikus, ma-
gától értetődő esemény (noha felfogá-
sához továbbra is hitre van szükségem). 
Ahogyan már Péter apostol is megfo-
galmazta ezt az első pünkösdön: „De 
őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál 
fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a 
halál fogva tartsa őt.” (Ap. Csel. 2,24) 
● Kéri Tamás református lelkipásztor

A Csepel II. Jézus Szíve Plébánián 
húsz éve működik a Karitász Csoport. 
Munkájukért ez év március 15-én 
Csepel Szolgálatért-díjat vehettek át 
Borbély Lénárd polgármestertől. 

A szolgálatot az egyházközösség önkénte-
sei vállalják: jelenleg huszonkét önkéntes 
látja el a feladatokat. Vannak közöttük aktív 
dolgozók, nyugdíjasok, családosok, egye-
dülállók. A szolgálat a katolikus karitász 
szellemiségét követve sokoldalú és több-
rétű. Az egyik folyamatos segítségnyújtási 
forma a ruharaktár-szolgálat. Péntekenként 
a Kossuth Lajos utca 148. alatt 10 és 11 óra 
között fogadják a rászorulókat, ahol ingyen 
kaphatnak használható, jó minőségű ruhá-
kat, bútorokat, háztartási gépeket az adako-
zó kerületi lakosok és az egyházközösségi 
tagok jóvoltából. „A ruharaktár 2016-ig a 
plébánia garázsában működött, onnan köl-
töztünk a Kossuth Lajos utcába, ahol tavaly 
novembertől Borbély Lénárd polgármester 
úr és Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő 
asszony jóvoltából már rendezettebb kö-
rülmények között tudjuk osztani az adomá-
nyokat. A nyitvatartás ideje alatt szociális 
tanácsadásra is van lehetőség” – mondta 
Kunszt Marietta, a Csepel II. Jézus Szíve 
Plébánia Karitász Csoportjának vezetője. 

A szolgálat Gyuri atya irányításával egyéb 
intézményekkel is kapcsolatot tart. A fel-
ajánlásokból – igény és lehetőség szerint 
– juttatnak a Vöröskereszt Anyaotthonnak, 
a Vöröskereszt Hajléktalanszállónak, az 
Ív utcai Speciális Általános Iskolának és 
egyéb kerületi intézményeknek. Kapcsolat-

ban vannak a kerületi ellátórendszer tagja-
ival, személyesen ismernek mindenkit, így 
közösen, egymás munkáját segítve tudják 
támogatni a rászoruló egyéneket, családo-
kat. Jó a kapcsolatuk a Csodakút Egyesített 
Óvodával is: az időseknek szervezett kari-
tászos rendezvényeken óvodások is szok-
tak műsort adni. A Karitász Csoport részt 
vesz az Élelmiszerbank és az együttműkö-
dő üzletláncok valamint az egyházközös-
ség által szervezett élelmiszergyűjtéseken. 
Tavaly karácsonykor 675 kg élelmiszert, 
idén nagyböjt alkalmával pedig 390 kg 
élelmiszert gyűjtöttek össze. Évente tarta-
nak jótékonysági vásárokat, amelynek be-
vételét szintén a rászorultak megsegítésére 
fordítják. Vannak olyan családok, idős, be-
teg személyek, akiket folyamatosan láto-
gatnak, rendszeresen segítenek. „Bár a ke-
rületben három plébánia van, a kerületben 
egyedüli karitászcsoportként működünk. 
Sajnos az egész kerület megfelelő karitász 
ellátását sem anyagi, sem emberi erőforrá-
saink nem teszik lehetővé. Teréz anyát idéz-
ve: „úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak 
egy csepp a tengerben, de anélkül a csepp 
nélkül sekélyebb volna a tenger” – mondja 
Kunszt Marietta.

A csoport azért tartja különösen értékesnek 
a Csepel Szolgálatáért-díjat, mert nem gya-
kori, hogy a városvezetők egy ilyen szolgá-
latra felfigyeljenek. „A díjjal megerősítést 
kaptunk, hogy a városvezetés a továbbiak-
ban is támogatja a munkánkat, másrészt 
a rászorulók felé is pozitív üzenet, hogy 
a vezetés figyelmet fordít a gondjaikra.”
● Lass Gábor 

Csepp a tengerben
fotó: Tóth Beáta
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Sporteszközök 
a rendőröknek
Új kondigépeket ajándékozott a csepeli önkormányzat a 
XXI. kerületi rendőrkapitányságnak. A csepeli rendőr-
ség edzőtermét a közelmúltban újították fel: itt adta át 
Borbély Lénárd polgármester és Morovik Attila alpol-
gármester a mindennapi edzést, a jó fizikai erőnlétet se-
gítő gépeket a rendőrség munkatársainak.

A rendőrség hivatásos állományú dolgozói évente fizikai 
állapotfelmérésen vesznek részt. 

Antibiotikumok a környezetünkben
Előző cikkeinkben áttekintettük az 
antibiotikumok áldásos hatását a 
baktériumok elleni harcban. Ne gon-
doljuk azonban, hogy csak humán 
megbetegedésekben használjuk eze-
ket a gyógyszereket. 

