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Arra biztatok mindenkit, hogy menjen 
el, és szavazzon nemmel a népszava-
záson – mondta lapunknak Borbély 
Lénárd, Csepel polgármestere, akit  
a kvótareferendum fontosságáról, és 
a kényszerbetelepítés negatív hatása-
iról is faggattunk. 

 Miért fontos, hogy részt vegyünk a refe-
rendumon?
 Elöljáróban elmesélek egy érdekes ese-
tet. Nemrégiben egy nagy német iparváros 
polgármestere ellátogatott Csepelre. A kö-
zös ebéden megköszönte, hogy a magyar 
kormány felépítette a kerítést a határon. 
Pozitív visszajelzést kaptunk tehát Német-
országból is.

 Örvendetes, de miként érinti mindez  
a kerületet?
	 Csepel	 évek	 óta	 a	 főváros	 egyik	 leg-
nyugodtabb és leginkább rendezett kerüle-
te. 2010-ben fogtunk össze, azóta szebbek 
lettek a parkjaink, a közterületeink meg-
újultak, a Szent Imre tér rendbetételére 
például nem kevesebb, mint 260 millió 
forintot költöttünk. Újjáéledt a Tamaris-
ka-domb,	 a	 Kiserdő,	 emellett	 különböző	
városrehabilitációs projekteket indítot-
tunk útjára. Nemsokára megújulhat a Rá-
kóczi Közösségi Kert, a Kis-Duna-partot 
továbbfejlesztjük, az útépítésekben is 
nagyobb sebességre kapcsolunk. A 2010 
előtti	 állapotokhoz	 képest	 szerencsére	 az	
anyagi helyzetünk is jó. Ezt a nyugalmat, 
rendet kívánják megbontani azok az embe-
rek,	 akik	mindenféle	 szándékkal,	 erősza-
kos módon jönnek Európába. Az illegális 

bevándorlók célja nem más, minthogy 
elfoglalják	 a	 kontinenst	 az	 itt	 élők	 elől.	
Mindennek mostanában az európai orszá-
gok isszák meg a levét, noha nemrég be-
bizonyosodott,	hogy	már	a	német	legfelső	
szintű	 politikai	 vezetés	 sem	örül	 annyira	
a migránsoknak. Elég csak Angela Merkel 
német kancellár nyilatkozatára gondol-
nunk, amelyben kimondta: bárcsak visz-
szafordíthatná	az	idő	kerekét.

 Amit ugye már nem lehet...
 Ezért kérem arra a választópolgára-
inkat, hogy ne pártpolitikai ügyként te-
kintsenek az eseményekre. Történelmi 
fordulóponthoz érkeztünk Európában, a 
népszavazás pedig a pártok és belpolitika 
helyett	a	jövőnkről	szól,	nem	pedig	az	or-
szágba	betelepíteni	kívánt	1294	emberről.	
Szinte	biztos,	hogy	a	jövőben	menekültek	
újabb és újabb hullámai érik majd el Euró-
pát,	ezért	sem	valószínű,	hogy	csak	ennyi	
migránst telepítenének Magyarországra. 
Jómagam a „nem” szavazatra buzdítok 
mindenkit. Elengedhetetlen az is, hogy 
érvényes legyen a referendum, mert minél 
nagyobb arányban utasítjuk el a kényszer-
betelepítést,	annál	erősebb	lesz	a	felhatal-
mazása a kormánynak. A magasabb rész-
vétel	esetén	egy	demokratikusan	működő	
Európai Unióban mégsem hagyhatják fi-
gyelmen kívül az adott tagállam lakossá-
gának véleményét.

 Ön szerint van okunk félni?
 Úgy gondolom, igen. Elég csak a fran-
ciaországi és németországi terrorcselek-
ményekre, zaklatásokra gondolni. Elju-

tottunk oda, hogy most már nem csak a 
feleségeinket	és	a	felnőtt	lányaikat,	hanem	
a kiskorú gyermekeinket is félteni kell. 
Ezek az emberek teljesen más kulturális 
háttérrel rendelkeznek, ami szerintem ösz-
szeegyeztethetetlen az európai kultúrával, 
ráadásul nem is akarják elfogadni az eu-
rópai normákat. A migránsok veszélyt je-
lentenek	a	mindennapjainkra	és	a	jövőnk-
re nézve egyaránt. Észre kell venni, hogy  
Európa lerohanása zajlik, a kontinens ve-
zetői	ugyanakkor	csak	lassan	ébredeznek.

 Ennek ellenére Németországban nem-
rég állítólag önkormányzati bérlakásokból 
paterolták ki a 15 éve ott lakó bérlőket, 
mondván, kell a hely migránsoknak. Mi 
történne Csepelen, ha beköltöztetnék őket 
a kerületbe?
 A kerületben 1475 önkormányzati la-
kás	van,	ebből	1339-et	adtunk	ki	szociális	
alapon. Az ingatlanokat a bajba jutott cse-
peli honfitársainknak szánjuk, nem pedig 
a migránsoknak. Betelepítés esetén biz-
tosak lehetünk abban, hogy a migránsok 
nem sátrakban laknának. Teljesen logikus, 
hogy a lakhatásukat valahol meg kellene 
oldani.	 Ebből	 nem	 nehéz	 arra	 következ-
tetni,	 hogy	 kézenfekvő	megoldás	 lehetne	
az állami vagy önkormányzati lakásokat 
igénybe venni, ahogyan ezt Németország-
ban	már	megcsinálták.	Másrészről,	a	bete-
lepítéssel a szociális háló egyik legfonto-
sabb része, a segélyezés rendszere kerülne 
veszélybe. Csepel idén 192 millió forintot 
költ a bajba jutott helyi honfitársakra. En-
nél több pénzt nem tudunk áldozni a rá-
szorulókra. Tudomásul kell venni, hogy 
ha	 nem	 bővíthetők	 a	 segélyekre	 szánt	
források, akkor a rászoruló csepelieknek 
kevesebb jut majd a forrásokból, legrosz-
szabb esetben semmit sem fognak kapni. 
Polgármesterként a csepeliek érdekét kép-
viselem, ezért sem akarok migránstelepet 
a	kerületből.

 Nem túl rózsás jövőkép. De mi fog tör-
ténni, ha a választópolgárok többsége el-
utasítja a népszavazáson a kényszerbetele-
pítést?
 A miniszterelnök úr az Európai Unió 
egyik legmeghatározóbb politikusa, fi-
gyelnek	 a	 szavára.	Ha	győznek	a	nemek,	
Magyarország precedenst teremthet azál-
tal, hogy ellentmond annak a bürokratikus 
szervezetnek, amely íróasztalok mögött 
ülve kívánja megmondani, hogy hova, 
mennyi ember kerüljön.

Borbély Lénárd: a migránsok kulturális háttere teljesen 
összeegyeztethetetlen az európai életformával      

Mindenki 
szavazzon 
nemmel!

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN
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 Van itt azért más is. Tavaly Szabó Sza-
bolcs csepeli országgyűlési képviselő és 
pártja, az Együtt élesen bírálták a tömeges 
illegális határátlépés megakadályozását, 
és ezzel az uniós szabályok betartását. Az 
Együtt akkor azt is bejelentette, hogy mint-
egy 15 000 migránst telepítenének le Ma-
gyarországon, a képviselő pedig a Hírmon-
dónak elmondta, örülne, ha a befogadottak 
közül Csepelen is többen otthont találná-
nak. Mit gondol erről?
	 Szabó	Szabolcs	2014	óta	országgyűlési	
képviselő,	az	Együtt	választókerületi	elnö-
ke.	Megdöbbentő	számomra	a	nyilatkozata.	
Ha	ugyanis	egy	országgyűlési	képviselő	a	
kerületébe	történő	betelepítést	szorgalmaz-
za,	 ne	 legyenek	 kétségeink	 afelől,	 hogy	

mindjárt Csepel lenne az a kerület, ahol 
migránstelep létesülne. Csak halkan jegy-
zem meg egyébként, hogy a kerületben 
számtalan	lehetőség	kínálkozik	erre.

 Csakhogy Szabó Szabolcs és párttársai 
pár héttel ezelőtt még ennél is továbbmen-
tek. A képviselő nemrég arról tájékoztatta 
közösségi internetes oldalán a nyilvánossá-
got, hogy „A bevándorlási válság kezdete 
óta 500 ezer ember ment át Magyarorszá-
gon és 80 ezer nőt erőszakoltak meg. Ma-
gyar férfiak!” Sírjunk vagy nevessünk?
 A bejegyzés nagy felháborodást váltott 
ki Csepelen. Úgy gondolom, elég vastag 
bőr	 kell	 ahhoz,	 amikor	 Szabó	 Szabolcs	
olyan kijelentésekre ragadtatja el magát, 

hogy a magyar férfiak veszélyesebbek, 
mint a bevándorlók. A magyar férfiak ne-
vében ezt kikérem magamnak! Persze a 
mi társadalmunkban sem mindenki ma-
kulátlan, de aki figyeli az elmúlt egy év-
ben	a	nők	elleni	erőszakos	cselekmények	
híreit, az látja, hogy mi zajlik Európa 
országaiban. A nehezebb kérdés inkább 
az, hogy mit lehet kezdeni az olyan em-
berekkel,	 akik	 a	 kultúrájukban	 a	 nőket	
a háziállatok után rangsorolják. Mi nem 
szeretnénk, hogy ha a családjainkat, ott-
honunkat bántódás érné, éppen ezért nem 
szeretnénk, hogy illegális bevándorlókat 
telepítsenek az utcáinkba, lakókörnyeze-
tünkbe. Ezért is szavazzunk nemmel ok-
tóber 2-án! ● Takó Szabolcs

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN

„Arra kérem a választópolgárokat, 
hogy ne pártpolitikai ügyként 
tekintsenek az eseményekre”
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Minden polgárt arra buzdítunk, hogy ok-
tóber 2-án menjenek el szavazni, és sza-
vazataikkal utasítsák el, hogy az Európai 
Unió	az	Országgyűlés	hozzájárulása	nél-
kül	 kötelező	 betelepítési	 kvótát	 határoz-
zon meg Magyarország számára – jelen-
tette ki közös sajtótájékoztatóján Borbély 
Lénárd, Csepel, Riz Levente, Rákosmente 
és	Ughy	Attila,	Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre polgármestere. A csepeli Szent Imre 
téren,	 az	 Országzászló	 előtt,	 szeptember	
18-án megrendezett közös esemény üzene-
te az volt, hogy „védjük meg otthonunkat 
és közösségi értékeinket!”. Ha az érintett 
önkormányzatokat arra kényszerítik, hogy 
a bevándorlókra fordítsa szociális kiadása-
inak egy részét, az a szociális háló össze-
omlásával fenyeget. 

„Csepel toleráns, segítséget nyújt azoknak, 
akik rászorulók. A kényszert azonban el-
utasítjuk. Szavazzunk nemmel, mert ez szol-
gálja érdekeinket. Mondom ezt úgy is, hogy 
háromgyerekes édesapa vagyok” – mondta 
Borbély Lénárd. 

Riz Levente emlékeztetett Nizza és Pá-
rizs példájára, ahol barbár terrorista táma-
dásoknak voltak kitéve a franciák. A fran- 
ciákat nem kérdezték meg arról, hogy mit 
szeretnének az ország bevándorlási politi- 
kájában. Ha a jelenlegi bevándorlási ten-
dencia folytatódik, harminc éven belül 
megduplázódik az érintett országok népes-
sége. Olyan állapotok alakulnak ki, mint 
nálunk a Keleti pályaudvarnál tavaly. Ezt 
józan ésszel senki nem akarhatja. 

„Rákosmente 90 ezer lakosú kerület. Ha 
a bevándorlók ellepik a környékünket, az 
önkormányzat nem lesz képes fenntartani a 
szociális rendszerét. Erkölcsileg sem fogad-
ható el, hogy olyan ígéretekkel kecsegtes-
sük a bevándorlókat, amelyeket nem tudunk 
teljesíteni. A hazug ígéretek elfogadhatatla-
nok” – mondta Riz Levente.
 
Ughy	Attila	 egy	 két	 évvel	 ezelőtti	 élmé-
nyét osztotta meg. Akkor a Ruhr-vidéken 
töltött néhány napot, de meglepetésére  

az éttermek zömében nem beszéltek né-
metül. Kiderült, hogy bevándorlók lepték 
el ezeket a munkahelyeket, akik közben 
kialakították a saját, párhuzamos társadal-
mukat. Megemlítette, hogy a kerületében 
mintegy százezer lakos él, akikért az ön-
kormányzat	 felelősséget	 vállal.	 Az	 ő	 ká-
rukra nem vállalható, hogy idegen ország-
ból	érkezők	ezreiről	gondoskodjanak.	

„A népszavazáson nem 1294 menekült ide-
telepítéséről döntünk, hanem arról, hogy 
kinyitunk-e egy kaput, aminek következté-
ben utána tízezrek jöhetnek szabadon az 
országba. Nemcsak a jelen, hanem a jövő 
nemzedék sorsáról is szó van. Felelősség-
gel tartozunk nekik, ezért kell nemmel sza-
vazni” – mondta Ughy Attila.
● Cs. A. 
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az ország jövőjéről szól 
a kvótaellenes népszavazás

Nem delegáltak a baloldali pártok tago-
kat az október 2-ai népszavazás csepeli 
választási bizottságaiba. Így csak a Fi-
desz	 és	 a	 Jobbik	 képviselői	 felügyelik	
majd	 a	 kényszerbetelepítésekről	 szóló	
népszavazás tisztaságát – értesült önkor-
mányzati forrásból a Csepel.info.

