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A januári képviselő-testületi ülésen 
a képviselők többek között egy nagy-
szabású, ötéves útfejlesztési koncep-
cióról döntöttek. Az újabb négy és fél 
milliárdos projekttel 12 kilométernyi 
új úthálózat épül Csepelen.

Az ülés megkezdése előtt Borbély 
Lénárd polgármester gratulált Balczó 
András háromszoros olimpiai bajnok 
öttusázónak, akit a Magyar Sport-
újságírók Szövetsége és a Magyar 
Olimpiai Bizottság az Év Sportoló-
ja-gálán életműdíjjal jutalmazott. 

Milliárdok útépítésre
Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő közbenjárásának köszönhetően 
nemrég mintegy 800 millió forintos tá-
mogatást sikerült szerezni a Királyerdő 
út út- és járdaépítésére, valamint csapa-
dékvíz-elvezetésre. A mostani képvi-

selő-testületi ülésen arról döntöttek 
a városatyák, hogy még nagyobb 
erővel folytatják a nagyszabású út-
hálózat-fejlesztést. 

AKTUÁLIS

4,5 milliárdos útépítési  
program indul

Az ötéves fejlesztés során önkormány-
zati forrásból a földutakat szilárd útbur-
kolattal látják el. Ezzel együtt 130 ezer 
négyzetméteren a közterületi csapadék-
víz-elvezetést is megoldják. A beruhá-
zás keretében több mint 12 kilométer 
út épül, kétoldali járdával kiegészítve. 
A program a földutak szilárd burkolat-
tal való ellátásán túl figyelmet fordít a 
már aszfaltos, de rossz állapotú útsza-
kaszok felújítására is. Ilyen például a 
Duna utca, a Zsák utca vagy például 
a Vágóhíd utca. Fontos tudni ugyanak-

kor, hogy a kormány előtt lévő, Csepel 
tízéves átfogó fejlesztési koncepcióját 
tartalmazó Weiss Manfréd Terv elfo-
gadása esetén az útépítés időtartama öt 
évről akár három évre is csökkenhet.

A polgármester bejelentette azt is, hogy 
a kerület 49,5 millió forint kormányza-
ti támogatást nyert el belterületi utak és 
járdák felújítására. Ezt a Popiełuszkó 
utca felújítására fordítják. • Lass Gábor

AKTUÁLIS

Arról döntöttek 
a képviselők, 
hogy még nagyobb 
erővel folytatják  
a nagyszabású 
úthálózat-fejlesztést

Az önkormányzat 49,5 millió forint 
kormányzati támogatást nyert el 

belterületi utak és járdák felújítására. 
Ezt a Popiełuszkó utca felújítására fordítják
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A Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő által felkarolt Weiss Manfréd 
Terv Csepel felzárkóztatását tűzte ki 
célul. A kormány asztalán lévő több 
száz milliárdos projekt a kerület tel-
jes megújulását eredményezheti.

A fejlesztési terv középtávon, tízéves 
időszakra fogalmaz meg javaslatokat. 
Ezek egyik legfontosabb pontja az útépí-
tések. A csepeli városvezetés a szocialis-
ták idejéből itt maradt botrányos önkor-
mányzati költségvetés rendbetétele óta 
önerőből is képes fejlesztési programok 
megvalósítására. A kerületben több mil-
liárd forintból épültek új utak és útsza-
kaszok, de még mindig 50 kilométernyi 
földút van. Az önkormányzat fejleszté-
si elképzeléseit összefoglaló, Németh 
Szilárd által felkarolt Weiss Manfréd 
Tervvel 2027-re nemcsak a földutak tűn-
hetnek el végleg. Sor kerülne a kerület 

teljes leaszfaltozására is. Ennek egyik 
első lépéseként a kerület januárban elfo-
gadott egy öt évre szóló, 4,5 milliárdos 
útfejlesztési koncepciót. A pénzből az 
utak mellett járdákat és csapadékvíz-el-
vezetőket építenek.

Megszüntetnék a dugókat
A mellékutcák és kisebb útszakaszok 
megújulása és kiépítése mellett fontos 
szempont a kerület forgalmi terhelésé-
nek csökkentése. Szükség is van erre, 
hiszen az agglomerációban élők Cse-
pelen áthaladva jutnak el Budapest 
más kerületei felé, nem kis bosszúsá-
got okozva ezzel az itt élőknek. Sokan 
„P+R parkolónak” használják Csepel 
belvárosát is. A megnövekedett forga-
lom miatt a Gerincút teljes kiépítése és 
a II. Rákóczi Ferenc út felújítása is fon-
tos része a Weiss Manfréd Tervnek. A 
Gerincút a tervek szerint a Teller Ede 

úttól folytatódna déli irányba, a Mag 
utca–Posztógyár utca–Vízmű lakó-
telep vonalában, nagyjából hat kilomé-
ter hosszan. Az út még Csepel területén 
belül, a Vízmű Lakótelep környékén 
kapcsolódna rá az addigra kiszélesített 
II. Rákóczi Ferenc útra. A koncepció 
szerint 2022-re befejeződhet a projekt-
ben szereplő útszakaszok kiépítése és 
felújítása.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Szükség van egy új hídra
Egy új híd építése a Duna déli részén 
már több évtizede tervben van. 1994-
ben a liberális vezetésű Fővárosi Köz-
gyűlés döntött is róla, az ígéretekből 
végül nem lett semmi. A hídépítés már 
csak azért is fontos, mert a Dunának a 
déli szakaszán 15 kilométeren keresztül 
nem található átkelési pont, sőt Csepel 
és Budapest egyesülése óta nincs a vá-
roshatáron belül közvetlen összeköttetés 
a budai kerületek és Csepel között. A 
beruházás megvalósu-
lásával egy új dél-bu-
dai közlekedési folyosó 
jönne létre, mely a szá-
mítások szerint napon-
ta 42 ezer gépjárművel 
csökkentené a belvárosi 
hidak forgalmát. Fontos 
körülmény, hogy az új 
hidat új úthálózat kötné 
össze a főváros közleke-
dési „ütőereivel”. Vagy-
is nem a jelenleg reggel 
és este is dugóban álló 
utak összekötése a cél, 
hiszen az nem segítene 
semmit.

Mindezek mellett a 
Gubacsi híd teljes fel-
újítása és kétszer két-

sávossá 
tétele is 
p r i o r i -
t á s k é n t 
sze repe l 
a Weiss 
M a n f r é d 
tervben. Ez 
már csak azért 
is fontos, mert egy 
2015-ös felmérés sze-
rint a csepeliek 45 százalé-

ka az öt legfontosabb 
fejlesztés egyikeként 
jelölte meg a hídfel-
újítást. Ha a projektet 
elfogadják, a környe-
ző utak felújításával 
együtt csúcsidőben 
is jelentősen gyor-

sabb lesz az átjárás 
Csepel és Pes-

terzsébet 
között.