Megdöbbentő tény, hogy az állatgyógyá-
szat legalább olyan mértékű felhasználó, 
mint a humán gyógyászat. Nap mint nap 
kapja az állat, hogy nyereséges legyen a 
tartása. És használjuk a gyümölcstermesz-
tésben is, hogy egészséges, „mosolygó” al-
mákat vehessünk a boltokban.  

Földben, vízben
2002-ben világszerte évente 100-200 ezer 
tonna antibiotikumot használtak fel: e 
mennyiség egy része visszajut az embe-
ri szervezetbe. A termőföldeken kiterí-
tett szennyvíziszapok és az állati trágya 
a szennyező forrás. Az antibiotikumok 
kimutathatók a szennyvizekben, a termé-
szetes vizekben, a felszín alatti vizekben, 
és megjelennek az ivóvízben, az élelmi-

szerekben. A kikerülő gyógyszerek káro-
sító hatását növelheti az a tény, hogy nem 
egy, hanem többfajta gyógyszer-hatóanyag 
együtt található a vizekben és a talajban, 
melyek hatása hatványozódik. 

Ijesztő adatok
A világon évente 700 ezer ember hal meg 
fertőzés miatt. Száz antibiotikumunk van, 
ám vannak olyan baktériumok, amikre két 
vagy egy antibiotikum hat csak. Vagy egy 
sem. Pedig nagy szükség lenne rájuk. A 
rákbetegeknek, az AIDS-eseknek, a szerv-
átültetésen átesetteknek, a koraszülöttek-
nek, a stentekkel élőknek, az inzulinpum-
pásoknak, a dializált betegeknek, az ízületi 
pótlással élőknek. 2050-re évente tízmillió 
áldozata lesz a fertőzéseknek. Az USA 
kórházaiban a felhasznált antibiotikumok 
felét fölöslegesen rendelik. A járóbeteg-
rendeléseken felírt antibiotikumok 45 
százalékát olyan betegségekre adják, ame-
lyekre nem hatnak. Az Egyesült Államok 
antibiotikumfogyasztásának 80 százaléka 
nem humán célú! A baktériumok pedig 
tanulékonyak, gyorsan szaporodnak, egy-
másfél év alatt kialakul a rezisztencia. 

Egyenlőtlen küzdelem
Hetven év telt el azóta, hogy Fleming fel-
fedezte a penicillint és ezért Nobel-díjat 
kapott. És mindezt megjósolta: „Az a meg-
gondolatlan személy, aki a penicillinkezelés-
sel játszadozik, erkölcsileg felelős minden 
egyes megfertőződött, penicillinrezisztens 
szervezetű ember haláláért. Remélem, ezt  
a bajt el tudjuk kerülni.”

A baktériumok húszpercenként megújul-
nak, DNS-ük információit átadják az új 
generációnak. Egy gyógyszer kifejleszté-
se pedig tíz év. Egyenlőtlen küzdelem, de 
lépni kell. Korlátozni kell a mezőgazdaság, 
az állattartást, ellenőrizni kell a vényeket, 
hogy indokolt-e a felírásuk. Tudatosan kell 
élnünk, hogy ne veszítsünk csatát a bakté-
riumokkal szemben. Hogy az antibiotikum 
hatásos fegyver maradhasson.

Lassú csökkenés
Az Európai Unió 2002-ben megfogalmazott 
előírásai az antibakteriális szerek alkalma-
zásának csökkentését, illetve csak a jól meg-
alapozott céllal való használatát javasolják. 
Fontos, hogy az EU-ban tilos az antibiotiku-
mok preventív (megelőző) használata. Vala-
mi elkezdődött. Az Európai Gyógyszerügy-
nökség (EMA) jelentéséből látható, hogy 
2011 és 2013 között mintegy 8 százalékkal 
csökkent az antibiotikum-forgalmazás.

Az antibiotikumok „szuperfegyverekként” 
legyőzték a kórságokat. Eddig. Rajtunk áll, 
hogy mi lesz ezután.

LÉZERKEZELÉS

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgá-
lat Fizikoterápiáján új berendezéssel 
kezdték meg a betegek gyógyítását. A 
kezelőegységgel lézerkezelést is tud-
nak végezni. Ez nagy segítség lehet a 
csontkinövéssel (sarkantyú) élők szá-
mára. Várják a betegeket.

Az antibiotikumok kimutathatók a 
természetes vizekben, a talajban is
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Nagy érdeklődés kísérte a harmadik alka-
lommal megrendezett nyugdíjas-táncver-
senyt, ahol idén tizenhárom pár lépett én. 
A Királyerdei Művelődési Ház nézőtere 
ismét megtelt, barátok, rokonok, ismerő-
sök biztatták a versenyzőket. A vendég-
fellépők, Karda Beáta, a Vadrózsa dalárda 
énekkar, Bakacsi Béla és Kiss Zsolt tere-
mettek remek hangulatot. A megjelent ven-
dégek között köszöntötték Borbély Lénárd 
polgármestert, Ábel Attila alpolgármestert, 
Pintér Józsefné önkormányzati képviselőt. 
A versenyt a tavalyi győztesek, Kustán 
Magdolna és Somogyi Gyula nyitotta meg, 
majd sorra a színpadra léptek a párok: az 
örökzöld slágerekre előadott műsorszá-
mok a régi fesztiválok hangulatát idézték. 
A produkciókat idén is a közönség értékel-
te. Az eredményhirdetésen Ábel Attila és 
Pintér Józsefné adták át a díjakat. 