2014 tavaszán Szabó Szabolcs, az 
Együtt	politikusa,	ősszel	pedig	Horváth	
Gyula, a Demokratikus Koalíció poli-
tikusa volt a csepeli balliberális össze-
fogás	 képviselő-,	 majd	 polgármester-
jelöltjei.	 Ebből	 logikusan	 következne,	
hogy a politikusok és pártjaik közösen 
delegálnak tagokat a választási bizott-

ságokba. Ehhez képest a Csepel.hu úgy 
tudja, hogy a hetven csepeli szavazó-
körből	 egy	 szavazókörbe	 sem	 delegált	
az MSZP, az Együtt, a PM, a DK és a 
Liberálisok bizottsági tagokat.

A portál információi szerint Szabó Sza-
bolcs, az Együtt politikusa és a DK-s 
Horváth Gyula polgármesterjelölt meg 
sem próbált tagokat toborozni, és ugyan-
ez igaz a csepeli MSZP-re is. A Fidesz-
KDNP	90	főt	delegált	a	bizottságokba,	a	
Jobbik	pedig	20	főt,	a	bizottságok	önkor-
mányzati	 résztől	 delegált	 és	 választott	
tagjai	mellett	ők	fogják	a	pártok	részéről	
garantálni a választás tisztaságát. 

delegáltak nélkül 

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN

Három polgármester: Riz Levente, Borbély Lénárd és Ughy Attila
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Rendkívüli testületi ülést hívott össze 
Borbély Lénárd polgármester Csepelen. 
A legfontosabb napirendi pontként Ábel 
Attila és Morovik Attila alpolgármeste-
rek indítványát tárgyalták, amiben fel-
kérik	 a	 kerület	 vezetőjét,	 hogy	 minden	
lehetséges módon támogassa az október 
2-ai népszavazást.

Tizenegy	 önkormányzati	 képviselő	 kez-
deményezésére rendhagyó testületi ülésre 
került sor múlt hét szerdán a csepeli önkor-
mányzat üléstermében, ahol hosszú hóna-
pok kihagyása után – Horváth Gyula, Hu-
dák János és Takács Krisztián kivételével 
– újra tiszteletüket tették az ellenzéki pár-
tok	képviselői.	Az	ülésen	Borbély	Lénárd	
köszöntője	után	Ábel	Attila	 alpolgármes-
ter ismertette indítványát. A Felhívás az 
október	 2-ai	 népszavazáson	 történő	 rész-
vételre	címet	viselő	előterjesztésével	kap-

csolatban	a	képviselő	elmondta,	2015-ben	
ízelítőt	 kapott	 Magyarország	 abból,	 ami	
az országra várna, ha határait megnyitná 
az	illegális	határátlépők	előtt.	A	kényszer-
betelepítéssel kapcsolatban hozzátette, egy 
bármikor megváltoztatható kvóta alap-
ján úgy telepítenének be százezreket Ma-
gyarországra, hogy ahhoz sem az illegá-
lis bevándorlók, sem az érintett országok 
hozzájárulását nem kérik ki. Ábel Attila 
szerint köztudott az is, hogy az illegális 
bevándorlókat Németországban és a skan-
dináv országokban sokszor a települések 
önkormányzati lakásaiba költöztették be. 
Csepelen 1475 önkormányzati lakás van: 
az uniós kvóta alapján ezek lakói is az ut-
cára kerülhetnek, helyükre pedig illegális 
bevándorlókat költöztethetnek. „Ezért is 
lesz sorsdöntő az október 2-ai népszavazás 
Magyarország számára” – figyelmeztetett 
az alpolgármester.

A rendkívüli testületi ülésen az eddi-
giekhez	 képest	 meglepően	 nagy	 szám-
ban	 megjelenő	 ellenzéki	 képviselők	 is	
felszólaltak, akik a kormány által kez-
deményezett népszavazás értelmetlen-
ségét hangsúlyozták. Pintér Józsefné, a 
Fidesz-KDNP	 képviselője,	 családügyi	
tanácsnok ezzel szemben elmondta, az 
illegális migránsok gyakran tekintenek 
prédaként az asszonyokra, amivel a ma-
gyar	 nők	 és	 a	 gyermekek	 kerülhetnek	
veszélybe, ha nem megyünk el szavaz-
ni. Szuhai Erika, a szociális, egészség-
ügyi és fogyatékosügyi bizottság Fi-
desz-KDNP-s elnöke felszólalásában 
ugyanakkor szomorúnak nevezte, hogy 
az	 ellenzéki	 képviselők	 közvetve	 az	 il-
legális	 bevándorlók	 kerületbe	 történő	
telepítését akarják elérni. „A csepeliek 
legnagyobb félelme az illegális migráció-
val kapcsolatban a bizonytalanság. Erre 
pedig csak a nemmel lehet szavazni októ-
ber 2-án” – zárta felszólalását az elnök 
asszony.

Az	 előterjesztést	 az	 ellenzék	 nem	 támo-
gatta,	a	Fidesz-KDNP	képviselői	megsza-
vazták.

Részvételre buzdít 
az önkormányzat

„Azért buzdítunk a távolmaradásra, 
mert hamis kérdésre csak rossz választ 
lehet adni. A törvény szerint a népsza-
vazás akkor érvényes, ha a választópol-
gárok legalább fele érvényes szavazatot 
adott le, vagyis az „igen” szavazat is a 
kormány érdekeit szolgálja, mert növeli 
a részvételt. A „nem” szavazat egyértel-
műen a kormány manipulatív szándékai-
nak felel meg, felhatalmazást és muníciót 
kínálva az idegengyűlölő és EU-ellenes 
politikának. Egy érvényes és eredményes 
népszavazás ráadásul biankó csekket 
adna a kormány kezébe, hiszen a feltett 
kérdésből nem vezethető le egyértelmű 
és világos közjogi következmény, vagyis 
a kormány a népszavazásra hivatkozva 
bármit megpróbálhat megszavaztatni az 
Országgyűléssel. Az érvénytelen ered-
ménnyel záruló népszavazással viszont a 
társadalom jelezheti a kormánynak: el-

utasítja a gyűlöletkeltést, fontosnak tartja 
a szolidaritást és az Európai Uniót. Ezért 
kell otthon maradni október 2-án.

Az állami hirdetések azt szajkózzák, 
hogy voksainkkal valamiféle kényszer-
kvótát van lehetőségünk elutasítani, ám 
erről szó sincs. A szeptemberi pozsonyi 
EU-csúcs zárónyilatkozatából kiderül, 
menekültek kvóta szerinti szétosztás-
ról alig esett szó. A zárónyilatkozatban 
azt is egyértelműen deklarálták, hogy  
a tanácsban ezentúl nem akarnak olyan 
eszközökkel élni, amelyekben nincs teljes 
egyetértés, és közös megoldásokat keres-
nek azokban az ügyekben is, amelyekben 
megosztottak. Márpedig az EU döntés-
hozatalában a magyar kormány is részt 
vesz. Ez a másik indok, ami miatt úgy 
gondoljuk, hogy nincs értelme a népsza-
vazásnak.”

lapunk megkérdezte Szabó Szabolcsot is 
a népszavazásról, a képviselő pártja, az Együtt 
állásfoglalását juttatta el szerkesztőségünkhöz: 

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN
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Az illegális bevándorlás veszélye óriási, 
és ha ezt el akarjuk kerülni, akkor el kell 
mennünk	szavazni	–	figyelmeztetett	Gulyás	
Gergely	 fideszes	 országgyűlési	 képviselő,	
az	 Országgyűlés	 törvényalkotásért	 felelős	
alelnöke a csepeli Rákóczi Kertben, szep- 
tember 21-én megtartott lakossági fórumon. 
Az október 2-ai népszavazással kapcsolatos 
előadáson	felszólalt	Németh	Szilárd,	ország- 
gyűlési	képviselő,	a	Fidesz	alelnöke	is.

Hamar	 elfogytak	 az	 ülőhelyek	 szerdán	 
a csepeli Rákóczi Kertben tartott tájékoz-
tató rendezvényen. A zsúfolásig megtöltött 
teremben	 elsőként	 az	 est	 fővendége,	 Gu-
lyás	Gergely	fideszes	képviselő,	az	Ország-
gyűlés	 törvényalkotásért	 felelős	 alelnöke	
fejtette ki az álláspontját az illegális mig-
rációval kapcsolatban. A honatya szerint 
fontos, hogy elmenjünk szavazni, hiszen 
egy eredményes és érvényes népszavazás 
közvetlen jogi értelemben vett következ-
ménye, hogy az jogalkotási kötelezettsé-
get eredményeztet, amely három évig 
kötelezi a kormányt a referendum ered-
ményének tiszteletben tartására. A képvi-
selő	hangsúlyozta:	a	népszavazás	ügyének	

nemcsak	jogi,	hanem	politikai	 jelentősége	
is van. Ma a nyugat-európai kormányok 
jelentős	 része	 szemben	 áll	 a	 választóik	
többségi véleményével. A közvélemény-
kutatások szerint a kelet-európaiak négy-
ötöde utasítja el a bevándorlást, ugyanez 
a szám Nyugaton kétharmad. A magyar 
népszavazással	 felhívhatjuk	 a	 figyelmet	
arra, hogy a nyugat-európai kormányok 
többsége antidemokratikus, azaz a saját vá-
lasztópolgáraik többségével szemben álló 
álláspontot képviselnek ebben a kérdésben. 
Gulyás Gergely a kényszerbetelepítés ne-
gatív hatásairól is beszélt. Szerinte a Ma-
gyarországra	 történő	 betelepítés	 szociális,	
lakhatási,	 valamint	 egészségügyet	 érintő	
következményei beláthatatlanok, senkinek 
nem	érdeke,	hogy	ez	a	helyzet	előálljon.

Éppen	 ezért	 a	 következő	 napokban	 az	 a	
legfontosabb	 feladat,	 hogy	 az	 ismerősöket,	
rokonokat,	barátokat	meggyőzzük	a	referen-
dum fontosságáról, és arról, hogy a „nem”-
re adjuk le a voksunkat. A népszavazás nem 
pártpolitikai ügy, nem a Fidesz nyer, vagy 
veszít,	itt	Magyarország	jövője	a	tét.	A	kép-
viselő	szerint	ma	nincs	alkalmasabb	és	haté-
konyabb eszköz a magyar választópolgárok 
kezében, mint a népszavazás. „Éppen ezért 
arra kérem a csepelieket, hogy szánjanak 15 
percet az életükből arra a nyugalomra, ami  
a kötelező betelepítési kvóta elutasítása 
hozhat. A magyar kormány akkor tud haté-
konyan fellépni, ha van mögötte egy olyan 
népszavazás, amire hivatkozni tud. A veszély 
valós és komoly, nem tudjuk elhárítani, ha 
nincs mögötte támogatás.” 

A rendezvényen Németh Szilárd ország-
gyűlési	képviselő,	a	Fidesz	alelnöke	is	fel-
szólalt, aki elmondta: a kényszerbetelepítés 
hatalmas kockázatokkal jár, a bevándor-
lók integrációja pedig már régóta kudarcot 
vallott. Mindezt szerinte jól példázza egy 
francia kutatás, amely kimutatta, az ottani 
muzulmánok 26 százaléka, a 29 év alatti 

fiataloknak	 pedig	 már	 az	 ötven	 százaléka	
utasítja el a Francia Köztársaság eszméjét. 
A	képviselő	hangsúlyozta,	akár	egy	Szeged	
méretű	 város	 lakosságának	megfelelő	 ille-
gális bevándorlót is betelepíthetnek Magyar-
országra, egészségügyi ellátásukat, szakkép-
zésüket, nyelvtanulásukat pedig a magyar 
adófizetők	 fogják	 majd	 finanszírozni.	 A	
forrásokat ugyanakkor nem lehet máshogy 
előteremteni,	mint	adóemelésből,	fizetés-	és	
nyugdíjcsökkentésből.	Németh	Szilárd	kifej-
tette, az elmúlt hat évben Magyarországon 
öt százalék alá csökkent a munkanélküliség, 
450 ezerrel többen dolgoznak a gazdaság-
ban, a reálkeresetek folyamatosan növeked-
nek, ráadásul a nyugdíjak vásárlóértékét is 
sikerült	megőrizni.	Mindezt	kockára	tesszük	
a kényszerbetelepítéssel.

Németh Szilárd döbbenetesnek tartja a 
Brüsszel által kiötlött családegyesítés tervét 
is: „minden egyes illegális bevándorló után 
átlagban nyolc családtaggal lehet számolni. 
Ha megszorozzuk ezzel az Európába eddig 
érkező közel másfél millió illegális beván-
dorló számát, 12 milliót kapunk. Akkor pe-
dig nem egy szegednyi embert fognak ide be-
telepíteni”	 –	 figyelmeztet	Németh	Szilárd,	
egyúttal felháborítónak tartva az Európai 
Unió tervét, mely szerint, ha nem teljesítjük 
a kvótát, minden egyes betelepíteni kívánt 
illegális bevándorló után fejenként 78 mil-
lió	 forintot	kell	fizetnie	a	magyar	adófize-
tőknek.	„Mindezt csak úgy lehet megállítani, 
hogy ha a népszavazáson nemet mondunk  
a brüsszeli ámokfutásra. És ha sokan mon-
dunk nemet, az más országoknak is példaér-
tékű lehet” –	zárta	sorait	a	képviselő.