Weiss Manfréd Terv: 
egy élhetőbb Csepelért

A Gerincút teljes 
kiépítése és a II. 
Rákóczi Ferenc út 
felújítása is fontos 
része a Weiss Manfréd 
Tervnek

A megnövekedett forgalom miatt a 
Gerincút kiépítése kiemelt fontosságú

A Gubacsi híd teljes felújítása és kétszer 
kétsávossá tétele is prioritásként szerepel

fotó: Tóth B
eáta
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Elnézegeti az ember, ahogyan a cse-
peli baloldal egymást marcangolja, 
ahogyan Szenteczky János Szabó Sza-
bolcsot rugdossa, és viszont, hogy Hor-
váth Gyulának baja van az MSZP-vel, 
és fordítva, és akkor a legújabb balol-
dali párt, a Jobbik ügyeiről nem is be-
széltünk.

Kemény ez a csapat.

Amíg a jobboldalon csend van, egység, 
munka és összefogás, a csepeli baloldal 
helyi hősei jelenleg, bő két hónappal a 
választás előtt versenyt futnak az orszá-
gos politika koncaiért. Mert koncról van 
szó, bizony, elvtelen alkuk morzsáiról. 
Szenteczky, Szabó, Horváth és többiek 
még egy kavicsot sem rúghatnak arrébb 
a Szent Imre téren, azt teszik, amit hi-
vatali elöljáróik parancsolnak nekik. 
Ha Gyurcsány, Molnár, Vona és a töb-
bi megalkuszik, akkor az indul, akit ők 
akarnak, csepeli alkalmazottjaik pedig 
alázatosan köszönik szépen, végrehajt-

ják az utasítást. Ha öz-
vegy Krausz Gézáné 
háztartásbelire esik a 
választás, arra is rá-
bólintanak, csak a zsé 
meglegyen.

Mert a zsétől, a csepeli 
baloldal boldogságától 
nehéz búcsút venni. A 
többi nemigen számít. 
Tegye fel a kezét példá-
ul, aki egyetlen épkéz-
láb gondolatra, Csepel 
érdekében álló parla-
menti felszólalásra, 
előterjesztésre emlék-
szik Szabó Szabolcs-
tól! Szapora internetes munkássága, 
vállalkozás- és fejlesztésellenes közéleti 
dühromain kívül Horváth Gyulának fu-
totta valamire? Szenteczky Jánost most 
hagyjuk, mert gyakori büntetőügyei kö-
zepette neki nem jutott ideje közügyek-
re, jó kérdés persze, hogy miért kellene 

hallgatniuk a csepelieknek bármiben is 
egy elítélt emberre?

Itt semmi másról nincs szó, mint a sa-
ját képviseletükről. Csepel nem számít. 
Szabó Szabolcs például arcpirítóan 
család- és emberellenes módon nem 

szavazta meg a pedofilok 
szigorúbb büntetését célzó 
törvényjavaslatot. Ehelyett 
roppant hasznos elfoglalt-
ságokkal töltötte idejét, pél-
dául szerkesztőségünkkel 
levelezett arról, hogy miért 
nem írjuk ki a neve elé dok-
tori címét?

Április 8-án azonban nem 
elsősorban az ő sorsuk-
ról döntünk, hanem arról, 
hogy velünk mi lesz. Hogy 
folytatódnak-e a beruhá-
zások, a fejlesztések, vagy 
egy tetszőleges, cseresza-
batos baloldali jelöltet de-
legálunk-e az Országgyű-
lésbe, akinek sem ereje, 
sem kedve, sem lehetősége 
sincs Csepel képviseletére. 
Erről döntünk hamarosan, 
és jól kellene dönteni.
• Szentesi Zöldi László

Csereszabatos baloldal
AKTUÁLIS

Tisztelt Csepeliek!
 Egész Európára kiterjedő aláírásgyűjtés zajlik a nemzeti kisebbségek jogainak megvédéséért. 

Az erdélyi magyarság számít ránk, álljunk ki értük közösen!

Segítsünk, hogy a határainkon túl élő magyar közösségek szabadon 
használhassák anyanyelvüket és nemzeti szimbólumaikat.

 Most egy aláírással Ön is segíthet! 
Kérjük, keresse fel a www.jogaink.eu honlapot és írja alá az online petíciót!

 Védjük meg magyar honfitársainkat!
 Csepel, 2018. január 15.  

 Borbély Lénárd Németh Szilárd
 Csepel polgármestere országgyűlési képviselő

jogainK.eu

írja alá Ön is!segíTsÜnK KÖZÖsen!

Menekült vagy illegális bevándorló?
Hazudott a baloldali sajtó. Hirtelen kiderült, hogy hazánk 1300 embernek adott oltalmat. Nekik azonban semmi köze a kötelező 
kvótákhoz. A kvóta az illegális bevándorlók elosztásáról, nem a menekültekről szól. De mi a különbség a két fogalom között?

Menekült az, aki fegyveres konfliktus vagy ül-
döztetés miatt menekül hazájából, és a legközelebbi nem 
háborús országban menekültstátuszt kér. Például me-
nekültek voltak az 1956-ban Magyarországot elhagyó 
százezrek, de csak ha Ausztriában kértek menekültstá-
tuszt. A hazánk által is ratifikált 1951-es Genfi Egyez-
mény egyének mentén szabja meg, ki jogosult nemzet-
közi védelemre. A 
kollektív menedék-
jogot nem ismeri a 
Genfi Egyezmény. 
Hazánkban évtize-
des szokás szerint 
a független magyar 
bíróság dönt az 
egyéni menedékké-
relmekről.

Az illegális bevándorlók nem a háborúk 
miatt, hanem egy hazudott, jobb élet reményében, az eu-
rópai szociális ellátás miatt hagyják el országukat. Eset-
leg terror- és más bűncselekmények elkövetésére küld-

ték őket. Az 
illegális be-
vándorlók úti 
o k m á n y o k 
nélkül, vagy 
hamis útle-
velekkel, tö-
megesen, tör-
vénytelenül 
és erőszako-
san lépik át a 
határt.

Most nem érünk rá csip-csup közügyekkel foglalkozni, nem látja, 
hogy épp a választási stratégiáról egyeztetünk, asszonyom?!

Baloldali összefogás

fotó: S
om

fai S
ándor

fotó: MTI
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Helyreigazítás
„A Csepeli Hírmondó 2017. július 27-
ei számában, az Átköltözik a tüdőszűrő, 
felújítják a tüdőgondozót címmel meg-
jelent cikkünkben valótlanul állítottuk, 
hogy Bereczki Miklós jobbikos politikus 
a csepeli önkormányzatnak a tüdőszűrő 
és a tüdőgondozó kapcsán 2017. július 
14-én meghozott képviselő-testületi dön-
tés után kezdett az ügyben aláírásgyűj-
tésbe. A valóság ezzel szemben az, hogy 
a tüdőszűrő és tüdőgondozó helyzetének 
megoldása érdekében Bereczki Miklós 
a képviselő-testület döntésnek megszüle-
tése előtt már aláírásgyűjtésbe kezdett.”