Negyedik helyezést ért: Kővári Gyuláné 
és Kővári Gyula; Tóth György Miklósné 
és Tóth György Miklós; Kovács Gyulá-
né és Thomasz Károly; Orosz Károlyné 
és Orosz Károly; Szabó Nagy Katalin 
és Szabó Ferenc; Mészáros Istvánné és 
Tóth János; Szép Józsefné és Szabó Béla; 
Krehnyai Éva és Németh Károly; Gulyás 

Istvánné és Horváth András; Nagyné Kati 
és Farkas Margit. Különdíjat kapott 
Krehnyai Éva. Harmadik lett Ambrus 
Kati és Tóth Ferenc, a második helyen 
Palotainé Ica és Potyondi Pál, míg az első 
helyen Liptai Kati és Hevesi József vég-
zett. ● Antal Zsuzsa

IDŐSEK

Páros tánc Királyerdőben

DOBOGÓSOK

Ambrus Kati és Tóth Ferenc: „Nemrég ismere-
kedtünk meg itt a nyugdíjasklubban. Különleges 
orosz táncot választottunk, sokat dolgoztunk az 
rajta, örülünk, hogy tetszett. Jó volt újra itt lenni.”

Palotainé Ica és 
Potyondi Pál: 

„Hat éve táncolunk együtt. Már harmadszor ve-
szünk részt a versenyen, megérte ismét eljönnünk, 
hiszen dobogós helyen végeztünk. A pörgős, rit-

mikus táncokat 
kedveljük.”

Liptai Kati és Hevesi József: „Itt a művelődési 
házban kezdtünk táncolni, már hatodik éve gya-
korolunk együtt. Filmzenét választottunk, nagyon 
szeretünk, mozogni. Fiatalabb korunkban mind-
ketten táncosok voltunk, nem izgulunk a fellépé-
seken, a tánc éltet bennünket.”

Várjuk a Csepel 
Művek egykori 
munkatársainak 
jelentkezését!
Várjuk azok jelentkezését, akik – 1985-
tel bezárólag – hosszabb ideig a Cse-
pel Művekben dolgoztak, és szívesen 
részt vennének egy összejövetelen, 
hogy újra találkozzanak egymással, a 
régi kollégákkal. Célunk, hogy össze-
hozzuk a csepelieket egy kis nosztal-
giára, kötetlen beszélgetésre.

A találkozó június 8-án, csütörtökön, 
10 és 16 óra között lesz a Hollandi úti 
Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban. A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges. A jelentke-
zés határideje: május 20-a. Regiszt-
rálni lehet a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjteményben, Bukucs Barbaránál 
a 278-2747-es telefonszámon.

A jelentkezéskor kérjük, adják meg – 
nevük, telefonszámuk mellett –, hogy 
a gyáron belül melyik üzemben, met-
től meddig és milyen munkakörben 
dolgoztak, továbbá örömmel vesszük, 
ha a rendezvényre valamilyen emléket 
(fotót, használati vagy emléktárgyat) 
magukkal hoznak, melyek még inkább 
segítik a régi idők felelevenítését.

„Ha táncolsz, élsz... Ha élsz, 
táncolsz."  – Heidi Groskreutz, 
amerikai táncos
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Április elején 4-én ünnepelte 81. születés-
napját az egyéni olimpiai bajnok és egyben 
első kétszeres olimpiai aranyérmes öttusá-
zó, a Csepel SC egykori kiváló sportolója, 
Németh Ferenc. 

1960-ban, Rómában egyéniben és csapat-
versenyben, Balczó Andrással, valamint 
Nagy Imrével együtt is a dobogó tetejé-
re állhatott. A mindig vidám, mosolygós 
sportember 1936. április 4-én született. A 
ma már 90 éves Benedek Ferenc mesteredző 
volt az, aki az akkor még a futballpályán 
szaladó, jó mozgású fiatal Németh Ferencet 
felfedezte az öttusa számára. Egy betegség 

miatt 1963-ban be kellett fejeznie pálya-
futását, de a sporttól sohasem szakadt el.

Aktív pályafutása után négy évig az öttusa-
szövetség főtitkáraként dolgozott. Később 
visszatért Csepelre, és egykori edzőjével, 
Benedek Ferenccel nyitottak sportiskolát. 
Az 1972-es olimpián – melyen két csepe-
li versenyző, Balczó András és Villányi 
Zsigmond is az ezüstérmes öttusacsapat 
tagja volt – a válogatott vívóedzőjeként 
tevékenykedett, majd 1974-ben Csepelen 
megalapította a vívószakosztályt. Később 
edzősködött Kuvaitban, majd 1996-ban vo-
nult nyugdíjba. ● Csepel Öttusa Média

SPORT

Boldog születésnapot!