Gulyás Gergely: beláthatatlanok a betelepítés következményei 

Magyarország 
 jövője a tét

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN

Gulyás Gergely

fotó: Somfai Sándor
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A Kvasznay Gulyás Margit Baráti Társa-
ság meghívására mutatták be  a közönség-
nek	 Udo	 Ulfkotte	 A	 menekültipar	 című	
könyvét. A Rákóczi Kertben szeptember 

22-én.	Őry	Károly	történésszel	és	Hanczár	
János íróval Kiss Mária, a Kvasznay Gu-
lyás Margit Baráti Társaság alapító elnö-
ke beszélgetett. Az eseményen megjelent 
Ábel Attila alpolgármester. A rendezvény 
fővédnöke	Németh	Szilárd	országgyűlési	
képviselő,	védnöke	pedig	Borbély	Lénárd,	
Csepel polgármestere volt, akik egyéb el-
foglaltságuk miatt nem tudtak részt venni 
a beszélgetésen. 
 
Udo Ulfkotte 1960-ban született, huszon-
öt éve foglalkozik újságírással. Tizenhét 
éven át a Frankfurter Allgemeine Zeitung 
munkatársa volt. Dolgozott külpolitikai 
szerkesztőként	 és	 haditudósítóként.	 Hel-
mut Kohl német kancellársága idején a 
német kormány politikai tanácsadója is 
volt. Több nagy vihart kavaró cikket és 
könyvet	írt,	ez	a	mostani	is	valószínűleg	
a támadások kereszttüzébe kerül. A me-
nekültipar	 című	 könyvét	 idén	 áprilisban	
mutatta be a közönségnek. 

Kiss Mária arról beszélt, hogy a könyv 
részletesen elemzi a migránsok bevándor-
lását Németországba. Felmerül a kérdés, 
hogy a bevándorlók miért éppen most in-
dultak útnak milliószámra, hiszen a kö-
zel-keleti országokban már jóval koráb-
ban is háborúk dúltak. Elgondolkodtató, 
hogy	sem	az	Afrikában	élő	milliomosok,	
sem	 a	 tehetős	 törökök	 nem	 támogatják	 
a migránsokat, noha a kultúrájuk hozzá-
juk áll közel. 

Hanczár János író azt elemezte, hogy 
kinek van haszna a népvándorlásból? 
Sokan ugyanis nagyon jól megélnek eb-
ből.	Németországban	például	5300	integ-
rációs központot hoztak létre, valamint 
számtalan egyéb programot indítottak 
el, hogy integrálják a jövevényeket. Ez 
szép	profittal	kecsegtet	egyesek	számára,	
ugyanakkor	erősen	kérdéses,	hogy	a	mig-
ránsok integrálhatók-e valaha. 
● Csepel.hu 

Tabudöntögető könyv 
a népvándorlás hatásairól

Villámcsapás következtében teljesen leégett a Hargita me-
gyében lévő, a sóvidék legmagasabb pontján fekvő székely 
település, Atyha római katolikus temploma szeptember 18-
án. A tűzvészben személyi sérülés nem történt, de az anyagi 
kár több tíz millió forint. 

Atyha gyakorlatilag teljesen magyarlakta település, a húsz évvel 
ezelőtti utolsó népszámláláskor 340-en éltek ott. Németh Szi-
lárd országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke közleményben 
kéri az önkormányzatok segítségét, hogy nyújtsanak anyagi tá-
mogatást a templom újjáépítésére. 

Az Élő Székelyföld helyi újság szerint a tűzvész hatalmas 
pusztítást végzett, a templomnak csak az oldalfalai marad-
tak meg. A tetőszerkezet és a mennyezet gerendái beestek 
a templomtérbe, és a tűz átterjedt az oltárra, a bútorzatra és 
a híres Kolonics-orgonára is. A tűzoltóknak csupán a torony 
egy részét sikerült megmenteniük. A tűzvészben a harangok 
is megsérültek. A tűzoltóknak annyit sikerült elérniük, hogy 
megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos iskolára és 

a ravatalozó épületére. A kár az első becslések szerint mint-
egy 27 millió forint.

Atyha katolikus, magyar település. Székelyudvarhelytől 36 ki-
lométerre, egy hegynyeregben található 700-750 méter ma-
gasan. A most áldozatul esett római katolikus templomot 1797 
és 1799 között építették. 

Németh Szilárd közleményében megemlíti, hogy az elnép-
telenedés veszélyével küzdő faluban az egyház lélekmegtar-
tó szerepe megkérdőjelezhetetlen. Most ez nagy veszélybe 
került. A magyarországi települések gyors, hathatós anyagi 
segítséget tudnak nyújtani, ha összefognak a bajban. Ezért 
arra kéri az önkormányzatokat, hogy közösen támogassák az 
atyhai templom mihamarabbi újjáépítését. Segítsünk székely 
testvéreinknek! 

A felajánlásokat a következő számlára lehet átutalni:
Magyar Máltai szeretetszolgálat
számlaszám: OTp 11784009-20201739
A közlemény rovatba írják be a támogató önkormányzat 
nevét és azt, hogy „ATYHAI seGíTséG”!

● Csepel.hu 

Tűzvész a székelyföldi atyhában 
– Németh Szilárd felhívása 
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Soha nem csináltunk titkot abból, 
hogy nem fogunk beengedni az or-
szágba olyan embereket, akiknek 
nemhogy a valódi szándékait, de még 

a nevüket és a származásukat sem is-
merjük – nyilatkozta lapunk kérdésé-
re Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő, a Fidesz alelnöke. 

 Mi a tétje a mostani népszavazásnak? 
	 Elsősorban	 az,	 hogy	 hosszú	 távra	 is	
meghatározzuk	az	ország	jövőjét.	A	mos-
tani döntés ugyanis a gyermekeink, uno-
kájuk	 jövőjét	 is	 befolyásolja.	 Eldől,	 hogy	
a nemzeti hagyományok szellemében vagy 
valamiféle multikulturális modell szerint 
élnek-e	 majd	 az	 eljövendő	 nemzedékek.	
Egyszerűen	 nem	 engedhetjük	 meg,	 hogy	
az	ország	jövőjéről	mások	döntsenek.	

 Nem túlzás az, hogy Brüsszelben csak 
rosszat akarnak hazánknak? 
 Ebben a kérdésben biztosan rosszat 
akarnak. Ahelyett, hogy megállították 
volna a népvándorlást, tízezrek betelepí-
tését	tervezik.	Miközben	évről	évre	egyre	
több bevándorló érkezik az Európai Uni-
óba, a brüsszeli elit cinkosan hallgat, és 
az együttélés szükségességét szajkózza. 
A terrorcselekmények világosan meg-
mutatták, hogy még a másod- és harmad 

Németh szilárd: ha jöhetnének, a magyar emberek 
rovására jönnének a bevándorlók

Kétmillióból 
csak ötvenen 
dolgoznak

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN
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generációs bevándorlók közül is sokan be-
illeszkedési zavarokkal küzdenek. Hogy 
ne volna igaz azokra, kik egyik napról a 
másikra csöppennek egy teljesen más kul-
túrába, földrészre? 

 Vagyis ön szerint a mostani migráció és 
a terrorizmus összefügg egymással. 
 Határozottan állítom, hogy igen. Egy-
részt a mögöttünk álló, de egyáltalában el 
nem	 múlt	 terrorhullám	 elkövetői	 között	
friss bevándorlók is akadtak, másrészt 
könnyű	 belátni,	 hogy	 másfél	 millió	 em-
ber rászabadul a kontinensre, sok-sok ezer 
potenciális terrorista is megbújhat közöt-
tük, mint ahogyan biztosan meg is bújik. 
Ezek az emberek csak a parancsra várnak, 
hogy rátámadjanak mindenre, ami fontos 
nekünk: templomainkra, iskoláinkra, szó-
rakozóhelyeinkre, egész európai életfor-
mánkra. Le akarnak rombolni mindent, 
hogy a romokon felépítsenek valami egy-
általán nem európait. 

 Lehet, hogy így van, de mégis miért 
népszavazással kell kinyilvánítani a véle-
ményünket erről a kérdésről? 
 Azért, mert a népszavazásnál nincs 
erősebb	fegyver,	ez	a	legdemokratikusabb	
véleménynyilvánítási forma. És minél töb-
ben megyünk el, annál nagyobb lesz a ma-
gyar kormány felhatalmazása a szükséges 
lépések megtételére. Emlékezzünk a Béke-
menet	mindent	elsöprő	számbeli	és	erköl-
csi erejére: amikor több százezer magyar 
ember tett hitet Orbán Viktor politikája 
mellett, Brüsszelnek visszavonulót kellett 
fújnia,	pedig	azt	hitték,	ők	irányítják	a	fo-
lyamatokat. 

 Sokan a határzárat is bírálták, mond-
ván, civilizált ország nem zárkózhat el a 
külvilágtól. 
 Én inkább abban szabnám meg a ci-
vilizáció mértékét, hogy egy-egy papíron 
szuverén állam mennyire ura önmagának, 
és mennyire képes emberhez méltó, féle-
lem és rettegés nélküli életet biztosítani 
a saját polgárainak. Egyébként a határzár 
előtt	 391	 ezer	 migráns	 lépett	 Magyar-
ország területére, azóta mindössze 760. 
Szép részsiker, de nincs még vége a tör-
ténetnek, mert a migrációs nyomás egé-
szen biztosan fokozódik majd. Milliók, 
tízmilliók állnak ugrásra készen Ázsia és 
Afrika tranzitországaiban, egyetlen lépés-
re	az	európai	kontinenstől.	És	ha	úgy	lesz,	
hogy jönnek, mert jöhetnek, egyáltalán 

nem mindegy, melyik ország áll készen, 
és melyik nem. Nekünk határozott elkép-
zeléseink vannak, és soha nem csináltunk 
titkot abból, hogy nem fogunk beenged-
ni az országba olyan embereket, akiknek 
nemhogy a valódi szándékait, de még a 
nevüket és a származásukat sem ismerjük. 

 Mégis, miért hívja be az európai elit eze-
ket az embereket lényegében mindenfajta 
korlátozás nélkül?  
 Akármilyen magyarázatban higgyünk 
is, egy biztos: akik támogatják a tömeges 
betelepítést, és humánus lózungok mögé 
rejtőznek,	 az	 európai	 emberek	 ellensé-
gei. Nem akarják, hogy Európa önmaga 
maradjon, és örömmel vennének, de leg-
alábbis nem akadályoznának meg egy la-
kosságcserét. Leggyakoribb érvük, hogy 
humánus	 cselekedetről	 van	 szó,	 önmagá-
ban már azon megbukik, hogy zömében 
fiatal,	 életerős	 férfiak	 érkeznek,	 nem	 pe-
dig családok. Az sem igaz, hogy az euró-
pai	munkaerőgondokat	 ezekkel	 az	 embe-
rekkel	 lehetne	megoldani,	 hiszen	ők	nem	
dolgozni jöttek ide, hanem azért, hogy a 
jóléti rendszereket megcsapolják, segélye-
ken éljenek. Mindennél beszédesebb tény, 
hogy az elmúlt években Németországba 
költözött	kétmillió	jövevényből	mindössze	
ötvenen találtak munkát maguknak. 

 Nem tart attól, hogy érzéketlenséggel, 
idegenellenességgel vádolják majd a ma-
gyar kormányt? 
 Úgy gondoljuk, hogy meg kell külön-
böztetni	a	háború	elől	menekülőket	az	il-
legálisan	érkező	gazdasági	bevándorlóktól	
és a velük együtt becsempészett terroris-
táktól. A magyar kormány valójában na-
gyon is sokat tesz azokért az emberekért, 
akik valóban az életüket mentették, ami-
kor	 elhagyták	 szülőföldjüket.	 Aki	 részt	
vesz a menekültügyi eljárásban és a genfi 
egyezmény hatálya alá esik, azt Magyar-
ország megvédi. Már eddig is sok gyerek-
nek	adtunk	menedékjogot,	köztük	jelentős	
számban találunk keresztényeket. A ma-
gyar kormány az egyházakkal, a segély-
szervezetekkel karöltve finanszírozza a 
Szíriában, Irakban, Afganisztánban folyó 
humanitárius munkát. A segítséget kell a 
válságövezetekbe vinni, nem pedig az on-
nan származó problémákat Európába hoz-
ni. Egyébként a menekültek mellett a jó 
szándékú gazdasági bevándorlókat is áldo-
zatoknak gondoljuk. A brüsszeli politiku-
sok hazug ígérgetésinek és az embercsem-

pészeknek az áldozatai. Mi, magyarok 
azt képviseljük, hogy a migránsáradatot a 
határon kell megállítani, s a menekültügyi 
eljárásokat az EU-n kívül kell lefolytatni.