A jobbikos politikus a Hírmondó tüdő-
gondozóról szóló cikkének képaláírása 
miatt indított sajtópert. Bereczki Miklós 
a saját Facebook-oldalára tette ki azt a 
meghívót, mely szerint az aláírásgyűj-
tést július 15-én, tehát egy nappal a kép-
viselő-testületi ülés után kezdik. Később 
azonban a politikus már azt állította, 
hogy ez nem volt igaz, és a testületi ülés 
előtt elkezdte az aláírásgyűjtést. A bíró-
ság döntése szerint a Csepeli Hírmondó-
nak azon túl is meg kellett volna győ-
ződnie a képaláírás valódiságáról, hogy 
egyenesen az érintettől, Bereczki Miklós 
saját Facebook-oldaláról tájékozódott. 

A csepeli tüdőgondozó felújítása Bor-
bély Lénárd polgármester 2014-es vá-
lasztási programjának volt a része. A 
polgármester az önkormányzat 2017. 

májusi vezetői értekezletén jelentette be 
a felújítási folyamat előkészítését, meg-
kezdését. Erről a Csepeli Hírmondó is 
beszámolt, és így saját bevallása szerint 
is tudomást szerzett róla Bereczki Mik-
lós is. A jobbikos politikus azt gondol-
hatta, hogy ha aláírásgyűjtést kezd egy 
olyan ügyben, amiről már döntés szüle-
tett, úgy azt a saját eredményeként tudja 
propagálni. Ezt a gyanút erősíti, hogy 
Bereczki az eskü alatti tanúvallomásá-
ban elismerte, hogy már tudott a felújí-
tásról akkor, amikor a felújítás „érdeké-
ben” aláírásgyűjtést indított. 

A per során az is kiderült, hogy sem a 
politikus, sem a Jobbik senkinek sem 
adta le az összegyűjtött aláírásokat tar-
talmazó petíciót. Vagyis hiába állítot-
ták azt több száz embernek, hogy ezzel 

a felújítást segítik, nem erre használták 
fel az aláírásokat. Sőt mivel nem adták 
le az aláírásokat, lényegében petícióról 
sem lehet beszélni, csak egy jobbikos 
adatgyűjtésről. Ezt erősíti az a határozat 
is, amely azt igazolja, hogy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál adatbázis-építésre és -keze-
lésre adott be kérelmet Bereczki Mik-
lós. A per érdekessége lett továbbá az az 
apróságnak tűnő tény is, hogy a látszatra 
tősgyökeres soroksáriként fellépő politi-
kus nem Soroksáron, nem is Csepelen 
lakik, hanem Békéscsabán. Amikor ez 
nyilvánosságra került, Bereczki lega-
lább bejelentkezett soroksári lakcímre, 
ugyanakkor ott, a neki sajtó-helyreiga-
zítási felhívásra küldött felszólító leve-
leket elmulasztotta átvenni. A csepeli, 
illetőleg soroksári lakóhely létesítését 
Szabó Szabolcs, aki a két kerület hiva-
talos képviselője, máig nem tette meg. 
Így a jobbikos jelölt legalább tud saját 
magára szavazni, amíg Szabó még ezt 
sem teheti meg. 

Alig százan voltak kíváncsiak a ma-
gát  korszakváltó  pártnak hirdető 
Együtt csepeli  kampányitó rendez-
vényére  a Munkásotthonban. Szabó 
Szabolcs  egyszázalékos  pártja az 
ígéretek ellenére is csak ígérgetni tu-
dott, miközben Csepel-Soroksár bal-
liberális országgyűlési  képviselőjé-
nek  négy évvel ezelőtti  vállalásai  is 
csak üres lózungok maradtak. 

Már messziről hallatszott, hogy vala-
mi nem stimmel. A csepeli szocialis-
ták bázisa, hírhedt kiképzőközpontja 
inkább hasonlított valamiféle diszkós, 
21. századi bulihelyszínre, mint a moz-
galmi pártgyűlések hangulatához szo-
kott munkásőrök hétvégi találkozójára. 
Persze semmi sem véletlen. A „buli” 
résztvevői – leginkább Szabó Szabolcs 
– mostanában nincsenek valami jó vi-
szonyban a XXI. kerületi szocialisták-
kal, akik megegyezés (és jobb) híján 
Bangóné Borbély Ildikót küldik harc-
ba Németh Szilárd ellen. Hogy pon-
tosan miért engedték a csepeli szocik, 
hogy az MSZP-s fellegvárnak számító 
Munkásotthonban legyen az Együtt 
kampánynyitója, nem tudni, de ez akár 
jelzésértékű is lehet az MSZP részéről: 
továbbra is készek az együttműködésre, 
és a közös jelöltállításra.

Ennek azonban egyelőre semmi jelét 
nem lehetett látni a rendezvényen. Első 
körben Juhász Péter, az Együtt pártel-
nöke hergelte a nagyérdeműt, majd meg-
nézhettük a párt „mindent elsöprő” kam-
pányvideóját, amelyben a drogügyeiről 
elhíresült pártelnök egyfajta modernkori 
Zorroként arról beszél, hogy a kormány 
hazug, az igazság pedig mindig győ-
zedelmeskedik. Már majdnem elhittük 
neki, amikor hívásra a színpadra lépett 
Szigetvári Viktor. Az Együtt miniszter-
elnök-jelöltjéről láthatóan ömlött a víz, 
miközben vérmes beszéddel próbálta 
hadba hívni Orbán Viktor rendszere el-

len a kevés számú közönséget. Minde-
zek után pedig felkonferálta a párt női 
üdvöskéit – pártnevükön szakértőit –, 
büszkén hangoztatva, hogy pártjának 50 
százaléka hölgyekből áll. Akikről per-
sze feltűnően látszott, hogy úgy hiány-
zik nekik ez a rendezvény, mint léggöm-
bárusnak a nyílzápor. A párt „külügyi 
szakértője” inkább kelti egy unott bolti 
pénztáros benyomását, mint egy komoly 
politikusét, aki hallhatóan jól előre be-
tanulta a szövegét. Azt pedig, hogy az 
izgalmak még ekkor sem hágtak a tető-
fokára, jól bizonyítja, hogy mellettünk 
egy idős asszony ásítozni kezdett, végül 
elbóbiskolt. 

Ezután a párt szociálpolitikusa, nyugdíj-
szakértője következett. Repkedtek a sza-
vak, a súlyos milliárdok. Lesz itt elszá-
moltatás, börtön a kormánypártiaknak 
és persze tejjel-mézzel folyó Kánaán. 
Végül a párt környezetvédelmi referen-
sét hívták a színpadra, aki a haza víz-
készletek fontosságáról, no meg a paksi 
atomerőmű káros voltálról beszélt – lát-
hatóan mindenféle hozzáértés nélkül.