Milánói 
aranyeső
A WAKO, a Világ Kick-box Szövetségé-
nek szabályrendszerei közül kétségtelenül 
a pointfighting szakág a legnépszerűbb, 
a legtöbb sportoló ebben a szabályrend-
szerben lép tatamira. Ezt felismerve szer-
vezte meg öt évvel ezelőtt az első, kizá-
rólag a pointfighting szakág számára a 
Pointfighting Cupot Andrea Ongaro, az 
egykori kiváló olasz klasszis.

Az idei, április elején, Milánó külvárosá-
ban, Castellanzában megrendezett verse-
nyen 19 ország 75 klubjának közel ezer ne-
vezője volt jelen: a csepeli Halker-Király 
Team Kick-box Akadémia 25 versenyzője 
Király István Mesteredző vezetésével uta-
zott az olasz városba.

Már tizenkét éve a csepeli pointfighting 
kick-boxosok utalják a szakágat szinte 
minden korosztályban, pedig ellenfelek-
ben, vetélytársakban nincs hiány. Sokan 
szeretnék legyőzni a csepelieket, főleg a 
házigazda olaszok, akik a legfőbb riváli-
sok. Ám Király István csapata most sem 

talált legyőzőre: a Halker-Király Team 
Kick-box Akadémia a kétnapos versenyen 
23 arany, 15 ezüst, 11 bronzérmet gyűjtött, 
így az összesített éremtábla élére került! 
A fölényüket mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a versenyen induló 25 olasz 
klub összesen nyert 24 aranyérmet.

Pályázati felhívás
Csepel meghatározó sportegyéniségei, 
Tóth II. József és Czibor Zoltán pályafu-
tásának emléket állító köztéri emlékmű 
megalkotására 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata tervpályázatot hirdet a Buda-
pest XXI. kerület Béke téren található, 
közúti forgalomterelő szigeten felállítás-

ra kerülő, Csepel legendás futballistái-
nak emléket állító köztéri emlékmű el-
készítésére. Az országos, nyílt művészeti 
tervpályázat sikeres lebonyolítása után 
a pályamű tervezett felállítására 2017. 
november 25-én kerül sor. A pályázat 
célja olyan kortárs, esztétikailag és tar-
talmában is igényes szoboregyüttes lét-
rehozása, mely nemcsak Csepel futball-
legendáinak, Czibor Zoltánnak és Tóth II. 
Józsefnek, hanem a magyar labdarúgó 

válogatott 1953. évi legendás 6:3-as győ-
zelmének is emléket állít. A cél olyan, a 
kerület kulturális, sportéleti jelenét erősí-
tő műalkotás létrehozása, mely méltóan 
őrzi az Aranycsapat világbajnokságon el-
ért eredményeit. 

Ezúton is várjuk, minden, a témában 
alkotni vágyó művész jelentkezését. 
A részletes pályázati felhívás a www.
csepel.hu oldalon található. 
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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.

Ragyognak a harmatcseppek
Május 5-e, 16 óra: Anyák-napi kézműves-
foglalkozás 

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. A foglal-
kozást vezeti: Novák Ági kineziológus. Új 
tagokat is szívesen látunk! Téma:  Minden-
napi tanulások, tanítások – május 3. 

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

Programok 

Ismét Csepel-sziget körüli hajókirán-
dulás június 3-án. Jelentkezni lehet a 
könyvtárban hétfőnként, 16-18 óra között 
Zémann Istvánnál (Csepeli Helytörténeti 
és Városszépítő Egyesület). 4000 Ft/fő, 6 
év alatt ingyenes.  

Április 26-án 17 órakor Ez(o)kos: mesé-
lő gyerekrajzok Király Szilvia pedagógus, 
pszichológus, numerológus előadása. A 
rajz a lélek szimbolikus nyelve, üzenete-
ket közvetít a tudattalanból. Hatékony 
segítséget nyújt abban, hogy általuk 
jobban megértsük gyermekeink lelkének 
változásait.

Május 10-e, 17 óra: Denke Ibolya spiritu-
ális pszichológiai tanácsadó, numerológus 
előadássorozata folytatódik. A párom és 
én: emberi kapcsolatok a numerológia 
tükrében

Május 13-a, 10 óra: Agytorna - Rejtvény-
kedvelők klubja (9-99 éves korig). Sudoku, 
skandináv, szókereső - havonta egy szom-
bat délelőtt. Klubvezető: Fenyvesi Judit 
rejtvényfejtő 

Május 17-e, 17 óra: Expedíció a paradi-
csommadarak földjére - madársereglet Pá-
pua Új-Guineától a Csepel-szigetig. Kókay 
Szabolcs természetfestő, illusztrátor a Ter-
mészetvédelmi Hivatal munkatársa isme-
retterjesztő előadására. www.kokay.hu

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 rendezvényünk ingyenes szeretet-
tel várjuk az érdeklődőket! 

A könyvtár 2017. május 1-én, hétfőn 
ZÁRVA!

* * *

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

Programok

Horgoló-klub: minden csütörtök 10 órától 
Meridiántorna: május 4-e, 15 óra
Szemtorna: május 4-e, 15.30          
Origami klub: május 10-e, 17 óra
A hangok gyógyító ereje: április 26-a, 
17 óra     
Matematika-korrepetálás általános 
iskolásoknak minden szerdán 17 órakor 
(Előzetes bejelentkezés szükséges)

Kéthetente új könyvekkel és friss folyóira-
tokkal várjuk az olvasókat.