 Mit jelent Csepelnek a mostani népsza-
vazás? 
	 Elsősorban	annak	a	lehetőségét,	hogy	
csatlakozzunk ehhez a pártokon felül 
álló, nemzeti ügyhöz. Ha beengednénk a 
migránsokat, akkor Csepel sem kerülné 
el a sorsát. Oda kellene adni az önkor-
mányzati	lakásokat	a	ránk	erőltetett	mig-
ránsoknak, ki kellene fizetni az itt tar-
tózkodásuk minden költségét. lakhatást, 
rezsit, segélyt, oktatást, nyelvtanulást, 
mindent. Ez csak a csepeli fejlesztési 
pénzek és a csepeli emberek fizetésének, 
nyugdíjának megcsapolásával, nagyon 
komoly adóemeléssel, a családi adózás és 
az egykulcsos jövedelemadó megszün-
tetésével lenne lehetséges. Valóban ezt 
akarjuk? Már a nemzeti konzultáción is 
kimondták a magyarok, hogy a migrán-
sok helyett inkább a magyar családokat, 
a magyar emberek gyermekvállalását 
segítsük.	 Másrészről	 valamikor	 Párizs-
ban sem gondolták volna, hogy sorra be-
zárják a templomokat, mégis sor került 
erre. Csak valamilyen egészen elfajzott 
gondolkodásmóddal mondhatjuk azt, 
hogy épüljön csak mecset a Szent Imre 
téren, és mit bánjuk mi, ha a lányaink, 
feleségeink csak lefátyolozva léphetnek 
ki az utcára. Tudom, hogy akad olyan 
baloldali politikus, például Szabó Sza-
bolcs, aki nagyon örül annak, ha minél 
több külföldi él a kerületben, én mégis 
azt	 hiszem,	 hogy	 elsősorban	honfitársa-
inkra	kell	gondolnunk,	amikor	a	 jövőről	
gondolkodunk. A mostani népszavazás 
ugyanakkor a kormányképességnek is jó 
próbája. Ha valaki távolmaradásra vagy 
igen szavazatra buzdít, akkor csatlakozik 
az Európa és Magyarország-ellenes kó-
rushoz. Azokhoz, akik gazdasági okokra 
hivatkozva ellökték a határon túli ma-
gyarok kezét, de bármikor befogadnának 
egy beilleszkedni és dolgozni nem akaró 
harmadik világbélit. Csepel tehát önvé-
delemből	 és	 honvédelemből	 ugyanúgy	
vizsgázik, mint az ország, de én biztos 
vagyok	abban,	hogy	a	józan	ész,	a	jövőn-
kért	 érzett	 felelősség	 felülkerekedik	 az	
indulatokon, és a nagy többség él szava-
zati jogával, és a nem szavazatok lesznek 
abszolút többségben. 
● Szentesi Zöldi László

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN



10 csepeli hírmondó

Új európai védelmi vonal felállítá-
sát szorgalmazta Orbán Viktor mi-
niszterelnök Bécsben, a migrációs 
csúcstalálkozót követő nemzetközi 
sajtótájékoztatóján, ahol kijelentet-
te, Európának világosan ki kellene 
mondania, hogy nem fogad több 
illegális migránst. A közszolgálati 
rádiónak adott interjújában pedig a 
kvótanépszavazás történelmi jelen-
tőségéről beszélt. 

Christian Kern osztrák kancellár meghí-
vására migrációs csúcstalálkozót tartottak 
Bécsben,	ahol	tíz	ország	vezetői	–	köztük	
Orbán Viktor, magyar miniszterelnök 
– tárgyaltak a szükséges menekültügyi 
intézkedésekről,	 az	 unió	 külső	 határvé-
delméről.	Orbán	Viktor	 a	 találkozó	 után	
sikerként értékelte, hogy a csúcstalálko-

zón	résztvevő	felek	egyetértettek,	a	mig-
ránsok nyugat-balkáni útvonalát zárva 
kell tartani, ugyanakkor szerinte kudarc, 
hogy nem tisztázódott, Görögország mikor 
zárja le déli határát. A magyar kormány-
fő	 kiemelte,	 egyesek	 szerint	 erre	 nincs	
szükség, mert a török-EU megállapodás 
nem	 engedi	megismétlődni	 az	 egy	 évvel	
ezelőtt	 történteket,	 míg	 mások,	 köztük	
Magyarország, úgy gondolják, nem lehet 
kizárólag ebben a megállapodásban bízni, 
szükség van egy vészforgatókönyvre, ami 
egy új európai védelmi vonal kialakítását 
célozza. Ez lehet a macedón-görög határ-
nál, a szerb-macedón határnál, vagy a ma-
gyar-szerb	határnál.	A	negyedik	lehetőség	
az Ausztria és Magyarország közötti vé-
delmi vonal lehetne, viszont Orbán Vik-
tor azt javasolta, ne kerítés épüljön a két 
ország közé, helyette osztrákok és magya-

rok közösen védelmezzék a szerb-magyar 
határt. A kvótarendszerrel kapcsolatban 
elmondta, becsapták Magyarországot, 
ugyanis az Európai Tanács hiába döntött 
hosszas viták után arról, hogy a kvóta-
rendszer csak önkéntes lehet, az Európai 
Bizottság mégis megindított egy ezzel 
ellentétes jogalkotási folyamatot, amely 
a miniszteri tanács elé került, és így a ja-
vaslat elfogadásához már elég volt a mi-
nősített	 többség,	 ezt	 Magyarország	 nem	
akadályozhatta meg. Orbán Viktor kije-
lentette, Európának világosan ki kellene 
mondania, hogy nem fogad több illegális 
migránst. Az unió területén kívül az EU-
nak létre kell hoznia hotspotokat, ahol a 
migránsok benyújthatják a kérelmüket, 
és csak ezután léphetnek be Európa terü-
letére.	Ha	a	magyar	kormányfő	szerint	ez	
megvalósul, akkor nincs szükség kvótára, 
a magyar álláspont pedig az, hogy addig 
nem lehet befogadni senkit. 

Orbán Viktor múlt héten egy internetes 
hírportálnak elmondta, azokat a migrán-
sokat, akik illegálisan érkeztek Európá-
ba,	össze	kell	gyűjteni,	és	kivinni	az	EU	
területén kívülre, például egy szigetre 
vagy az észak-afrikai partvidékre, ahol 
uniós	 fegyveres	biztonsági	őrizet	mellett	
menekülttáborokat kell felállítani. A kö-
telező	betelepítési	kvótáról	azt	mondta:	ha	
az EU „ránk tudná erőszakolni, az minden 
magyar települést érintene”. Ezért október 
2-án "nemcsak az ország sorsáról döntünk 
nemzedékekre	 előre,	 hanem	a	 saját	 helyi	
sorsunkról is" – fogalmazott. 

A közszolgálati rádiónak adott interjújá-
ban pedig arról beszélt, a kvótanépszava-
zás	történelmi	jelentőségét	tekintve	nem	a	
NATO	 vagy	 az	 EU-csatlakozásról	 döntő	
népszavazással,	 hanem	 a	 kettős	 állam-
polgárságról szóló népszavazással ér fel. 
Elmondta, aki úgy gondolja, hogy „velünk 
csak az élhet együtt, akinek ezt az általunk 
választott parlament, kormány vagy va-
lamely államhatalmi szerv megengedi, és 
nem fogadjuk el fölöttünk senkinek a sza-
vát”,	az	szavazzon	nemmel.	A	kormányfő	
közölte, egy népszavazás nem maradhat 
közjogi következmények nélkül, az el-
döntött kérdést valamilyen formában át 
kell ültetni a magyar jogrendszerbe. „Ez 
a minimum, ami bekövetkezik, márpedig ez 
a magyar jogrendszer egyik legfontosabb 
szabálya lesz majd a népszavazást követő-
en” – tette hozzá.

Orbán Viktor: nem fogadjuk el fölöttünk senki szavát

Történelmi 
népszavazásra 
készül az ország

A magyar miniszterelnök európai összefogást sürget

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN
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Felháborodtak a baloldali politikusok 
Csepelen, miután az önkormányzat 
vezetése felhívta a figyelmet, hogy 
az illegális bevándorlókat sok helyen 
önkormányzati és magántulajdonú 
ingatlanokba költöztették. Németor-
szágban akár meg is büntethetik azo-
kat, akik az üres lakásukat, ingatlanu-
kat nem adják ki. 

Közel 200 ezren osztották meg Bettina 
Halbey bejegyzését a Facebookon, amely 
arról	 szólt,	 hogy	 az	 51	 éves	 ápolónőtől	
hogyan vette el a lakását a helyi önkor-
mányzat. Az Észak-Rajna-Vesztfáliában 
lévő	Nieheim	 városa	 az	 után	mondta	 fel	
a	 bérleti	 szerződését,	 hogy	 három	 befo-
gadó táboruk is megtelt. Ennek ellenére 
Nieheimet további szállásadásra köte-
lezték.	 Hasonlóan	 járt	 az	 56	 esztendős	
Gabrielle Keller is, akinek Eschbachban 
lévő	 lakását	 kellett	 elhagynia,	 hogy	me-
nedékkérőknek	 adják	 az	 otthonát	 –	 szá-
molt	be	az	esetekről	a	német	média	még	
2015-ben. 

Az Európai Unióba egy év alatt másfél 
millió illegális bevándorló érkezett. A 
többségében	 fiatal	 férfiakból	 álló	 mene-
dékkérők	 a	 családegyesítést	 kihasználva	
még	 fejenként	 3-8	 főt	 szeretnének	 ma-
gukhoz venni. Néhány EU-s politikus a 
magyar népszavazási kezdeményezésre 
reagálva azt kezdte ígérgetni, hogy az unió 
nem	akar	majd	kötelező	kvótát.	Azonban	
Nyugat-Európa és a skandináv államok 
megteltek. A valóságban senki nem tudja, 
hova lehetne tenni az újabb milliókat. Bár-
melyik pillanatban ismét aktuális lehet a 
kényszerbetelepítések kikényszerítése. 

Magyarországon sem mindenki veti el a 
betelepítéseket. Szabó Szabolcs csepeli-
soroksági	 képviselő	 és	 pártja	 a	 kötelező	
betelepítéseken túl még 15 ezer illegális 
határátlépőnek	adna	otthont.	A	Demokra-
tikus Koalíció önkormányzati lakásokba 
költöztetnél a migránsokat, Hudák János, 
a Párbeszéd Magyarországért párt csepe-
li politikusa IKEA-faházakba költöztetné 
őket.	 Ábel	 Attila	 alpolgármester	 ugyan-

akkor aláhúzta: a csepeli önkormányzat 
jelenlegi vezetése egyáltalán nem támo-
gatja a kényszerbetelepítéseket. „Sem az 
önkormányzati lakásokat, sem a sport-
létesítményeket nem akarjuk befogadó 
központokká alakítani, és Észak-Csepelen 
sem IKEA-faházakból álló migráns-nyo-

mortelepet akarunk látni. Ezért is döntöt-
tünk	 úgy,	 hogy	 a	 lehető	 legtöbb	 embert	
kérünk a népszavazáson való részvételre. 
Ritka pillanat a történelemben az, amikor 
magunk dönthetünk a sorsunkról, gyer-
mekeink	jövőjéről,	és	ezt	most	illik	meg-
tenni.  ● Csepel.hu 

Németeket tettek utcára, 
migránsoknak adták a lakást

Tisztelt Csepeli Polgárok!

2016. október 2-án Magyarországon sorsdöntő népszavazás lesz.

Arról döntünk, hogy akarunk-e félelemben, terrorfenyegetettségben, mindennapi 
zaklatásoktól tartva élni. Európában állandósultak a terrorcselekmények, a nők és 
nem ritkán a gyermekek elleni zaklatások. Az illegális bevándorlás problémája már 
Magyarországon is jelen van.

Az október 2-i népszavazás közös nemzeti ügyünk, nem a pártokról és nem a politikai 
csatározásokról szól. Ez a népszavazás most rólunk szól: a mindennapjainkról, 
családunkról, gyermekeinkről, unokáinkról. Magyarország és Európa jövőjéről.

Csepelen sem bújhatunk el a probléma elől. Nem szeretnénk, hogy a csepeliek szociális 
ellátására szánt pénzt migránsokra kelljen költeni. Nem szeretnénk azt sem, hogy az 
önkormányzati lakásokból az itt élő családokat bárki kiköltöztesse azért, mert az illegális 
bevándorlóknak helyet kell biztosítani. A kerület jóléti rendszerét, a szociális juttatásokat 
azért tartjuk fent, hogy a csepelieken segíteni tudjunk. 

Féltjük a magyar családokat, lányainkat, fiainkat, a jövőnket.

Kérem, hogy fogjunk össze és október 2-án mindenki vegyen részt a népszavazáson. 
Döntsünk közösen, hogy milyen jövőt szánunk Európának és Magyarországnak.  
Ne kockáz tassunk, itt Csepelen is a jövőnk a tét!

Találkozzunk október 2-án a szavazóurnáknál!

Csepel, 2016. szeptember 22.

 Üdvözlettel:

 Borbély Lénárd
 Csepel polgármestere

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

CSEPEL POLGÁRMESTERÉTŐL

NépszAVAzás A KÖTeLező BeTeLepíTésI KVóTA eLLeN
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Öt tonna zöldalmát adtak át 
több mint négyszáz csepeli óvo-
dásnak és családjának a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet 
és a csepeli önkormányzat kö-
zös szervezésében. Az egész-
ségmegőrzés	 jegyében	 lezajlott	
adományosztás a Napsugár 
Tagóvodában	 kezdődött,	 ahol	
Lehel László, a MÖSZ elnöke és 
Borbély Lénárd polgármester, 
valamint Ábel Attila és Morovik 
Attila alpolgármesterek osztot-
ták szét a gyümölcsöket a gye-
rekeknek. Örömmel fogadták a 
gyümölcsöt a Gyermeksziget, a 
Jupiter, a Vénusz és a Zsongás 
utcai tagóvodákban is. 