A nap fénypontja azonban kétségtelenül 
Szabó Szabolcs, az Együtt csepeli – so-
roksári országgyűlési képviselőjelölt 
volt. A politikus szerint azért kell rá sza-
vazni, mert az elmúlt három és fél évben 

bebizonyította, jól képviselte Csepel és 
Soroksár érdekeit. Hogy ezt mire ala-
pozta, nem derült ki, az eredményeket 
sehol sem találjuk. Legújabb választási 
programjából pedig csak annyit tudtunk 
meg, hogy kiszélesítené Csepelen a II. 
Rákóczi Ferenc utat, a Corvin csomó-
pontot pedig átépítené. Ezeket a kon-
cepciókat egyébként érdekes módon a 
Németh Szilárd nevével fémjelzett és a 
csepeli önkormányzat által már évekkel 
korábban kidolgozott Weiss Manfréd 
Terv is tartalmazza.

Hogy a feltűnő hasonlóságnak mi az 
oka, nem tudni, az viszont biztos, hogy 
a rendezvény viharos gyorsasággal ért 
véget. Mennénk már mi is, előtte azon-
ban szerettünk volna megkérdezni a 
képviselőt az elmúlt közel négy év mun-
kájáról, vállalásainak eredményeiről. 
Lapunk olvasóit bizonyára érdekelte 
volna, hogy miért Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselőn kéri számon a 
Csepelt érintő problémákat, miközben 
Szabó a térség egyéniben megválasztott 
országgyűlési képviselője. Aki melles-
leg gyulai lakcímmel rendelkező lakos-
ként mindenhol arról beszél, hogy az 54 
éve Csepelen élő Németh Szilárdnak 
semmi köze a kerülethez.

Szabó Szabolcs azonban arra való hi-
vatkozással, hogy sietnie kell, nem vá-
laszolt a kérdéseinkre. Mi pedig szo-
morúan ballagunk hazafelé, s eszünkbe 
jutottak Jakab intelmei a Bibliából: „Lát-
játok tehát, hogy az embert a tettek teszik 
igazzá, nem a hit egymagában.” • TK

Ígéretcunami az 
Együtt rendezvényén

A csepeli tüdőgondozó 
felújítása Borbély 
Lénárd polgármester 
2014-es választási 
programjának volt  
a része

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
adatbázis-építésre és -kezelésre adott be kérelmet Bereczki Miklós

AKTUÁLIS AKTUÁLIS
fotó: S

om
fai S

ándor

fo
tó

: V
er

m
es

 T
ib

or



10 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 11

Politikai határozatot fogadott el a So-
ros-terv elutasításáról a Fidesz or-
szágos választmánya, amelyen dön-
töttek a kormánypártok 106 egyéni 
országgyűlési képviselőjelöltjéről is.

A határozatban a választmány elutasít-
ja azt a törekvést, hogy Magyarországot 
bevándorlóországgá változtassák. Ag-
godalommal látják ugyanis, hogy – mint 
írják – a „Soros-hálózat óriási befolyása 
révén” Brüsszel a tagállamokra akarja 
erőltetni a betelepítési kvótát, ami ve-
szélyezteti Magyarország szuverenitá-
sát. Elutasítják továbbá a Soros-hálózat 
beavatkozási szándékát a magyar vá-
lasztási kampányba, aminek az a célja, 
hogy a Fidesz-KDNP helyett egy beván-
dorláspárti kormányt juttasson hatalom-
ra. Egyúttal felhívták a kormányt, hogy 
minden eszközzel lépjen fel a Soros-terv 
végrehajtása ellen.

A választmányi ülést követően a Fidesz 
weboldalán közzétették a 106 egyéni 
képviselőjelölt nevét. A jelöltek 90 

százaléka már négy éve is indult a kor-
mánypártok színeiben. A 17. számú 
országgyűlési egyéni választókerü-
letben (Csepel-Soroksár) ezúttal is 
Németh Szilárd István, a Fidesz alel-
nöke, frakcióvezető-helyettese, korábbi 
csepeli polgármester az egyéni képvi-
selőjelölt.

Az országos listáról a pártok a későbbi-
ekben döntenek, így arról egy későbbi 
lapszámunkban számolunk be.

Stop Soros: 
a miniszterelnök 
levélben tájékoztatja 
a háztartásokat
A kormány a következő hetekben 
minden magyar háztartásba el-
juttatja Orbán Viktor erről szóló 
levelét. Ebben a miniszterelnök 
többek között arról tájékoztatja az 
állampolgárokat, hogy a kormány 
– a múlt év végi Nemzeti Konzul-
táció egyhangú eredményének ér-
vényt szerezve – határozott a Stop 
Soros törvényjavaslatról.

Döntsenek a magyar választók 
Magyarországon a magyar választóknak kell dönteniük arról, hogy kik 
képviseljék őket az Országgyűlésben. 
Soros György a svájci Davosban megtartotta valótlanságokat tartalmazó 
és Magyarországra sértő kampánynyitó beszédét. Gulyás Gergely, a Fidesz 
frakcióvezetője szerint Soros György itt azt is egyértelművé tette, hogy a 
magyar politikával kapcsolatos álláspontját nemzetközi színtéren is képvi-
selni kívánja. „Azt eddig is tudtuk, hogy a magyar politikai életet befolyásolni 
akarja, hogy nem a nép hatalmában, hanem a pénz hatalmában hisz, nem a 
demokráciában, hanem az anyagi erőforrásban bízva akarja befolyásolni a 
magyarországi belpolitikai eseményeket”. 

Január 25-én az egész magyar sajtó 
feszült figyelemmel kísérte a Nemzet-
biztonsági bizottság rendkívüli ülését, 
amelyre Molnár Zsolt, a testület elnöke 
– és az ellenzéki politikusok – Orbán 
Viktort, Magyarország miniszterelnö-
két várták. Hiába. A miniszterelnököt 

ugyanis „csak” Kontrát Károly parla-
menti államtitkár képviselte. A nagy 
érdeklődés másik oka pedig az volt, 
hogy a kormánypártok jó előre bejelen-
tették, amennyiben a nemzetbiztonsági 
kockázatot jelentő Szél Bernadett részt 
vesz az ülésen, ők kivonulnak. Így is 
történt, tehát a testület határozatkép-
telenné vált. A bizottság szocialista 
elnöke ezután bejelentette, levélben 
kér tájékoztatást Soros Györgytől úgy-
nevezett tervéről, és február 8-ára újra 
összehívja a testületet.

Németh Szilárd, a bizottság alelnöke 
elmondta, hogy ha az ülésen olyan em-
berek vannak jelen, akik Soros György 
szervezeteiben vállaltak munkát, ráa-
dásul egy olyan migránsokkal foglal-
kozó szervezetben, amelynek vezetője 
„különbnek gondolja a migránsokat a 
magyar embereknél”, az nemzetbizton-
sági kockázat.

Szél Bernadett ezzel szemben egyene-
sen úgy fogalmazott: a kormánypárti 
politikusok „megpuccsolták” a testület 
munkáját. Azt mondta, Kövér László 
házelnökhöz fordul, és szeretné, ha az 
igazságügyi bizottság is véleményezné 
az ülésen történteket. Molnár Zsolt, a 
testület szocialista elnöke szerint a Fi-
desz-KDNP-s tagok lehetetlen javaslatot 
tettek arra vonatkozóan, hogy a bizott-
ság teljes jogú tagja, Szél Bernadett ne 
vehessen részt – egy, az államtitkár által 
ráadásul nyíltra tervezett – ülésen. Azt 
is mondta, hogy Orbán Viktor távol-
maradása azt igazolja: nincsenek bizo-
nyítékok a Soros-terv létezésére. Kont-
rát Károly ezzel szemben leszögezte, 
a szolgálatok és az illetékes szervek 
a nemzetbiztonsági bizottság ülésein 
már több alkalommal is igazolták annak 
létezését.