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   
Program 
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: Május 9-e, 11.00 óra
Május 10-e: kirándulás a Debreceni Bota-
nikus kertbe.
Május 20-a: kirándulás Bécsbe.
Május 27-e: kirándulás – Budafoki Rózsa-
kiállítás és Pincészet.

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
Április 25-e, 16.30: Magaságyás-készítés 

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Április 25-e, 17.00 óra: Balázs Sándor 
emlékest
Május 9-e, 17.00 óra: Gulyás Ilona irodal-
mi estje és új kötetének bemutatója.

Galéria 21 
Április 24-ig Román Márta képzőművész 
kiállítása tekinthető meg.
Május 4-e, 18.00 óra: Tavaszi tárlat – a 
Stemmer Ferenc Fotóklub tárlatának meg-
nyitója.

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

Április 26-a, 17 óra: Szabó Verona 
kárpitművész Nincs rózsás labyrint című 
kiállításnak megnyitója

* * *

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

Április 22-e, 17 óra: Horváth Balázs ki-
állításának megnyitója

PROGRAMPROGRAM

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLÍTÁS 
2017. április 21-én, 17.30-kor nyílik 
Zsoldos Írén festőművész kiállítása. 
Megtekinthető május 26-ig.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerdán 9.30-10.30. Azoknak, akik sze-
retnének hasonló korú babák és mamák 
társaságában játékkal eltölteni egy kis 
időt, miközben meg tudják beszélni aktu-
ális gondjaikat a kisgyermek gondozóval. 
Az első alkalom ingyenes. Témák: április 
26.: Alvási szokások, problémák; május 
3.: Dacos, dühös, verekedős gyermek 
jelenségének oka, kezelése; május 10.: 
Egészséges táplálkozás, ételkóstolás; má-
jus 17.: Nyárváró kézműves-foglalkozás; 
május 24.: Bölcsődelátogatás, udvari játék 
lehetőség; május 31.: Családi gyermeknap 
a bölcsődében

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: Sebessy Bianka
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: 
VÁLTOZÁS: Klubfoglalkozás minden hónap 
harmadik péntekén 14.00-19.00 óra között.
Hastánc 
Kedd 18.30-19.30, vezeti: Tóth-Czirják Alíz
Íjászklub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba
Hétfő: 18–19, szerda: 19–20,
péntek 17.30-18.30. 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!

Régi bankjegyek: közeleg a határidő
Ez év július 31-ig lehet felhasználni a 2016 előtt ki-
bocsátott régi 2000 és 5000 forintos bankjegyeket. 
Ha mégis nálunk maradna pár címlet, azokat a ban-
kokban és a postán még három évig, a jegybankban 
pedig húsz évig (2037. július 31-ig) váltják át új, ér-
vényes megfelelőikre.

Munkaszüneti nap 
a rendőrségen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Szent György 
nap, a rendőrség napja alkalmából 2017. április 

24-e a rendőrség hivatásos állománya szá-
mára munkaszüneti nap. Erre való tekintettel a 
megyei rendőr-főkapitányságokon, a rendőrka-
pitányságokon és a határrendészeti kirendeltsé-
geken ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

A bejelentések felvétele ezen a napon is 
biztosított a rendőrkapitányságokon. 
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. május 1. 

Sorsoltunk!  Az április 6-ai skandináv rejtvény nyertese: Lenner Ferenc, 1213 Budapest, Daru út. A gyerekrejtvény nyertese: Temesvári Csenge, 
1213.Szent István út. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (Csete 
Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

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

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@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. május 4-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkben egy jelmondatot fejthettek meg. 
Milyen jeles naphoz kötődik?

Vízszintes:  1. A mottó első fele 8. Némán rágó! 9. Építőjáték 10. Üres gyomor 
érzete 11. Római 3 13. Összedőlő 15. Kettős betű 17. Ige keverve! 18. Levest 
eszik 21. Szénmonoxid 22. E dolog 23. Hírszerző 25. Aszalnak 29. Közepén 
leesett! 30. Seben képződik 31. Szolmizációs hang 32. Lóversenypálya (szleng) 
34. Gyorsan

Függőleges: 1. Három fős csoport 2. Ágnes becézve 3. Létezik és lélegzik 
4. Ébredezik, elhagyja fekvőhelyét 5. Össze-vissza majdnem megold! 6. Állatkert 
7. Ilyen harangszó is van 12. Járom 14. Sportoló trikóján 16. Keverve nyer! 
18. Visszafelé koszok! 19. „A” görbe vonal 20. Erős szándék, eltökéltség 
21. A mottó második fele 24. Nem megy el 26. Belül ráevez! 
27. … Tóth László (színész) 28. Közöld a kívánságodat 33. Idősebb röv. 
35. Manchester United