A további adomány (családon-
ként 14 kiló alma) a Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága 
közreműködésével	jutott	el	360	
rászoruló családhoz. ● AZS

Egészséges ajándék óvodásoknak

Tartós 
élelmiszert 
osztottak

AKTuáLIs

Tájékoztató
A csepeli polgármesteri hivatalban 
(Szent Imre tér 10., ügyfélszolgálat: 
Petz F. u. 1–3., Városrendezési, Fő-
építészi és Városépítési Iroda Kossuth 
L. u. 65.) október 3-án, hétfőn nincs 
ügyfélfogadás.

Tartós élelmiszert és több tonna zöldal-
mát osztottak rászoruló családoknak és 
időseknek	 a	Humán	Szolgáltatások	 Igaz-
gatósága telephelyén. A többek között 
rizst, étolajat, cukrot, száraz tésztákat és 
konzerveket tartalmazó élelmiszercsoma-
got a csepeli önkormányzat támogatta, az 
almát a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet ajánlotta fel. 

„Idén negyedévente a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermeket neve-
lő családok, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő három vagy több 
gyermeket nevelő családok, valamint a 
hatvanhét év feletti átmeneti segélyben ré-
szesülő idősek kapnak tartós élelmiszert” 
– tájékoztatta lapunkat Papp Veronika, a 
HSZI Család- és Gyermekjóléti Központ 
vezetője.	● Antal Zsuzsa

alapítványi bál 
a Szárcsában
Alapítványi bált rendeznek a Szárcsa 
Általános Iskolában november 18-án, 
az iskola fennállásának 55. évfordulója 
alkalmából. A báli belépők, támogató 
jegyek, tombolák árusítása az iskola 
titkárságán október 3-án kezdődik, 
hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 16 órá-
ig (Szárcsa utca 9–11., telefon: 278-
2374). Osztálytalálkozóknak is helyet 
biztosítanak. 
Belépőjegy vacsorával ötezer forint, 
a támogatójegy 2500, míg a tombola 
ötszáz forint.

Trükkös csalók: 
szociális gondozó-
ként jelentkeznek
Felhívjuk a csepeliek figyelmét, hogy 
a kerületben ismét trükkös csalók 
próbálnak bejutni az idősek ottho-
nába. A csalók szociális gondozó-
nak mondják magukat és azt állítják, 
ők fogják gondozni az idős embert. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
HSZI szociális gondozói mindig elő-
re egyeztetett időpontban, előzetes 
megbeszélés vagy bejelentkezés 
után keresik fel az általuk ellátott 
időseket. Személyazonosságukat 
hivatalos, munkáltatói igazolvánnyal 
igazolják. 

Kérjük, ha nem az ismert gondozó-
nő jelentkezne önnél, hívja intézmé-
nyünket a következő telefonszámon: 
277-9528! 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormány-

zata, Humán Szolgáltatások Igazgatósága
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Beer Krisztián 2014 óta dolgo-
zik a Csepeli Városgazda Köz-
hasznú	 Nonprofit	 Zrt.-nél.	 Az	
első	 évben	 műszaki	 koordiná-

torként,	 a	 közterületeken	 lévő	
graffitik	 felmérését	 és	 eltünte-
tését	végezte,	több	száz	falfirkát	
távolított el. A karbantartási 
csoport	 vezetőjeként,	 feladatai	
közé tartozott a lakás és nem 
lakás célú ingatlanok, a Sport-
Szabadidő-,	 és	 Rendezvény	
Központ, a Rákóczi Kert, a 
nyugdíjasház, a Csepeli Strand-
fürdő,	 valamint	 a	 Szent	 Imre	
téri	 szökőkutak	megfelelő	mű-
szaki állapotának fenntartása. 
Kapcsolata a Csepeli Piachoz 
már akkor is jelen volt, hiszen 
műszaki	 szakemberként	 fel-
ügyelete	alatt	állt	az	összes	mű-
szaki probléma megoldása.

Az	 új	 csoportvezető	 a	 már	
megkezdett fejlesztéseket fogja 
megvalósítani.

Az önkormányzat támogatásá-
val a Csepeli Városgazda Zrt. 
idén is elindítja a komposztá-
lási mintaprogramot a kerület 
kertes, családi házas (kerítéssel 
közrezárt) övezeteiben. A jelent-
kezési lap a Városgazda ügyfél-
szolgálati irodájában, az 1-es 
ablakánál	 szerezhető	 be,	 vagy	
letölthető	 a	 www.csepel.hu 
és www.varosgazda.eu webol-
dalakról.

A benyújtás módjai: postán 
(Csepeli Városgazda Köz-
hasznú	 Nonprofit	 Zrt.	 1215	
Budapest, Katona József u. 
62–64.), személyesen az ügy-
félszolgálati irodán, vagy a 

komposztalas@varosgazda.eu 
e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2016. 
október 20. 

Az	elbírálás	a	beérkező	igény-
bejelentések sorrendjében tör-
ténik. Azok jelentkezését vár-
juk, akik szívesen kipróbálnák 
a háztartási komposztálást, és 
a korábbi években nem vettek 
részt önkormányzati komposz-
tálási pályázaton.

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

Ismét dunai hajókiránduláson vehették részt 
a csepeli nyugdíjasok szeptember 15-én.  
A csepeli önkormányzat által támogatott 

háromórás utat ezúttal is mintegy három-
száz	 időskorú	 élvezhette.	 Borbély	 Lénárd	
polgármester és Ábel Attila alpolgármester 
köszöntötte a vendégeket, akikkel a hajó-
út során bárki kötetlenül beszélgethetett. 
Hangsúlyozták: az önkormányzat számára 
fontosak a nyugdíjasok, ezért is szerveznek 
számukra kikapcsolódást nyújtó sétahajó-
zást. A kirándulást a Csepeli Városkép kft. 
munkatársai szervezték.  
„Másodszor jöttem el a kirándulásra, és iga-
zán tetszik. Tudom, az elsőbbség azoké, akik 
még soha nem hajóztak, de most akadt üres 

hely. Azt a sok szépet, amelyet most látok, 
másképpen nem tudnám megcsodálni, csak 
így, a hajóról. Magyarország tényleg a leg-
szebb a világon. Kőszegen születtem, Csepel-
re 1949-ben költöztem, amikor férjhez men-
tem” – mesélte Kovács Jánosné:

Szigeti György arról beszélt, hogy egész 
életét a kerületben töltötte, annak idején 
esztergályosmester	 volt	 a	 Csepel	Művek-
ben. „Feleségemmel együtt jöttem el a ki-
rándulásra. Jól érezzük magunkat, örülünk 
a lehetőségnek, hogy itt lehetünk.” ● CSA

Zöldhulladék-gyűjtő 
zsák: hol kapható?
Ahogy már beszámoltunk róla, lakossági 
észrevételek alapján a könnyen szaka-
dó zsákok helyett az FKF Nonprofit Zrt. j 
zöldhulladék-gyűjtő zsákot hozott forga-
lomba. A százliteres, biológiailag lebom-

ló gyűjtőzsák erősebb anyagból készült 
és olcsóbb is, mint a másik: bruttó 235 
forintért vásárolható meg az FKF ügyfél-
szolgálatán (IX. Ecseri út 8–12.), a Budai 
Ügyfélszolgálati Központban (II. kerület 
Fő utca 47.), és a társaság hulladékud-
varaiban. Szeptember 26-ától azonban 
már nem kell messzire menni: a Csepeli 

Városgazda Zrt. ügyfélszolgálatán (XXI. 
Katona József utca 62–64.), illetve a 
Csepeli Piacon is beszerezhető.

A zsákokat a Fővárosi Közterület Fenn-
tartó Zrt. forgalmazza, további informá-
ciót a társaság honlapján találhatnak: 
www.fkf.hu.

Kom-
posztálási 
mintaprogram

Új csoportvezető 
a Csepeli Piacon

Hajókirándulás tizedszerfotó: Tóth Beáta
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Klasszikus magyar finom-
ságokkal, minőségi kéz-
műves termékekkel és 
hangulatos színpadi progra-
mokkal várták az idei csepeli 
Hungarikum Fesztivál ven-
dégeit. Győztest hirdettek a 
„legszebb konyhakert” ver-
senyben, a bátrabbak pedig 
megmutathatták, hogyan 
tudnak bajai halászlevet ké-
szíteni. 

Különleges étel
A Nagy Imre ÁMK környékén 
felállított standokon tradicio-
nális magyar ételeket: karcagi 
birkapörköltet, gyufatésztá-
val készült bajai halászlevelet, 
sparhelten sült lepényeket, kür-
tőskalácsot	 kínáltak	 a	 rendez-
vényre kilátogatóknak. Az 
egyik legkülönlegesebb étel, az 
aszaltszilva-leves, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Panyo-
láról érkezett. Mórucz József, 
panyolai	 őstermelő	 lapunknak	
elmondta,	 nagyon	meglepődött	
azon,	hogy	a	fővárosiak	meny-
nyire nem ismerik ezt a Szat-
márban	 igen	 népszerű	 és	 köz-
kedvelt ételt. 

Csepel legjobb 
bajai halászleve
A nemzeti értékeinket népsze-
rűsítő	rendezvényen	halászléfő-
ző	versenyt	is	tartottak,	amelyre	

tíz	 csapat	 nevezett	 be.	 A	 zsűri	
nemcsak a bajai halászlé álla-
gát, illatát, ízvilágát értékelte, 
hanem	 a	 főzés	 folyamatát,	 a	
helyszín tisztaságát, a csapat 
megjelenését és a tálalást is. A 
verseny III. helyezettje a Csepeli 
Horgászegyesület, II. helyezett-
je, a „nagyaBaja” csapata lett. 
Az	első	díjat	a	„Ponty-jó”	csapa-
ta nyerte. A bajai Pahor Richárd 
csepeli	 barátnőjével	 és	 család-
jával vett részt a versenyen. 
„Nagyapám és édesapám taní-

tott halászlét főzni, velük rend-
szeresen részt veszek Baján, a 
halászléfőző versenyen. Próbál-
tunk mindent úgy csinálni, ahogy 
a bajai versenyen szoktuk. Az 
ízletes halászlé titka, hogy főzés 
közben a csapat minden tagja jól 
érezze magát, ne stresszeljük ma-
gunkat túlságosan, és a várt ered-
mény biztosan nem marad el.” 

Milyen a szép 
konyhakert?
A rendezvényen a „legszebb 
konyhakertek” programhoz 
kapcsolódóan két kategóriában 
hirdettek	 győztest,	 akiknek	
Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere gratulált. „Normál 
kert”	 kategóriában	 első	 helye-
zést ért el Íves László és csa-
ládja, „Zárt kert” kategóriában 
második helyezett lett Kovács 
Zoltán és felesége, Joó Mária, 
első	helyezett	pedig	Anrein	An-

namária és családja lett.  „Azért 
neveztünk be a versenyre, mert 
szerettük volna megmutatni, mi 
hogyan gondozzuk a kertünket. 
A mintegy 250 négyzetméternyi 
területen szinte mindent meg 
tudunk termelni. Kertünkben 
megtalálható szinte az összes 
Magyarországon őshonos gyü-
mölcsfa. Csak saját fogyasz-
tásra termelünk, de ha van egy 
kis felesleg, azt elosztogatjuk a 
barátoknak”– mondta Anrein 
Mária, aki az országos kony-
hakertversenyen Csepelt fogja 
képviselni. 

A rendezvény végig nagy ér-
deklődés	 mellett	 zajlott,	 ami	
bizonyítja, hogy nagy igény van 
a	magyar	termékeket	népszerű-
sítő	eseményekre.	● Lass Gábor

Az eseményről bővebb beszá-
moló: www.csepel.hu

Ismét sokakat vonzott 
a Hungarikum Fesztivál

A reNdezVéNY Fő TáMOGATójA:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
 
KIeMeLT TáMOGATóK: 
Borsodi Sörgyár Kft.; Márka Üdítőgyártó Kft.
 
TOVáBBI TáMOGATóK:
Csepel Mozi, Stúdió48 reklámgrafika
 
A rendezvényt a Csepeli Városkép Kft. szervezte

fotó: Tóth Beáta
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www.posta.hu

A játékban való részvételhez gyűjtse a pecséteket a 
postákon található promóciós levelezőlapokon.

Fődíj: 1 millió Ft Posta Bankszámlán**
További nyeremények: 
.	 3	db	200	000	Ft	értékű	Posta	Utazás	utazási	utalvány
.	 50	db	50	000	Ft	értékű	Nyereménybetét**

Használja	csekkbefizetéskor	Posta	Hűségkártyáját	is,	és	
nyereményét	megduplázzuk! 

Promóció időtartama:
2016. augusztus 15. – október 30.

*	A	bankkártyás	csekkbefizetés	–	mely	a	„BANKKÁRTYÁS	
CSEKKBEFIZETÉS”	matricával	megjelölt	postákon	érhető	
el	–	bankkártyás	vásárlásnak	minősül,	melyért	a	Posta 
a	befizetőnek	díjat	nem	számít	fel.	A	vásárlási	tranzakci- 
óhoz	kapcsolódó,	a	kártyabirtokos	számlavezetője	által 
felszámított	esetleges	díjak	és	költségek	a	kártyabirtokost 
terhelik.
**	 A	 pénznyeremény	 átvételének	 feltétele	 Posta	 Bank-
számla	nyitása.	A	Posta	Bankszámla	és	a	Nyereménybetét	
az	FHB	Bank	Zrt.	termékei,	melyeket	a	Magyar	Posta	Zrt.	
mint	közvetítő	értékesít.

A	képen	látható	nyeremény	illusztráció.