Mirkóczki Ádám (Jobbik) szerint Németh
Szilárd „hazudik”, ugyanis az LMP-s 
képviselő átvilágításán az Alkotmány-
védelmi Hivatal nem tárt fel kockáza-
tot. Egyúttal javasolta, hívják meg Pin-
tér Sándor belügyminisztert és Altusz 
Kristóf külügyi helyettes államtitkárt a 
bizottság soron következő ülésére. Mol-
nár Zsolt támogatásáról biztosította a 
jobbikos képviselőt, illetve kijelentette, 
Orbán Viktor kormányfő is kap „még 
egy esélyt”, hogy válaszoljon a „közéle-
tet tematizáló” ügyekben. Közölte azt is, 
levélben kér tájékoztatást Soros Györ-
gytől az úgynevezett Soros-tervről, s 
az üzletember válaszát a teljes közélet 
megkapja majd. Németh Szilárd a sajtó 
munkatársaitól értesült erről. Szerinte 
Molnár Zsolt túllépi a hatáskörét, ha 
a testület elnökeként levelet ír Soros 
Györgynek, amelyről vele, a testület al-
elnökével nem is egyeztetett. Mi több, 
elképzelhető, hogy maga Molnár Zsolt 
is nemzetbiztonsági kockázatot jelent, 
ha magával Soros Györggyel akar an-
nak veszélyes tervéről tárgyalni.

A közélet napok óta a fentiektől hangos, 
kíváncsian várjuk a következő felvo-
nást, amelyre tehát nagy valószínűség-
gel február 8-án, még a parlament tava-
szi ülésszaka előtt sor kerül.

Ellenzéki provokáció 
a nemzetbiztonsági 
bizottság ülésén

Politikai határozatban utasítja el 
a Soros-tervet a Fidesz-választmány

Választás 2018: 
Végleges a Fidesz 
jelöltlistája

MAGYARORSZÁG

Németh Szilárd: 
„az ellenzék 
megengedi magának, 
hogy az Országgyűlés 
legfontosabb 
bizottságában idegen 
érdekeket szolgáljanak 
a magyar érdekek 
helyett”

MAGYARORSZÁG

A Fidesz és a KDNP elutasítja 
az ENSZ migránscsomagját, hiszen 
annak elfogadása azt jelentené, hogy 
a migráció zöld utat kap világszerte, 
és a nemzetközi jogon át ráerőltetnék 
az országokra ezeket a migránsbarát 
javaslatokat.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint 
az ENSZ-főtitkár minapi írása hívta 
fel a figyelmet arra, hogy világszin-
ten akarnak megfogalmazni olyan el-
veket és rendezési módokat a migrá-
ció kérdésével kapcsolatban, amelyek 
elfogadhatatlanok Magyarországnak. 

Tanulmányozni kell magyar szem-
pontból a készülő dokumentumot, 
aztán kell dönteni, függetlenül az 
Amerikai Egyesült Államok elhatá-
rozásától. 

Szijjártó Péter külügyminiszternek 
a következő kormányülésre részletes 
előterjesztést kell készítenie a témá-
ban. Emellett V4-es konzultációt is 
szorgalmazunk az ügyben.

Elfogadhatatlan az ENSZ-főtitkár 
migránspárti nyilatkozata

Ragaszkodunk 
ahhoz, hogy csak 
mi dönthessük el, 
kivel élünk együtt
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A vártnál sokkal kevesebben vettek 
részt vasárnap a Tanítanék Mozgalom 
szervezésében megrendezett tüntetésen 
a Kossuth téren. A jelenlévők között ott 
volt Mendrey László, a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezetének ve-
zetője és Galló Istvánné, a Pedagógusok 
Szakszervezetének vezetője. A néhány 
száz fős tömeg jó részét ellenzéki po-
litikusok alkották, az MSZP, az LMP,  
a DK, az Új Kezdet, a Momentum, a Li-
berálisok, az Együtt és a Párbeszéd Ma-
gyarországért is több fővel jelen volt a 
rendezvényen.

A helyenként durva és sértő transzpa-
renseket is felvonultató tüntetés kapcsán 
Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő a Facebook-oldalán kifejtette: „Az 
»oktatási békéért és szabadságért« tol-
ják maguk előtt az óvodákat, iskolákat, 

felhasználva a pedagóguso-
kat és a gyerekeket egyaránt 
a Tanítanék mozgalmárjai 
és az ellenzéki pártaktívák 
– az MSZP, az LMP, a DK, 

az Új Kezdet, a Momen-
tum, a Liberálisok, az 
Együtt és a Párbeszéd 
nevű formációkból. A 
pénzért és a hatalomért 
ezek tényleg bármire ké-
pesek!”

Ellenzéki megmozdulás 
tanártüntetésnek álcázva

Bangóné: 
nem lépek 
vissza
A Facebookon hirdetett ételosztást Ban-
góné Borbély Ildikó, az MSZP csepeli 
és soroksári országgyűlési képviselője-
löltje. Ez úgy tűnik még nem elég célra-
vezető, hiszen csak hat-nyolc rászoruló 
jelent meg a Szent Imre téri buszvégál-

lomásnál. Bangóné a rögtönzött sajtótá-
jékoztatóján kiemelte: Soros Györgyöt is 
arra kérik, szavazzon rájuk. 

A szocialista politikus szerint „a bu-
dapesti nagyurak” meg akarják akadá-
lyozni az ingyenes ételosztást úgy, hogy 
ezt a tevékenységet csak az önkormány-
zatok és az egyházak végezhessék. Ezt 
nem fogják eltűrni, s ha kell, polgári 
engedetlenséghez folyamodnak. „Lát-
ható volt tavaly novemberben, hogy 
Csepelen hosszú sorok kígyóztak öt kiló 
krumpliért. A kormány és Csepel vezetői 

folyamatosan hazudnak, hogy nincsenek 
szegények. Vannak, mi pedig segítünk ne-
kik. Az áprilisi országgyűlési választáson 
pedig véget vetünk ennek, és leváltjuk a 
kormányt” – mondta. 

Kérdésre válaszolva azt felelte, hogy 
„nem vagyunk Soros-bérencek”. Ugyan-
akkor Bangóné is arra kérte a tőzsdespe-
kulánst, hogy vegyen részt a parlamenti 
választáson, és szavazzon Karácsony 
Gergely miniszterelnök-jelöltre. A cse-
peli-soroksári jelöltségét firtató kérdé-
sünkre azt mondta: „Soha nem léptem 
vissza, nem vagyok vicces politikus. Nem 
kérem mástól sem, hogy lépjen vissza, 
hanem azt mondom: támogassák a de-
mokratikus baloldalt. Csepelnek újra vö-
rös Csepelnek kell lennie”. • cs. a. 