Előző rejtvényünk megfejtése: Április 8-án

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
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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 generá-
ciónak alkalmas családi ház. A telken két ház 
van, az egyik 80 m2 a másik 20 m2. 457 m2-es 
telken több szőlőlugas, és gyümölcsfa találha-
tó. Az ingatlan azonnal költözhető! 
Tel.: 06-30-455-4698, 06-30-593-0865________________________________________ 
ELADÓ a kertvárosban újépítésű másfélszobás 
gázcirkós kocsi-beállós kis lakás jó közlekedéssel. 
T.: 06-30-516-2763________________________________________ 
DÖMSÖDÖN eladó vízparthoz közeli nyaraló. 
Kedvezményes ár. T.: 06-30-466-0292 

KERES________________________________________ 
ELADÓ ingatlant keresek Budapesten és vidéken. 
T.: 06-20-288-4831________________________________________ 
KIADÓ kis házat keresünk, ahol a gyermek szalad-
gálhat a kertben. T.: 06-30-518-1925

EGÉSZSÉG ________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréningek, Moz-
gásterápia relaxációval szisztémás betegségekhez 
is, Magánórák, Moderntánc, Klasszikus balett, 
Fitt-dance, Nyújtások, Hatha Yoga, Pilates, Salsa!   
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55. T.: 
06-70-318-3077; email: linda@laskaitreningek.hu 
web:laskaitreningek.hu

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyaté-
kát korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai 
tapasztalat, ingyenes kiszállás. 
+36-1-787-9282,  +36-30-877-1460________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót 
vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
CSEPELI munkavédelmi üzletünkbe ügyfélfoga-
dó raktáros kollegát keresünk! Várjuk jelentkezé-
sét a 06-30-403-4845-ös telefonszámon, vagy  a 
sztimea.stumigroup@gmail.com e-mailen. 

SZIGETSZENTMIKLÓSI kertépítő cég munkatár-
sakat keres. Előny kertész, kőműves, vízszerelő 
szakma és gyakorlat, B, C, E kategóriás jogosítvány. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: grassmaster.
kft@gmail.com-email címen. Tel: Hajdu Marianna 
+36-70/931-5957________________________________________ 
CSEPEL Művek területén műanyagfröccs mű-
helybe gépkezelőt keresünk, a munka betanul-
ható, nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Jelent-
kezni a 06209850754-es számon lehet.________________________________________ 
SZEMÉLYI gépkocsivezetőt keresek kedd-csü-
törtök (május) T.: 06-30-273-2587

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
EZ NEM internet, ez a valóság! Társközvetítő 
iroda, ahol személyesen, személyre szabottan 
foglalkozunk Önnel! Hívjon minket, hogy Önnek 
is legyen társa! T.: 06-30-445-8646

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-
szigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. 
Felmérés díjtalan! 
Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
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 ________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. 
Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. Több 
mint 500 elégedett család. Személyi kölcsön 
9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 06-30-
985-5000________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kő-
műves javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig javítással. 
T.: 06-30-921-1417 Tarnóczy Vilmos________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588 ________________________________________ 
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

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat.  A diszkont
elv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely egyet jelent azzal, hogy a lényegre 
koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron. 

Feladatai:
•  üzleteink rendeléseinek összekészítése, komissiózása modern raktári és szállítóeszközök 

segítségével, a munkavégzés száraz és hűtött (0  4 °C) áru részlegen is történhet
 Az ideális jelölt:
•  megbízható, nagy munkabírású, pontos és csapatszellem jellemzi
•  képes önállóan dolgozni, emellett rugalmas
•  ápolt megjelenésű
•  előny: elektromos könnyűgépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik  

(ráállásos targonca, típus: 3313)
 Amit kínálunk:
•  átlagon felüli jövedelem, a napi 5 órás pozícióban elérhető  

legmagasabb havi bruttó fizetés: 194 438 Ft
•  átlagon felüli jövedelem, a napi 6 órás pozícióban elérhető  

legmagasabb havi bruttó fizetés: 233 325 Ft
•  Erzsébetutalvány Plusz kártya (havi 3 500 Ft napi 5 óra esetén, havi 4 000 Ft napi 6 óra esetén)
•  ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJs jogosítvány) megszerzésének lehetősége
•  kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
•  a műszak kezdése fix, nincs váltóműszak, lehetséges műszakok: 12:00  17:30 (napi 5 órás pozíció)  

vagy 12:00  18:30 (napi 6 órás pozíció)
•  hosszú távú, stabil munkahely, tiszta, modern munkakörnyezet, dinamikus csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, jelentkezési anyagát fényképes,  
magyar nyelvű önéletrajzzal, motivációs levéllel, valamint a végzettséget igazoló okmánnyal 
az alábbi címre várjuk: 

raktar.bia@aldi.hu

A pozícióban 
elérhető 

legmagasabb havi 

bruttó fizetés: 

233.325 Ft

(heti 30 órában)

Raktári dolgozó 
munkatársat keresünk a biatorbágyi logisztikai központunkba
délutáni műszakban napi 5 vagy napi 6 órában

karrier.aldi.hu

Készen áll a sikerre?
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A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet Ápolási Igazgatója

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §
alapján álláshirdetést tesz közzéaz Intézmény Központi Telephelyén

(1204 Bp. Köves út 1.) működő Központi Műtő állományába
KIEMELT BÉREZÉSSEL

MŰTŐSSEGÉD munkakör betöltésére
Jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti

jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1204 Bp., Köves út 1.
A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: A műtőssegéd kompetencia körébe tartozó

feladatok végzése, részletes feladatai a
munkaköri leírásban meghatározottak
szerint.