Részletek	és	játékszabályzat	a	www.posta.hu	oldalon.

www.posta.hu

FIZESSE BE CSEKKJEIT A POSTÁN 
BANKKÁRTYÁVAL DÍJMENTESEN* 

ÉS NYERJEN!

Ha most MasterCard® vagy Maestro® kártyával  
fizet ügyintézőinknél a postákon*, értékes ajándékokat 
és akár 1 millió forintot – Posta Hűségkártyával  
2 millió forintot – is nyerhet Posta Bankszámlán**! 

Csepeli_hirmondo_209x266mm.indd   1 09/09/16   14:56
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A kerületi pszichiátriai gon-
dozóban szeptember kö-
zepén elindult két pszicho-
terápiás csoport. A részle-
tekről Kricsfalusyné Bata 
Katalin klinikai szakpszi-
chológus, pszichodráma- 
vezető beszélt. 

„Az egyik a terápiás 
pszichodrámacsoport: itt az 
életbeli problémákkal, kapcso-
lati nehézségekkel, konfliktu-
sokkal terhelt élethelyzetekkel 
foglalkozhatnak a páciensek. 
A pszichodráma-technika se-
gítségével, dramatikus játék 
keretében lejátsszák azokat 
a helyzeteket, az életből vett 
epizódokat, amelyekhez rossz 
érzéseik, élményeik kapcsolód-
nak. A dramatikus játék gyó-
gyító hatásán keresztül, védett 

csoporthelyzetben tapasztal-
hatják meg, mit tehetnek ön-
magukért, a változás érdeké-
ben” – mondta a szakember.

Erre a foglalkozásra – diag-
nózistól függetlenül – azok 
jelentkezését várják, akik 
sorsuk alakulása iránt biza-
lommal	 és/vagy	 kétkedéssel	
viszonyulnak. A tüneteiket is 
magukkal hozhatják! 

A	 másik	 terápiás	 lehetőség,	 a	
„Félő-Lények” csoportja ne-
vet viseli. „Itt önismereti kér-
déseket, emberi problémákat, 
hétköznapi félelmeket igyek-
szünk közösen megbeszélni. 
Az egy órás kötetlen beszélge-
tés során lehetőség van egyé-
ni történetek megosztására a 
csoporttal. A csoportlégkört 

együttesen alakítják a „hozott 
témák”, a csoporttagok aktuá-
lis állapota, a vezető stílusa, és 
egyéb tényezők. Ezen a csopor-
ton közös gondolkodásra hívjuk 
mindazokat, akik szorongásos, 
depresszív tünetekkel küzdenek, 
de az egyéni megküzdés lehető-
ségeit is keresik” – tette hozzá 
Bata Katalin.   

Októbertől	 további	 csoportok	
indítását tervezik, mint példá-
ul az alapfokú autogén tréning 
csoport, a relaxációs technika 
elsajátítására közös élmény-
feldolgozás mellett.

Hogy milyen tünetek, pana-
szok, pszichés zavarok esetén 
ajánlottak ezek a csoportmód-
szerek, valamint a foglalkozá-
sok	 időpontjáról	 felvilágosí-
tást kérhetnek a gondozóban 
dolgozó	 szakemberektől,	 de	
tájékozódhatnak	 a	 rendelők	
előterében	elhelyezett	hirdeté-
sekből	is.

Már hagyomány, hogy családi napot szer-
veznek a Csepeli Mozgássérültek Önál-
ló Egyesületének (CSMOE) tagjai. Idei, 
szalonnasütéssel egybekötött összejövete-
lüket a Nagy Imre ÁMK udvarán tartot-
ták, amelyen Szuhai Erika önkormányzati 
képviselő,	 a	 Szociális,	 Egészségügyi	 és	
Fogyatékosügyi Bizottság elnöke, és Pin-
tér	 Józsefné	 önkormányzati	 képviselő	 is	
részt vett. 

A csepeli önkormányzat több éve támogat-
ja az egyesület rendezvényeit és az éven-
kénti kirándulást. Tavaly januártól ingyen 

bocsátja rendelkezésükre az ÁMK-ban 
lévő	ügyfélszolgálati	irodát,	ahol	hétfőn	és	
csütörtökön intézhetik ügyeiket. Idén nyá-
ron Esztergomba szerveztek kirándulást – 
tudtuk	meg	Szabóné	Szőke	Hajnalka	egye-
sületi	vezetőtől.	Elmondta	azt	is,	hogy	még	
mindig sokan nem ismerik, hogyan kell 
igényelni a fogyatékossági támogatást, s a 
közlekedésképesség felülvizsgálatát. Leg-
többen munkahelykereséssel fordulnak 
hozzájuk,	 de	 néha	 a	 segítő	 beszélgetés	 is	
sokat jelent. 

Az egyesület tagjai minden hónap utolsó 
keddjén klubnapot szerveznek, ahová nem 
csak a mozgássérülteket várják, hanem az 
egyéb	egészségkárosodással	élőket	szíve-
sen fogadják. ● AZS

A CsMOe üGYFéLszOLGáLATI IrOdA eLérHeTőséGe:

Nagy Imre ÁMK (Simon Bolivár stny. 4-8.) Telefon: 277-3860/113
Fax: 277-3860 e-mail: csmoe@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő:14-17;csütörtök: 9-12 óra között

CIVIL éLeT

Tóth Ilona egészségügyi szolgálat 

Gyógyító játék

fo
tó

: p
ixab

ay

Családi nap szalonnasütéssel

Tóth Ilona egészségügyi 
szolgálat pszichiátriai 
szakrendelés: 
Csikó sétány. 9., 
telefon: 276-9512
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Óvodásoknak és iskolásoknak 
szerveztek kerékpáros ügyes-
ségi versenyt az Európai Mo-
bilitási Héten szeptember 16-a 
és 22-e között. A gyerekek a 
Nagy Imre ÁMK tornacsar-
noka melletti aszfaltos pályán 
bicikliztek és játékos KRESZ-
feladatokat oldottak meg. 

A	mobilitási	hét	 célja	 elsősor-
ban az autómentes közlekedés 
népszerűsítése	 a	 fenntartható	
zöldebb	 környezetért.	 A	 fővá-

rosban 2002 óta rendezik meg 
a programsorozatot, amelyhez 
Csepel is csatlakozott. 

A Csepeli Szurkolói Arénában 
rendezett zárónapon különle-
ges kerékpárokat tekinthettek 
meg	 az	 érdeklődők,	 és	 BMX-	
bemutatót is tartottak. 

A mobilitási héten rendezett 
kerékpárversenyen húsz óvo-
dás és kilenc általános iskolás 
csapat indult. Az akadályver-

seny lebonyolításában a csepeli 
rendőrség	 nyújtott	 segítséget,	
a kerékpárokat a Welocipede 
Kerékpárbolt és Szerviz biz-
tosította.	 A	 résztvevőknek	 a	
díjakat Hierholczné Faragó 
Tünde, a Csepeli Csodakút 

Egyesített Óvoda intézmény-
vezetője	és	Tóth	Endre,	a	Nagy	
Imre	ÁMK	intézményvezetője	
adta át. 

A nyertesek névsora a www.
csepel.hu oldalon olvasható. 

Bicikliversenyek 
az Európai 
Mobilitási Héten

spOrT

Ismét megrendezték a hagyo-
mányos Fut a Csepel futóver-
senyt, amelyen több százan 
vettek	 részt.	Az	 idén	37.	alka-
lommal kiírt versenyen a részt-
vevők	a	Csepel	Pláza	előtti	úton	
indultak el, s a cél is itt volt. 
Az eseményt a csepeli önkor-
mányzat, a Csepeli Öttusa és 
Vízi Sport Egyesület, valamint 

a	Fut	a	Csepel	szervezőbizott-
sága rendezte szeptember 18-
án	délelőtt.	Megjelent	Morovik	
Attila alpolgármester, aki a fu-
tók rajtját indította el. 

A versenyekre ezúttal nem 
volt	 előnevezés,	 sőt	 rajtszám	
sem kellett feltétlenül, ugyanis 
csipes	időmérésre	most	nem	volt	

lehetőség.	A	legjobb	futók	telje-
sítményét természetesen felje-
gyezték, és a korábbi évekhez 
hasonlóan	 minden	 futam	 első	
három helyezettje jutalomban 
részesült.	 Először	 az	 általános	
iskolások	 különböző	 korosztá-
lyai álltak rajthoz, akik 1200 
métert	 tettek	meg.	Őket	 követ-
ték a korhatár nélküli futók, 

akik népes csoportban rohanták 
végig	 a	 3300	 métert.	 Utoljára	
következett az ovifutam, ame-
lyen	a	táv	300	méter	volt.			

A futások közti szünetekben és 
a rendezvény egész ideje alatt a 
Csepel	Pláza	parkolójában	mű-
ködött a csepeli sportágválasz-
tó,	 ahol	 számtalan	 XXI.	 ke-
rületi sportegyesület kínálata 
várta	az	érdeklődőket.	Voltak,	
akik a színpadon is bemutat-
ták, hogy miért lenne érdemes 
éppen	őket	választani.	

A korhatár nélküli verseny 
győztese	 Kedves	 Roland	 lett,	
aki tavaly is megnyerte ezt a 
távot. A célba érkezését köve-
tően	 ezt	 mondta:	 „Korábban 
országos bajnok és válogatott 
félmaratoni futó voltam, de már 
abbahagytam a versenyzést.  
A sportolást azonban folyta-
tom. Munka mellett minden nap 
futok, heti átlagban 80-100 ki-
lométert. Általában a Királyer-
dőben, a Duna partján szeretek 
kocogni.”

Eredmények korcsoporton-
ként: www.csepel.hu ● CSA

Több száz résztvevő 
a futóversenyen

fotó: Vermes Tibor

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

Kiállítás 
Vasútmodellgyártás az ötlettől a termékig – 
Balkay András vasútmodell-gyártó kiállítása 
a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető 
meg. Kisszériás vasútmodell rendelhető a ké-
szítőtől, elérhetősége a könyvtárban. 

Az Országos Könyvtári Napok (OKN) 
programjai: Október 5-e, 17 óra: Lövé-
sed sincs mire (vagyok) képes! Találkozás 
Fenyvesi Zoltánnal a Tiszta szívvel c. film 
kerekesszékes főszereplőjével.  Október 7-e, 
10 óra: Könyvstaféta Varró Dániellel – olva-
sási lánc a kerület diákjai részvételével. Nov-
ember 11-e, 14 óra: Márton napi tollász-
kodás ,,állati” jó bemutatóval. Vendégünk 
az Uta-Zoo állatbemutató November 16-a, 
17 óra: A disznó igenis szent állat! - Kasztí-
lia fotókon, novellákon keresztül. Irodalmi 
délután Magyary Ágnes íróval. Az OKN prog-
ramjait a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

EZ(O)KOS klub
Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus őszi előadássoroza-
tának címe: A párom és én - emberi kapcso-
latok a numerológia tükrében. Időpontok: 
október 26-a, november 23-a, 17 óra

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

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Pódium! – közös színházlátogatás 
Október 15-én A Billy Elliot – a Musical c. 
darabot nézzük meg az Erkel Színházban. 
Jegyár: 3500 Ft/db. Megvásárolható a 
könyvtárban. 

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. A tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2150 Ft). 
70 év felett tagság ingyenes, csak a tanfo-
lyami díjat kell fizetni. A már feliratkozott 
olvasóinkat a tanfolyam indulása előtti hé-
ten visszahívjuk! Szeptemberi tanfolyam 
betelt, jelentkezés folyamatos. 

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

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

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár va-
lamennyi könyvtára október 12-én 
szakmai nap miatt ZÁRVA!
CSILLAgTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. Családias 
hangulatú beszélgetés és előadások életve-
zetési kérdésekről, érdekes témákról. Legkö-
zelebb: Amint kint, úgy bent címmel tart elő-
adást, Novák Ágnes, a klubvezető. Szeretettel 
várjuk régi és új klubtagjainkat!

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 bejelentkezés alapján szeretettel 
várjuk az óvodás és iskolás csoportokat. 

gyerekkuckó: sok színes mese -, isme-
retterjesztő könyvvel és kötelező olvasmá-
nyokkal. Folyóirat olvasó: friss napilapok-
kal, színes folyóiratokkal, magazinokkal.

Kéthetente könyvújdonságok várják a 
kedves olvasókat! Internetezési lehe-
tőség! Előző évi, de jó állapotú folyó-
iratok kedvezményes vására!

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

* * *

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

A könyvtár programjai: Október 5-e, 
17 óra: A hangok gyógyító ereje. Október 
6-a, 15 óra: 3-1-2 Meridián-torna Októ-
ber 6-a, 15.30 óra: Szemtorna Október 
19-e, 17 óra: A hangok gyógyító ereje

Matematika-korrepetálás: okt. 5., 19., 
26. szerda, 17 óra (előzetes bejelentkezés 
szükséges)

A könyvtár október 12-én, szerdán 
szakmai nap miatt zárva tart.
Nyugodt, családias környezet várja az ol-
vasókat, internetezni vágyókat a Királyer-
dei Könyvtárban.

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

* * *

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

Csepel Színház
Október 19-e, 19 óra: a Budapesti Bulvár-
színház előadása – Georges Feydeau: Bolha 
a fülbe – vígjáték két részben.
Október 29-e, 19 óra: az Otthon Theatrum 
Társulat bemutatja: Drakula – musical.

Október 22-e, 11 óra: Hétvégi gyermek-
matiné: Boribon kirándul – A Nefelejcs 
Bábszínház előadása. 