Még jó, hogy politikamentes a rendezvény

Ezért az alliterációért kár volt részt venni az egyetemi képzéseken

Amikor a baloldal lecsap egy témára, mint keselyű a friss tetemre

Mintha Szél Bernadett nem értené, mit keres ott

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

„Figyelj oda Ági, 
ezek oktatják 
a gyerekeinket?”
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Jelentős kormányzati forrásból kor-
szerűsítik a Jahn Ferenc Kórház 
Sürgősségi Osztályát. A támogatás 
mértékéről, a megkezdett felújítási 
munkálatokról a kórház főigazgató-
ja, dr. Ralovich Zsolt beszélt. 

„2017 decemberében Magyarország 
Kormánya 125 millió forint támogatást 
hagyott jóvá a Jahn Ferenc Kórház Sür-
gősségi Betegellátó Osztályának bőví-
tésére, felújítására és korszerűsítésére. 
Intézményünk nagyon sokat köszönhet 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő-
nek, aki most is és az elmúlt években is 
számos alkalommal segítette, támogatta 
kórházunk fejlesztését” – hangsúlyozta 
dr. Ralovich Zsolt főigazgató.

A támogatás felhasználása kapcsán az 
intézmény vezetője kiemelte: a sür-
gősségi osztály a folyamatosan nö-
vekvő betegszámot már nem tudta 
kiszolgálni, így a korszerűsítés már 
időszerűvé vált. A munkálatok so-
rán mintegy 500 négyzetméter újul 
meg, és 150 négyzetméterrel bővül 
az osztály területe. A kapott támo-
gatásból átalakítják a mentőbejáratot, 
új váróhelyiséget és betegmegfigyelőt 
alakítanak ki. Ugyanakkor a klíma- és 
szellőzőberendezéseket is modernizál-
ják, valamint az összes vizsgálóhelyi-
ségbe és kezelőbe oxigén- és vákuum-
hálózatot építenek ki. A munkálatok 
várható időtartamáról a következőket 
tudtuk meg a főigazgatótól: a bővítés és 

a 
fel-
újítás 
január 12-én elkezdődött, de az osztály 
továbbra is fogadja az ellátási terüle-
téről érkező betegeket. „A munkálatok 

Megújul a Dél-pesti Kórház 
sürgősségi osztálya

EGÉSZSÉGÜGY

alatt is elődleges szempont a folyamatos 
és biztonságos betegellátás. A korsze-

rűsítés és bővítés a tervek szerint há-
rom hónapon belül befejeződhet. Ebben 

az időszakban csak azokat a betegeket 
szállítják a Jahn Ferenc sürgősségi osz-
tályára mentővel, akiknek a vizsgálata 
várhatóan nem lesz hosszadalmas és bo-
nyolult. A többi beteget szükség esetén 
az Országos Mentőszolgálat és az illeté-
kes hatóságok, rendelőintézetek döntése 
alapján a Bajcsy-Zsilinszky Kórház, a 
Magyar Honvédség Egészségügyi Köz-
pontja, a Semmelweis Egyetem, az Uzso-
ki Utcai Kórház, és a Szent Imre Kórház 
Sürgősségi Osztálya látja el” – tájékoz-
tatott Ralovich Zsolt. • P.E.

EGÉSZSÉGÜGY

Csepel önkormányzata 2013-ban 6,8 milliós kolonszkópot, 2014-ben 8 milliós 
4D-s ultrahangot és új inkubátort vásárolt a kórháznak

A támogatásból 
átalakítják a 
mentőbejáratot, 
új váróhelyiséget 
és betegmegfigyelőt 
alakítanak ki

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Idén három csaLádI hajóIránduLást szervezünk:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2018. június 2. 2018. május 25.

2018. augusztus 26. 2018. augusztus 16.

2018. szeptember 15. 2018. szeptember 7.

jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  

a kirándulásokra csepeli lakcímkártyával rendelkező családokat várunk: 
3–11 év közötti gyermekeikkel, legfeljebb két felnőtt kíséretében 

(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

tisztelt Csepeli Családok!
 szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat 

dunai hajókirándulásaira!
a teljes körű vendéglátás mellett, a felnőtteket számtalan 
színes élmény és felejthetetlen panoráma, a legkisebbeket 
arcfestés, interaktív gyerekkoncert, kézműves-foglalkozás 

és sok vidám meglepetés várja!

hajózzanak 

veLünk!

csePeLIeknek
a tavaLyI nagy sIkerre vaLó 

tekIntetteL 

a Program  2018-Ban Is 

foLytatódIk!

Ingyenes

hajókIránduLások

csaLádI

Hajokirandulas_CSALADI_OK.indd   1 1/30/18   15:27

Németh Szilárd javaslata nyomán Magyarország első 3D-s laparoszkópos tornyát 
adományozta a kórháznak az önkormányzat. A 40 milliós eszköz világviszonylatban is új, 
laparoszkópos műtéti eljárást, urológiai beavatkozásokat lehet végezni

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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Kétszáz évvel ezelőtt, 1818. január 30-
án született Görgey Artúr, az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc hon-
védtábornoka, aki a harcok idején több 
alkalommal volt a hadsereg fővezére. 
Csepelen iskolát neveztek el róla a ki-
lencvenes években, amelyet 2003-ban 
az akkori önkormányzat bezáratott, 
majd 2011-ben a korábbi Áruház tér 
vette fel a nevét. Görgey Artúr kato-
nai pályájában meghatározó szerepet 

játszott Csepel. 
De tudós-

ként, a 
vegyé-

szet-
ben is 

egyedit 
alkotott. 

Egy 
olyan 
trigli-

ceridet fe-
dezett 

fel,
 

amely az ember szervezetében monog-
liceriddé alakulva megvédi a testet a 
kórokozó behatolóktól. Bolla Dezső 
helytörténész, a Csepeli Helytörténeti 
és Városszépítő Egyesület elnöke évti-
zedeken át foglalkozott Görgey életé-
vel, több cikket írt a tevékenységéről. 

Iskola és tér
Bolla Dezső érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy annak idején Németh Szilárd 
kereste meg, mi legyen a Csikó sétá-
nyon lévő általános iskola neve. A hely-
történész Görgey Artúrt javasolta, mert 
róla addig még semmit nem neveztek 
el a kerületben. Ahogy Németh Szilárd 
fogalmazott, büszke arra, hogy a vi-

lág első, Görgeyről elnevezett is-
kolájának igazgatója lehetett, 

majd polgármesterré válasz-
tása után már maga kezde-

ményezte 2011-ben, hogy az 
Áruház teret nevezzék el 

Görgey Artúrról. 