Illetményre vonatkozó 
adatok: Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései, ill. megállapodás alapján.

Jelentkezési feltételek: • alapfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet, cselekvőképesség

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
• a jelentkező személyes adatai, elérhetősége (telefon, e-mail)
• iskolai és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat
büntetlen előéletről

A jelentkezési dokumentáció benyújtásának módja:
Személyesen: Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház,

1204 Budapest, Köves út 1. Ápolási Igazgatóság (Fsz. Igazgatósági
folyosó) Molnár Beatrix 

ápolási igazgató részére címezve e-mailen keresztül:
apig@jahndelpest.hu

JahnFerencKorhaz_2017-04-11_megrendelo32_XXI  12/04/2017  15:54  Page 1

KÖZPONTI CÍMREGISZTER HIRDETMÉNYEI
Módosult címek: 

hrsz létrehozott címek 
205595 1213 Budapest, Szilfás utca 16. A. ép.
205595 1213 Budapest, Szilfás utca 16. B. ép.
204131 1213 Budapest, Mária királyné útja 122. A. ép.
204131 1213 Budapest, Mária királyné útja 122. B. ép.
210339/3 1211 Budapest, Déli utca 8.

Beolvadt (összevont ) címek: 
209364/24/A/17 1215 Budapest, Ady Endre út 49. A.lh. 5.em. 17. belevonva
 1215 Budapest, Ady Endre út 49. 5.em.17-be
209364/24/A/14 1215 Budapest, Ady Endre út 49. A.lh. 4. em.14. belevonva
 215 Budapest, Ady Endre út 49. 4.em.14-be

Budapest, 2017. február 17., Dr. Szeles Gábor, jegyző
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JÓ BORT KÖZVETLEN
A TERMELŐTŐL!

MEGNYITOTT A      CSEPELEN IS!

CHARDONNAY......................................  399 FT/L
O.MUSKOTÁLY X CSERSZEGI F. ........  449 FT/L
SZÜRKEBARÁT....................................  419 FT/L
KÉKFRANKOS ROZÉ...........................  449 FT/L
CABERNET SAUVIGNON ROZÉ..........  449 FT/L
KÉKFRANKOS......................................  399 FT/L
CABERNET SAUVIGNON.....................  499 FT/L
ZWEIGELT.............................................  419 FT/L
ÉDES VÖRÖS........................................  499 FT/L 
AZ ÁRAK HÚSVÉTIG ÉRVÉNYESEK!

CÍM: CSEPELI PIAC, DEÁK TÉR
WEBLAP: WWW.TAPIOVIN.HU

Gondoskodjon időben a teljes 

értékű nyugdíjas éveiről!

• elérhető árak
• zöldövezeti elhelyezkedés
• magas szintű egészségügyi ellátás
• intézményi orvos és rendszeres szakorvosi 

ellátás
• önálló, akadálymentesített apartmanok
• gyógytorna és uszoda
• az ellátás gondtalan kényelme
• függetlenség a főzés, mosás, takarítás 

terhe nélkül
• a programlehetőségek széles skálája

Fel tudja sorolni a csepeli Olajág Otthonok előnyeit?

Jöjjön, 
nézzen be hozzánk!

Várjuk jelentkezését: 
06 1 510 00 17

Legyen a mi otthonunk az Ön otthona!

www.olajagotthonok.hu

csepelihirmondo_102x134.indd   1 2017. 04. 13.   9:00
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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

Májusi programok:
Zenei-irodalmi programok

Május 26-a:  Klasszikus zene. A műsor 16 órakor kezdődik.

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

A vetítésre kerülő film címei a Nyugdíjas Klubban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Május 4-e: Ausztrália - Új Zéland Előadó: Gubányi Gábor okleveles közgazdász

Május 11-e: Vajdasági nagy kőrút a Vaskapuig.
Előadó: Mikó Imre  okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász 

Május 18-a: Franciaország-Normandia. 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 

minden páros hét hétfőn 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 szerdán 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.

Virágos Csepelért: 
várják a jelentkezőket
Az önkormányzat 2017-ben is elindítja a virágosítási programját. 
Virágágyások beültetésére lakcímenként (társasházaknál lépcső-
házanként) átlagosan 50 darab egynyári virágot ajánl fel az önkor-
mányzat. Társasházak esetén a be nem kerített előkert, 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 ápolásáról 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 weboldalakról. Társashá-
zak esetében a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő (cég-
szerű aláírással), kertes házak esetében az adott címre érvényes 
lakcímkártyával rendelkező lakos jelentkezését várjuk.

A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. április  
26-a, a benyújtás módjai: postán (Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62–64.), személye-
sen az ügyfélszolgálati irodán, vagy a viragoscsepelert@varosgazda.
eu e-mail címen.

A növények átvételének időpontja és helyszíne: május 6-a, szom-
bat 8–14 óra, Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Katona 
József u. 62–64., Kassai utca felőli dolgozói parkolóban). A növé-
nyek átvételekor kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkár-
tyájukat 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
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

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

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

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

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

KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Április 22., május 20.
BABA- ÉS TINI BÖRZE – Használt ruhák 
és egyéb gyermekholmik vására. 
A májusi börzére asztalok még 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 27. 18.30, április 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:
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)

NYUGDÍJAS KLUB
időpont: április 22., május 6. 15.00-19.00
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Megtekinthető: szerda 8.00-14.30, 
péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00. 
A belépés díjtalan! 