Program
Október 1-je, 18 óra: Zámbó Jimmy díj-
átadó gálakoncert

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

Országos Könyvtári Napok: október 3-9.
Október 3-a, 13.00 óra: Múltidéző - Kiállí-
tás a könyvtár, az OKNK régi dokumentuma-
iból, rendezvényeiből.
Október 4-e, 8.00-18.00 óra: Könyvválasz-
tó -  Felolvasónap irodalmi művekből.
Október 5-e, 8.00-16.00 óra: Mozdulj ki! - 
Hajókázás a Római partra. Aquvincumi séta.
Október 6-a, 13.00- 18.00 óra: Könyvtári 
„legek”.- Könyvtárunk mezőgazdasági állo-
mányának feltérképezése a könyvtáros hob-
bijának- kertészkedés – tükrében.
Október 7-e, 10.00-16.00 óra: Múltidé-
ző - Kalandozások a könyvtár régi, védett 
dokumentumai között. Bakelit lemezek, régi 
könyvek, folyóiratok börzéje.

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Október 11-e, 17.00 óra: A Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör bemutatója. Október 25-e, 17.00 
óra: Az 1956-os forradalom irodalmi emlék-
estje. Benke László író, költő, könyvkiadó szer-
kesztésében: „Vérrel virágzó 1956" könyv és 
Tamási  Lajosról szóló kötetének bemutatója.

galéria 21 
Október 6-a 18.00 óra: Láng Andrea képző-
művész kiállításának megnyitója.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Őszi ANgOL, NÉMET nyelvtanfolyamok 
Tanfolyam közben a meglévő csoportokhoz 
csatlakozási lehetőség van.

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

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

* * *

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

Szeptember 29-e, 17 óra: Csendélet 
biennálé megnyitója 

* * *

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

Mándoki Halász Zsóka és a Marosiné 
Földváry Irén kiállítása október 17-ig min-
dennap bejelentkezéssel (tel.: 420-0334) 
tekinthető meg a Kondor utca 29-ben.

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAgY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐdÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁgI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www.csepelamk.hu

KIÁLLíTÁS 
A Vizsolyi Biblia 425 éve – a kiállítás 
megtekinthető október 5-ig.
Október 7-e,17 óra: Kőrösi Papp Kálmán 
festőművész kiállítása nyílik.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Októbertől szerda délelőttönként. Azok-
nak, akik szeretnének hasonló korú babák 
és mamák társaságában játékkal eltölteni 
egy kis időt, miközben meg tudják beszél-
ni aktuális gondjaikat a kisgyermekgon-
dozóval. Az első alkalom ingyenes.

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

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.45-től 18 óráig
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
szerda: 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd, csütörtök: 16–17, 17–18, 18–19
Vezeti: Toronya Alexandra
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Surmann Edina
íjász klub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Kids Club Nyelviskola 
(6-től 10 éves korig)
péntek: 16–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár . Jelentkezés és további infor-
máció: Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Haladó – hétfő, szerda: 16–17 
Kezdő – kedd: 17–18, csütörtök: 16–17
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19–20.30, csütörtök: 18.30–20
Vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete – klubfoglalkozás: 
minden hónap utolsó keddjén 14 és 19 
között.
Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30-tól 20 óráig
Vezeti: Hanczár János

Új! Hastánc – kezdő/ kismama
Szeretnél hastáncot tanulni a Csepeli 
Orientális Táncfesztivál főszervezőjétől? 
Akkor most itt a lehetőség, ráadásul olyan 
kezdő hastánctanfolyam indul, ahova kis-
mamák is csatlakozhatnak! Ezeken az órá-
kon jobban ráhangolódunk a testünkre és  
a lelkünkre is. Kismamáknak orvosi konzul-
táció mindenképp szükséges a tanfolyam 
megkezdése előtt. Az első óra ingyenes!
Kedd: 18–19, vezeti: Tóth-Czirják Aliz. 
Elérhetőség: 06/30-722-0562

Hastánc – középhaladó
kedd 19–20, vezeti: Tóth-Czirják Aliz

íjászklub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László

Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati

Zumba
Hétfő: 18–19, szerda: 19–20,
péntek: 17–18. Vezeti: Pinelli Andrea

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

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

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

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mikrocenzus 
Csepelen
 A Központi Statisz-
tikai Hivatal 2016-ban 
mikrocenzust tart. A 
mikrocenzus, más néven 
kis népszámlálás végrehaj-
tását a 2015. évi X. törvény 
rendelte el, az adatfelvétel 
részleteit pedig a 65/2015 
(III.25) számú kormány-
rendelet tartalmazza. 
 Az adatfelvételre 2016. 
október 1-je és november 
8-a között kerül sor. A min-
ta a lakások 10 százalékára 
terjed ki, és 2148 települé-
sen mintegy 440 ezer ház-
tartást és kb. egymillió em-

bert érint. A mintába került 
háztartásokban élők szá-
mára a válaszadás kötelező. 
 Budapest XXI. kerü-
lete bekerült a 2016. évi 
mikrocenzus mintájába. 
2016. október 1-je és 9-e 
között a kijelölt címeken 
élőknek lehetőségük lesz 
arra, hogy a kérdőívet in-
terneten keresztül, önálló-
an töltsék ki. Amennyiben 
az önkitöltés lehetőségé-
vel nem élnek, akkor 2016. 
október 10-e és november 
8-a között a számlálóbiz-
tos keresi fel a háztartást, 
hogy felvegye az adatokat. 
részletes információ: 
www.ksh.hu/
mikrocenzus2016 
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek a Bagi-Nacsa Humorestre nyerhetnek két jegyet (november 5-e, 18 óra, Királyerdei Művelődési Ház), a gyerekek 
nyereménye ezer forintos Libri utalvány. a beküldési határidő: 2016. október 10.

Sorsoltunk!  A szeptember 15-ei skandináv rejtvény nyertese: Vida Jánosné, 1211 Kossuth L. u. A gyerekrejtvény nyertese: Zakar Lacika, 1212 Szabadkai u. 
Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

A XXI. KerüLeTI ÖNKOrMáNYzAT LApjA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondó 
A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

A lap elkészítésében közreműködtek: Máger Judit (olvasószerkesztés, tördelés), 
Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Kis György, Kitzinger Adrienn, 
Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Miss Nándor, Zubor Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2016. október 13-án, csütörtökön jelenik meg.
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GyEREKSaRoK

Rejtvényünkkel	egy	rendezvényre	hívjuk	fel	figyelmeteket. 
Mikor és hol lesz megtartva?

 Vízszintes: 1. A meghatározás eleje (zárt betűk: S; Ü; I) 10. Kedves, közvetlen 
11. Majdnem egy liter! 12. …a	nagy	varázsló	13. A hagyma városa 14. Ica visszafelé! 
16. Uzsi fele! 17. Némán érzem! 19. Sör régiesen 21. Össze-vissza	les!	23. Szintén 
nem 25. Délelőtt	röv.	26. Fizetőeszközödet	28. Angol	névelő	30. Erek!	31. Keskeny, 
sötét utcák 

Függőleges: 1. Kutya 2. Pántlika,	de	visszafelé!	3. Egyre szebb és nagyobb a termés 
4. Kempingezők	„háza”	5. Dunántúli focicsapat 6. Nemzeti Sport 7. A magyar abc 
eleje 8. Visszafelé: üres gép! 9. Ok! 13. A meghatározás vége (A; Á; N) 14. „A” 
felsőruha	csapatsportban	15. Szintén 18. Tenisz	betűi	keverve!	20. Ritka	férfinév	
(okt.	13.)	22. Pecek keverve! 24. Melyik irányba? 27. Lord visszafelé! 29. Higany fele! 
32. Földet	forgat	33. Középen	lopó!	34. Fél keze!

Előző	rejtvényünk	megfejtése:	
Takáts Gyula: Szüreti vers

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

rejTVéNY
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KÉZILABDÁZNI!

Szeretettel várjuk olyan leányok és fiúk
jelentkezését, akik érdeklődnek a kézilabdázás iránt.

További információ:
tel.:+36 20 486 7784
www.csepeldse.hu
info@csepeldse.hu!

Edzőink:
Gálhidiné Nagy Zsuzsanna, Faragó Vivien, Gellérfi Éva, Kisbalázs
Dóra, Pompor Anikó, Tovbesz Katalin, Udvary Erika, Csányi László,
Kéri Mózes, Nagy Imre, Oláh Norbert, Pinizsi Zoltán, Vitányi Attila,

Wohner István,
valamint

Laurencz László
mesteredző, az olimpiai bronz és világbajnoki ezüstérmes női

kézilabda válogatott egykori szövetségi kapitánya.

GYERE  HOZZÁNK
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Megkezdődött Csepel egyes részein a Telekom nagysebes-
ségű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Im-
máron a csepeli Telekom előfizetők is élvezhetik az eddi-
gieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az 
interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az 
előzetes	terveket	is	felülmúlva,	464	000	háztartás	számára	vált	el-
érhetővé	 a	 nagysebességű	 szélessávú	 internet	 év	 végéig.	A	menet	
azonban itt nem áll meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy újabb, 
több mint fél millió háztartásba jutassa el az internetezés élményé-
nek új korszakát. A csepeli lakosokat is érinti majd a fejlesztés, így 
év végéig több, mint 8700 itteni háztartás számára nyílik meg a lehe-
tőség,	hogy	használhassa	majd	a	szupergyors	technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a csepeliek számára?
•	 Elsősorban	 szupergyors	 internetet,	 gyorsabban	 betöltődő	 web-

oldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha ma-
gasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egy-
szerűbb	 kapcsolattartást,	 gyors	 és	 biztos	 kép-	 és	 videóletöltést	
és	-megosztást	is	jelent.	Hamarabb	letöltődnek	az	emailek,	egy-

szerűbben	és	élvezetesebben	használhatják	majd	ez	előfizetők	a	
közösségi oldalakat. 

•	 Rengeteg	 TV-csatornát,	 szélesebb	 csatornaválasztékkal,	 vala-
mint	több	képernyőn	is	elérhető	filmkölcsönzést.	Csepelen	is	él-
vezhetővé	válik	az	interaktív	tévézés	számos	már	meglévő	funk-
ciója,	mint	 például	 a	megállítható	 és	 visszatekerhető	 élő	 adás,	
a	 felvehető	 élő	 adás,	 az	 elektronikus	műsorújság,	 vagy	 a	 tévé	
képernyőjén	elérhető	változatos	interaktív	alkalmazások.

•	 Prosperáló	 vállalkozásokat,	 mert	 a	 szélessávú	 internet	 kínálta	
előnyökből	a	helyi	vállalkozások	is	profitálnak,	hiszen	gyorsab-
bá,	rugalmasabbá	válik	működésük,	javul	a	versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytató-
dik	 a	 4G	 hálózat	 bővítése	 is,	 amely	 már	 meghaladta	 a	 97,6%-
os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil 
internetszolgáltatása így már együtt nyújtanak feledhetetlen élmé-
nyeket minden csepeli számára.

További információ a fejlesztésekről 
a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

CSEPElEN IS MaGaSaBB FoKoZaTBa 
KaPCSolHaTNaK a SZÁMÍTÓGÉPEK 
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

www.csepelimozi.hu

hamarosan
a mozi műsorán...

ÚJRA NYITVA A

CSEPELI MOZI
www.fb.com/csepelimoziw

w

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban 
csepeli és környékbeli lakosok számára 2016. szeptember 29-től
október 21-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

Vegye komolyan!
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INGATLAN________________________________________ 
CSEPEL, Vas u. 25. 400 m2-es felújítandó ház 33,5 
mFt. T.: 06-30-984-3962

LAKás________________________________________ 
ELAdÓ Csepelen a Völgy u.-ban, II. em.-i, 54 nm-es, 
erkélyes, tehermentes társas lakás (bekerített-tég-
laépület) tulajdonostól. I.ár: 12,8 mFt. T.: 276-4071

KIAdó________________________________________ 
BÚVÓHELYET biztosítanánk, alkalmanként, azok-
nak, akik, besegítenének, lakás, kert, rendben tar-
tásához. Sms-ben bemutatkozást kérünk. 
T.: 06-70-260-7250

üzLeT________________________________________ 
CSEPEL központi részén két utcára nyíló 1250 nm-
es terület, mely sorház + üzlet építésére alkalmas 
eladó. T.: 06-20-515-8333

áLLás ________________________________________ 
A CSEPELI CSOdAKÚT EgYESíTETT ÓVOdA 
óvodapedagógusi feladatok ellátására, határo-
zott idejű megbízási szerződéssel, heti 10 órában 
állást hirdet. További információt Turcsik Andrea 
nyújt a 06-1-211-3343-as telefonszámon, illetve a 
tanugy.ovi@csepelgszi.hu email címen.________________________________________ 
XXI. KERÜLETI nyomdaipari cég keres targoncást, 
segédmunkást és betanított munkára munkaerőt. 
Tel.: 06 20 255 7852, kodaj.eva@olahnyomda.hu________________________________________ 
MIXERAUTÓ gépkocsivezetőket keresünk. 
Feltétel: C kat. jogosítvány GKI, PÁV, Nehéz-
gépkezelői igazolvány. Amit nyújtunk: Havi 
fix alapbér+jutalék, fizetés időben, pontos el-
számolás, budapesti munkavégzés Azonnali 
kezdés. 20/972-8424, 30/518-9711 jelentkezes.
dttgbeton@gmail.com________________________________________ 
CSEPELI könyvelőiroda gyakorlott nyugdíjas 
könyvelőt felvesz. Érdeklődni: 06-20-962-1983________________________________________ 
gONdNOKOT keresünk hosszú távra, csepeli 
munkahelyre, aki képes a cégnél felmerülő kar-
bantartási, elektromos és vizes javítási munkák, iz-
zócsere, zárjavítás, alkalmanként kerti feladatokat 
önállóan, kreatívan megoldani, illetve megszer-
vezni. Feladati közé tartozik még a céges beszerzé-
sek és szállítási feladatok elvégzése, raktári munka 
segítése, rendezvények előkészítése. A munkavég-
zés 4 vagy 6 órás munkaidőben is lehetséges. Jogo-
sítvány és vezetési gyakorlat az állás betöltéséhez 
szükséges. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, 
referenciával, bérigény megjelölésével lehetsé-
ges. ÉRDEKLŐDNI: 06-20-975-1204 telefonszámon 
munkaidőben (8-16 óráig)  