Főhadiszállás Csepelen
A szabadságharc kezde-

tekor Görgey feladata volt, 
hogy csapattestével védje a 

Soponya és a Csepel-sziget déli 

részének vonalát. Főhadiszállása a 
Csepel-szigeten volt. Ekkor történt, 
hogy katonái elfogták az Zichy Ödönt 
és Zichy Pál grófokat. Zichy Ödönről 
bebizonyosodott, hogy együttműködött 
a császári csapatokkal, ezért Szigetúj-
falun hazaárulásért hadbíróság elé ál-
lították, majd Lóréven felakasztották. 
Ez is jól mutatja, hogy Görgeynek volt 
bátorsága törvényesen és keményen 
üzenni: a dúsgazdag arisztokrata is is 
megkapta jogos büntetetését. A sza-
badságharc alatt a rögtönítélő hadbíró-
ságok több alkalommal hoztak halálos 
ítéletet, de Zichy Ödön volt az egyetlen 
arisztokrata származású kivégzett. 

A haditanács döntése
Görgey Artúr nem volt áruló, amikor 
1849. augusztus 13-án Világosnál le-
tette a fegyvert a túlerőben lévő orosz 
hadsereg előtt. A csata előtt a magyar 
sereg haditanácsa döntött erről úgy, 
hogy Görgey Artúr szándékosan nem 
vett részt a határozathozatalban. Ké-
sőbb, 1884-ben több egykori tábornok 
és honvédtiszt állt ki Görgey mellett. 
Görgey egész életében hűen szolgálta, 
tisztelte, védte katonáit, az embereket, 
a hazáját, a magyar érdeket.

Görgey így nyilatkozott Mik-
száth Kálmánnak katonai 
módszereiről: „Nem volt én-
bennem semmi katonai zseni. 
Az csak mese, magyar legen-
da, mint annyi más. Rendet 
tartottam a katonáim között, 
ez az egész, és a fickók dereka-
san viselték magukat néhány-
szor.” • Cs. A. 

Görgey Artúr Csepel védelmében

A 200 évvel ezelőtt született Görgey Artúr 1848–49-es honvédtábornok, 
hadügyminiszter, a hadsereg fővezére emléke előtt tisztelgett 
Németh Szilárd és a kerület vezetése a Görgey téri emléktáblánál, 
majd a tábornok végső nyughelyénél, a Fiumei úti Sírkertben.

fo
tó

: G
M

fotó: Verm
es T

ibor

A CSEPELI SZÉPKORÚAKNAKNYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK

INGYENES
Tisztelt Csepeli Nyugdíjasok!

A NYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK A NAGY SIKERRE 
TEKINTETTEL 2018-bAN IS fOLYTATÓDNAK!

HULLÁmOK, NAPSüTÉS ÉS fELEJTHETETLEN PANORÁmA 
vÁRJA ÖNÖKET EURÓPA LEGGYÖNYÖRűbb fOLYÓJÁN!

borbély Lénárd
Csepel polgármestere

vÁRJUK ÖNT IS SZERETETTEL!

IDÉN NÉGY IDőPONTRA LEHET JELENTKEZNI:

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. ÁPRILIS 4.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁRCIUS 23.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 6.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 29.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. mÁJUS 10.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 2.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 13.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. JÚNIUS 5.

Jelentkezés:

SZEMÉLYESEN a Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos u. 115.) 
Jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény
Mindenkitől csak egyetlen időpontra történő jelentkezést tudunk elfogadni.

Hajokirandulas nyugdijas OK.indd   1 1/30/18   15:23
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Múlt heti számunkban Németh Szilárd 
egyik kedvenc rakottkrumpli-receptjét 
osztottuk meg önökkel. A rovat akko-
ra sikert aratott, hogy most egy újabb 
– ezúttal könnyedebb – fogást készít el 
a tanárból lett politikus. 

Most egy tavaszi (primavera) 
saláta receptet hozott 

önöknek, 

amelyet egy velencei kiskocs-
mában kóstolt, de saját ízlése 

szerint azért változtatott rajta. 
Például az olasz színekből 

magyar lett a díszítésnél.

Így főzök én

Elkészítés: 
négy tojássárgájából, fél liter semleges olajjal, kevés 
mustárral, sóval, cukorral, vízzel majonézt keverek. 
Ezt borssal, citrommal, fehér borral ízesítem. Majd 
40 dkg görög joghurt következik. Ehhez adom hozzá 
a 60 dkg juhtúrót, amit előtte kevés őrölt pirospaprikával 
összetörtem. Jól elkeverem. Ezután jöhet hozzá az előre 
megfőzött és kihűtött 50 dkg borsó, 30 dkg kukorica, 
20 dkg bébirépa. Majd legalább egy 
óra hosszára a hűtőbe teszem az 
elkészült keveréket. 
A díszítés nemcsak a lát-
vány miatt, de az ízek, 
zamatok megbolondí-
tása miatt is fontos.  
Kihagyhatatlan: 
paradicsom, jégcsap-
retek, uborka, hagy-
ma (új, lila vagy 
póré), olívabogyó; de 
tehetünk rá zöldpapri-
kát, citromot is. Mind-
ez már ízlés kérdése: én 
mindent szeretek és fel-
használok. Jó étvágyat! 

SPORT

Gyerekrajzok 
a galériában 

Ismét szép és változatos témá-
jú gyerekrajzok láthatók a Szabó 
Magda Közösségi Tér Galériájá-
ban, ahol a Nagy Imre Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola képző- és iparművészeti ág 
tanulóinak első féléves kiállítását 
rendezték meg. A kiállítás témája 
a család, s a hozzá szorosan kap-
csolódó témák, sokszor humoro-
san feldolgozva. 

A féléves kiállítás február 20-
áig tekinthető meg a galériában 
(Simon Bolivár sétány 4–8.). 

Facebook játékunk 
nyertesei
A Csepeli Hírmondó Facebook oldalán 
meghirdetett játékunk lezárult. Arra 
voltunk kíváncsiak, melyek a legkedvel-
tebb helyeik a kerületben. A vélemények 
alapján a Kis-Duna-part, a Daru-domb, 
a Szent-Imre tér és a Tamariska-domb 
lettek a győztesek. Játékunknak közel 
száz aktív résztvevője volt. Közülük 
három szerencsés hozzászóló, lájkoló, 
megosztó olvasót sorsoltunk ki. Nyer-
teseink: Seresné Gáspár Ramóna, Fehér 
Csilla és Keresztesyné Szűcs Melinda. 
Valamennyien egy-egy Csepellel kap-
csolatos ajándékcsomagot nyertek.

Ne feledjék, továbbra is érdemes fi-
gyelemmel kísérni közösségi oldalun-
kat, mert az érdekes és hasznos in-
formációk mellett, hamarosan újabb 
játékban vehetnek részt!

Minden évben az észak-olaszországi 
Conegliano ad otthont a versenynap-
tár első megmérettetésének. A Gol-
den Glove European Cup-on 16 or-
szág, 85 egyesületének 952 nevezője 
között a Halker-KirályTeam Kick-box 
Akadémia 10 versenyzője is részt vett.