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

RADNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

2017. április 22., 10:00
SÉTA A MÚLTBA – Látogatás a Csepeli Vezetési 
Pont Kiállítóhelyen 
A bunkertúra ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
278-2757, radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2017. április 29., 18-22 óra
GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN 
– élő zenés táncoktatás 
a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
Fellép a Mydros együttes. A belépés díjtalan! 

TANFOLYAMOK
ÚJ TANFOLYAM: ÖNISMERETI TRÉNING
Jelentkezési határidő: április 29.
csoport.csepel@gmail.com vagy 20/418-0724 
Alakformáló torna  
hétfő: 18.30-19.30
Bodyart  
hétfő: 19.00-20.00, csüt.: 18.00-19.00
Ingyenes próbaóra: május 8.
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

TARTSON VELÜNK,
FEDEZZÜK FEL EGYÜTT

A SZENT IMRE TÉR
MÚLTJÁT, LÁTNIVALÓIT!

Történetek, épületek, emlékművek

Április 29.,
szombat 15 óra

BEJELENTKEZÉS
ÉS BŐVEBB

FELVILÁGOSÍTÁS:
Királyerdei

Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. 

T.: 278-2747
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

 www.csepelivaroskep.hu

FÖLD
NAPJA
FÖLD
NAPJA

Program: 9:00 Közös virágültetés a Művelődési Ház előtt (kedvező 
időjárás esetén) | 10:00 Katicák a Földért – a Katicabogárka együttes 
interaktív gyerekkoncer�e | 11:00 Tudatos növényvédelem – a Csepeli 
Kertbarát Kör előadása | 11:30 Ökomosószer készítés | 12:00 Ásványok a 
történelmi Magyarország területén | 12:30 Színpadon a Csep Jazz Dance és 
az Island Rock Csepel tánccsoportok | 13:00 Galambröptetés | 13:30 Farmer 
Fashion Show  Továbbá: HuMuSz Redesign Kiállítás | Herman Ottó Vándor-
tanösvény | kézműves-foglalkozások | öko-játszótér | használt elem gyűjtés 
| zöld pályázatok | kvíz | büfé

2017. ÁPRILIS 22., SZOMBAT2017. ÁPRILIS 22., SZOMBAT

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

Tel.: 278-2757
www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Együttműködő partnereink: 
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.,

Csepeli Kertbarát Kör, 
Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete

 

Gyerekprogram, vásár, előadások

Előadó: Bálint Gazda

Növény
és sövény

2017. április 30., 10-14 óra
Csepeli Szurkolói Aréna

Ingyenes kerti- és szobanövény miniexpo
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Minividámpark

Állatbemutató

Arcfestés

Lufibohóc

Logiko-P ját óház   

Minividámpark

Állatbemutató

Arcfestés

Lufibohóc

Logiko-P ját óház   Virsli, sültkolbá 
Marhapörkölt
Zalai dödölle
Sütemények

Láng�

Virsli, sültkolbá 
Marhapörkölt
Zalai dödölle
Sütemények

Láng�

Nem lét�ő
tárgyak tárlata

Helytörténeti-kiállítás

KGST motorkerékpárok

Veterán rendőrségi

járművek
Retro

plakátkiállítás

Nem lét�ő
tárgyak tárlata

Helytörténeti-kiállítás

KGST motorkerékpárok

Veterán rendőrségi

járművek
Retro

plakátkiállítás

Május 1. hétfő,
10:00 – 20:00
Május 1. hétfő,
10:00 – 20:00

Csepeli
retro majális

Csepeli
retro majális

10:00 Retro slágerek a Csepeli Auth Henrik 
Fe tivál Fúvªenekar műsorában              

11:00 A nagy Ho-Ho-Horgá  – 
a Szabad Ötletek Színházának meseelőadása               

12:00 A Királyerdei Tájház alapkőletétele 
a májusfa tövében                              

12:30 A Ser On Stone blues-rock zenekar koncertje 
(a �ünetben sör-virsli verseny)                  

14:00 Ricsi Bohóc bulĳa                                                                                                   
15:00 TraBarna a Merkur telepen – 

Lorán Barnabás kabaréja                                          
16:00-20:00 Zenél a Night µpress Zenekar                                                                                       

17:30 ABBA Show

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeim�h�@csepelivar�kep.hu · www.csepelivar�kep.hu

Kedv�őtlen időjárás esetén 
a �ínpadi programokat a művelődési házban tartjuk meg.
A rend�vényre a belépés díjtalan, mindenkit �eretettel várunk! 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÖN MÉG
NEM VOLT?

INGYENES HAJÓKIRÁNDULÁS

KERÜLETI NYUGDÍJASOKNAK

A CSEPELI ÖNKORMÁNYZAT

TÁMOGATÁSÁVAL.

IDŐPONT: MÁJUS 11.
JELENTKEZÉS:  06-70-439-7769