Adás-VéTeL________________________________________ 
19-20. SZÁZAdI magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. T.: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót 
vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

TáNC________________________________________ 
FELVÉTELI: ovis balett, gyermek táncszínház és 
színi stúdióba Csepelen! Felvételi időpontja: ok-
tóber 3-a és október 10-én 16.30 óra. Helyszín: 
Vitart Stúdió 1212 Budapest, Komáromi u. 55. 
T.: 06-70-520-2257 ________________________________________ 
HATHA YOgA, Moderntánc, Klasszikus balett, 
csoportos és egyéni gerinctornák, mozgás/tánc-
terápia relaxációval szisztémás betegségekhez is, 
magánórák, nyújtások, Fitt-dance, Pilates, Salsa! 
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55., 
T.: 06-70-318-3077 

OKTATás________________________________________ 
ÚSZÓTANFOLYAM Csepelen október 3-tól indul 
illetve folytatódik kb. 5-8 éves kezdő és közép-
haladó gyerekek részére heti 1-2 alkalommal a 
késő délutáni órákban a Katona József Általános 
Iskola uszodájában. Érdeklődni és jelentkezni 
06-20-913-1633 Fekete Gyula úszóedzőnél________________________________________ 
JÓgA tanfolyam kezdő csoport: minden hétfőn 
17 órától árpád utca 1. Első alkalom ingyenes. 
www. jogaton.hu

eGYéB________________________________________ 
ELTARTÁSI vagy életjáradéki szerződést kötnék 
egyedülálló idős személlyel. Minden megoldás 
érdekel. T.: 06-70-361-2222 

szOLGáLTATás________________________________________ 
SZIgET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 
06-70-701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszál-
lás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
REdŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, kül-
ső-belső műanyag párkányok szerelése. Hétvégén 
is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kőmű-
ves javítások. Kovács Gergely. T.:  06-30-568-6255________________________________________ 
ABLAKJAVíTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig vállalok. 
Regisztrált villanyszerelő. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
ÉPÜLETKLíMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. 
T.: 06-20-440-0633; www.sturmklima.hu________________________________________ 
ÉPÜLETTAKARíTÁS! Vállaljuk társasházak, iroda-
épületek, lépcsőházak teljes körű takarítását (fes-
tés utánit is) referenciával 10% éves kedvezmény-
nyel. Közületeknek is! Kertgondozással – építéssel 
együtt. T.: 06-30-318-2173________________________________________ 
dUgULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtéssze-
relés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Minden-
nemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. Tel: 061-402-4330, 
T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
gÁZKÉSZÜLÉK: Karbantartás-tisztítás, konvek-
tor, cirkó, héra, tűzhely javítása, bekötése, cseréje, 
vízóra csere: A legkedvezőbb áron! Vízvezeték sze-
relés: WC-ék, tartályok, csapok, szifonok javítása, 
cseréje, dugulás-elhárítás: géppel, falbontás nél-
kül! Ingyenes kiszállás! T.: 401-0809; Pintér Zoltán 
víz-gáz szerelő.________________________________________ 
INgYENES hitelügyintézés rejtett költség nél-
kül. Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. 
Több mint 500 elégedett család. Személyi köl-
csön 9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 
06-30-985-5000________________________________________ 
RÁCSKÉSZíTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre, előtető 
lakótelepi erkélyre. Korlát felújítás üvegcserével-
festéssel. Erkélybeépítés, egyéb lakatosmunkák – 
javítások. T.: 284-2540,  + 36-70-209-4230

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

HIrdeTés
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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
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KIRÁLYERdEI 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

November 12., december 3. 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására.
A novemberi börzére, már nincsen szabad asztal! 
A börzékre asztalok már bérelhetőek 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron! 

KIÁLLíTÁS
Szőlő- és borkultúra a Kárpát-medencében 
1875-1920
A Trianon Múzeum és a Királyerdei Művelődési 
Ház időszaki kiállítása. 2016 szeptember 23 - 
október 10. A belépés díjtalan! 

ÚJ! ASZTROLÓGUS KÉPZÉS 
– JELENTKEZŐKET VÁRUNK! 
Értsd meg a sorsodat és légy a saját életed irá-
nyítója! Időpont: kedd 17.30-19.30 
Kölkedi Attila asztrológus: 06-30-579-1081, 
e-mail: fenyenposta@gmail.com címen.

ÚJ! ZENÉS KREATIVITÁS – FEJLESZTŐ 
FOGLALKOZÁS – JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
A tanfolyamot 6-10 éves gyerekek számára ajánl-
juk. időpont: csütörtök 16.30-18.00,  részvételi díj: 
1500 Ft/ alkalom, 5000 Ft/ 4 alkalom. Érdeklődni, 
jelentkezni: Nagy Emesénél 06-30-447-5572

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM – 
JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Kezdés: október 17. 17.00. Érdeklődni: Nógrádi 
Györgyi tanfolyamvezetőnél 06 30/ 944-3460, 
e-mail: nogradigyorgyi@gmail.com 

HOBBY SZINTű  VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM INDUL 
KEZDŐKNEK – JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Időpont: kedd 10.00-12.00 (október 11-től), pén-
tek 18.00-20.00 (október 14-től). Jelentkezni: 
Steer Éva virágkötőnél 06-30-465-2840 

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

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

OKOSÍTÓ TORNA (ALAPOZÓ TERÁPIA) 
–  JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Egy mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert 
fejlesztő terápia. A fejlesztés - megfelelő 
létszám esetén – októberben  indul.
Időpont: hétfő17.00 - 17.45, péntek 16.30 - 
17.15, részvételi díj: 1500 forint / alkalom.
Bővebb információ: 06-70-450-8535

HANGFüRDŐ – A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZüKSÉGES!
Időpont: október 6., 27. 18.30, október 29. 10.00.
Díja: 1100 Ft / alkalom, vezeti: Eisenmann Tünde 

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 CSEPELI ALMA MATER
ÁLLANDÓ ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
Vezetett csoportos látogatásra a 278-2747-es 
telefonszámon, vagy a kiralyerdeimuvhaz@
csepelivaroskep.hu e-mail címen lehet.

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

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

2016.10.07, péntek 18:00-19:30
KALEIDOSZKÓP – Színes ismeretterjesztő 
előadássorozat a Radnótiban
VIGYÁZAT, SZÉLHÁMOSOK! – Hogyan védjük 
magunkat és otthonunkat.
Előadó: Furka Szilvia, rendőrhadnagy
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

2016.10.08 9-13 óra
BABA-MAMA BÖRZE – Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására. MINDEN ASZTAL ELKELT!

2016.10.08 11-13 óra
HIPERAKTIVITÁS FÓRUM – beszélgetés a hiper-
aktív gyerekekről Mikecz Róza ADHD szakértővel. 
A részvétel ingyenes! 

TANFOLYAMOK:
ÚJ TANFOLYAM: BodyArt csütörtök: 18:00-19:00

ÚJ TANFOLYAM: Fittánc hétfő: 19.30-20.30

ÚJ TANFOLYAM: Modern tánc
péntek: 19:00-20:00

ÚJ TANFOLYAM: Erősítő aerobik hétfő: 8.30-9.30

ÚJ TANFOLYAM: Fitmix csütörtök: 20.00-21.00

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

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

CAPOEIRA kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
GYM STICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

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

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csüt.: 19.00-20.00

CSEP’ JAZZ DANCE minden nap korosztályonként

CSIRI-BIRI TORNA kedd: 10.00-11.00

KANGA TRAINING péntek: 10.00-11.30

OVIS ANGOL szombat: 10-11 óráig (2-7 éves korig)

OVIS KARATE hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! szerda: 18.00-20.00

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

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

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

Októberi programok:

Zenei programok:
Október  21-e: Varázslatos klasszikus zene.  

Előadók: Markóczy Rita hárfaművész és Orbán Boglárka fuvolaművész  
Október 28-a: Magunkkal hoztuk. Szemelvények a csepeli polgárok zenéjéből. 
Görög zene a Santorini Trió előadásában. A zenei műsorok 16 órától kezdődnek.

Filmvetítések
Október 05-e: Én és a nagyapám. Rendezte: Gertler Viktor, 1954                 

Október 12-e: Fel a fejjel. rendezte: Keleti Márton, 1954                 
Október 19-e: 9-es kórterem. Rendezte: Makk Károly, 1955                 

Október 26-a: Gázolás. rendezte: Gertler Viktor, 1955                   
Filmvetítések szerdánként 15 órától kezdődnek 

Úti beszámoló
Október 13-a: Olaszországi nagykörút. 

Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl.közgazdász
Október 17-e: Utazás nyugat-Tibetbe, ahol Körösi Csoma Sándor is járt. 

Előadó: Gábor Éva Mária szobrászművész-tanár
Október 20-a: Mexikó a Kukulkán birodalma. Előadó: Szabó László építészmérnök

Az előadások 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 októberben, 

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

Gyógy lábmasszázs minden csütörtökön 10-12 óráig. A kezelést Dr. Zsigovitsné Emőke végzi. 
Október a látás hónapja. Szemvizsgálat október 10-én 13 órától 18 óráig                                                                                                          

Kímélő torna
Minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig. Meridián torna hétfőnként 10-11 óráig.

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

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

minden páros kedden 16-17 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 14 -16 óráig. Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óraig 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.



24 csepeli hírmondóprOGrAM/HIrdeTés

IiI. Csepeli
Kutyás Nap

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

2016. október 1., 10-14 óráig

Továbbá: állatorvosi és kutyakozmetikai tanácsadás, 
kézműves foglalkozás, 

kutyaiskola bemutató, kutya kvíz, arcfestés

Programok:

10:00 Mentőkutya bemutató – Mancs a kézben Egyesület
10:30 Kutyatartás 1x1 – Dr. Szabó Katalin 
 és Dr. Horváth Gábor, Csepel Központi 
 Állatorvosi Rendelő és Kutyakozmetika
11:00 Kutyakiképző bemutató – KUTYASZERVÍZ SE
11:30 Városi kutyázás, felelős kutyatartás – 

Sziládi-Kovács Tibor, Kutyabarát.hu portál
12:00 A kiskutya is jó kutya – Buresch Anett, Jókutya Iskola
13:00 Mit kívánsz kis gazdám? 
 Kutya – gyerek ügyességi verseny

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Mindenkit szeretettel várunk!
  

A rendezvényre nem hozható tüzelő vagy agresszív kutya,
valamint érvényes oltási könyvvel kell rendelkezniük!

A program ideje alatt kérjük, tartsa pórázon ebét!

OKTÓBER 8., SZOMBAT

'
CSEPELI SZURETI

MULATSAG

..

EGÉSZ NAPOS CSALÁDI RENDEZVÉNY
A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL!

11:00 A KISGÖMBÖC ÉS JÓZSI BÁCSI – A KINCSES SZÍNHÁZ ZENÉS MESEJÁTÉKA
12:00 CSALÁDI VETÉLKEDŐ (JELENTKEZÉS AZNAP A HELYSZÍNEN)
12:30 „LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT” – CSEPELI GYEREKEK ZENÉS-TÁNCOS MŰSORA
13:00 BORDALOK MAGYARORSZÁGRÓL – A BORVIRÁG ZENEKAR FELLÉPÉSE
14:00 MADÁRIJESZTŐ-KÉSZÍTŐ VERSENY (JELENTKEZÉS AZNAP A HELYSZÍNEN)                                                                             

14:30-18:00 SZÜRETI BULI A RETROLEUM EGYÜTTESSEL, KÖZBEN:
15:30 KATÓ NÉNI – IHOS JÓZSEF KABARÉJA

18:00 PETER SRÁMEK FELLÉPÉSE
 
Ezenkívül: SZŐLŐPRÉSELÉS, MUST KÓSTOLÁS, SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN C. KIÁLLÍTÁS, UTAZÁS CSEPEL FAKARUSSZAL, 
NÉPI JÁTSZÓTÉR, UGRÁLÓVÁR, ÁLLATSIMOGATÓ, 
KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS
 

Gasztronómia: GULYÁSLEVES, LÁNGOS, KÜRTŐSKALÁCS, 
A GÁL PINCÉSZET CSEPEL-SZIGETI BORAI
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN, MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  
www.csepelivaroskep.hu
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Telefonszám: 0670-310-8574, 0620-335-9143
e-mail: clima@clima.hu

www.clima.hu

Készletkisöprés
BEMUTATÓTERMÜNK: 

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

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

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

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

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

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

KLÍMASZERELÉS: 40.000Ft-tól

SALE