Király István mesteredző tanítványai 
már év elején kirobbanó formában áll-
tak tatamira, kevés esetben tudták meg-
állítani őket a többségében hazai ver-
senyzőkből álló ellenfelek, ami jó előjel 
a 2018-as versenyszezonra. Az erőfel-
mérés remekül sikerült, ugyanakkor ez 
volt az első összekovácsoló verseny a 
KirályTeam életében, hiszen tavaly év 
végétől már nem csak Csepelen, hanem 
Szegeden és Makón is nevelik a jövő 
bajnokait. A csapat egyik felét a ruti-

nosabb csepeliek, a másik felét pedig 
a sikerre éhes szegediek alkották, akik 
mindent megtettek a remek szereplé-

sért. Jároszkievicz Krisztián meste-
redző nem csak az eredményekkel volt 
elégedett, hanem a taktikai utasítások 
betartásával is.

Ki kell emelni a fiatalok közül Haider 
Katrin nevét, aki négy aranyérmet nyert 
több korosztályban és súlycsoportban 
indulva, hatalmas fizikai és mentális 
terhet vállalva. A felnőtteknél a több-
szörös világbajnok Veres testvérek min-
denkit maguk mögé utasítottak a kétfős 
csapatok versenyében, mind a 74 kg 
alatti és feletti kategóriában. 

A két napos megmérettetésen a Király-
Team versenyzői 20 arany, 3 ezüst és 7 
bronzérmet nyerve, magasan az érem-
tábla első helyén végeztek. Részletes 
eredmények: www.csepel.hu

Úszó Diákolimpia: 
rekord létszám, 
magas színvonal 
Ismét sikeres kerületi úszó Diákolim-
piát rendezett a Csepeli Testnevelő 
Közösség a Csepeli Öttusa és Vízi 
Sport Egyesülettel karöltve, a kerület 
önkormányzatának támogatásával. 
Rekordlétszám, rekord szintidők és 

magas színvonal jellemezte a meg-
mérettetést. Az alsósok a Posztógyár 
utcai Csepeli Tanuszodában, míg a 
nagyobbak a Csepeli Strand 50 méte-
res fedett medencéjében mérték össze 
tudásukat január második hetében. 
Az I.-II.-III.-IV. korcsoportos fiúk és 
lányok gyors-, mell-, és hátúszásban, 
egyéniben és váltóban is rajthoz álltak.

„Mindkét helyszínen flottul ment min-
den, a Csepeli Tanuszoda láthatóan 
kezdi kinőni magát az úszásoktatás-
ban is. Az önkormányzatnak köszön-
hetően az óvodásoktól kezdve az 1. 2. 
3. és ötödikes diákok is tanulnak úszni, 
ami országos szinten is kiemelkedőnek 
számít. Örömteli, hogy a létszám is 
emelkedett: az alsósoknál több mint 
százan álltak rajthoz, míg a felsősök 
létszáma is meghaladta a 150-et” – 
mondta Jenei János, a kerületi Test-
nevelő Közösség vezetője. Részletes 
eredmények: www.csepelottusa.hu
• Csepel Öttusa Média

Kick-box: húsz arannyal 
az éremtábla csúcsán

Haider 
Katrin

fotó: GM
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ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festménye-
ket, dísztárgyakat, csillárokat, órákat, bizsukat, 
kitűntetéseket, hangszereket, réz, bronz tárgyakat, 
csipkéket, teljes hagyatékot. T.: 06-30-943-5583________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322
TÁNC ________________________________________ 
MODERNTÁNC és Klasszikus balett felnőtt cso-
port a Vitart Stúdióban minden csütörtökön 18:00 
- 20:00 óráig szeretettel várja a táncolni vágyó 
felnőtteket! Előképzettség nem szükséges. Beje-
lentkezés, és információ: 06/70-318-3077 A Stúdió 
teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon 
található. Vitart Stúdió: 1212 Bp., Komáromi u. 55. 
e-mail: linda@laskaitreningek.hu 
web: laskaitreningek.hu  Facebook: Vitart Stúdió

ÁLLÁS ________________________________________ 
SZIGETSZENTMIKLÓSI kertépítő csapatunkba, 
munkatársakat keresünk. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a kerteszallas.lakihegy@gmail.com
email címen lehet. További információ: 
06-70/931-5957

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
LAKÁSSZERVÍZ! Javítás, átalakítás, felújítás, 
szépítés, építés. Bárminemű problémája adódik, 
mi segítünk! Minden, ami lakás, ház, kert. Korrekt 
munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS! Lakások, nyaralók, stb. régi 
vezetékhálózat cseréje, felújítása lakáselosztók 
cseréje, bővítése, garanciával. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás in-
gyenes! www.szigetzarszerviz.hu

APRÓHIRDETÉSEK   

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

2018. január 1-től új nyitvatartás! 
Hétfő, szerda: 12-19 óra; kedd, csütörtök, 
péntek: 10-17 óra; szombat: 9-14 óra 

Új szolgáltatás január 2-tól. Könyvtári 
kölcsönzéseinek lejárata előtt 1 nappal érte-
sítést küldünk. Ehhez csak, e-mail címre van 
szükségünk. Az adatot személyesen, telefon 
és írásban is megadhatja a fszek2101@fszek.
hu e-mail címen. Ne késlekedjen, és nincs 
több késés !

Kiállítás
2018. január 22. A tűzoltó járművek 
története – a tűzoltó szekértől a ro-
hamkocsiig. A Modellautó-kiállítás. Iván-
kovics Zoltán gyűjteménye megtekinthető 
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Programok: 
Február 14-e, 17 óra: EZ(O)KOS klub: Den-
ke Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, 
numerológus várja beszélgetésre a régi és új 
érdeklődőket. Téma: Karma számok elem-
zése, számítás

Február 21-e, 17 óra: Helytörténeti esték - 
Rendőrség a város peremén: 100 éves  a Cse-
peli Rendőrkapitányság – Dr. Bolla Dezső 
helytörténész előadása .

Pódium! 
2018. március 11-én 19 órától a Já-
tékszínben  nézzük meg   Bernard Slade: 
Jutalomjáték  című  vígjátékát. Jegyek vá-
sárolhatóak február 23-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében: 3600 Ft/db

Új szolgáltatás! Ismét lehet mese-diafil-
meket ingyenesen kölcsönözni könyvtá-
runkban.  Több mint 130 új diafilmmel várjuk 
az érdeklődőket.

Minden hétfőn 16-tól 18 óráig színház-
jegyvásárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja  
a színházrajongókat. novak.rozsa@gmail.com
tel:. 06-30/414-1684

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub. 
Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés szükséges: 2763-512 (Juhász Gáborné)

Használt könyvek 100 Ft / db áron lehet 
vásárolni. Ha ön még nem tagja könyv-
tárunknak, ne késlekedjen! 16 év alatt 
és 70 év felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb 
díjakról érdeklődjön honlapunkon (www.
fszek.hu) vagy személyesen, illetve a 276-
3512 telefonszámon. Minden rendezvényünk 
ingyenes, szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! Minden 
rendezvényünk ingyenes – szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

* * *
CSILLAGTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitva tartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Használt, jó állapotú folyóiratok és CD-leme-
zek kedvezményes áron megvásárolhatók! 

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-

het mindennapi életvezetési kérdésekről. 
A foglalkozást vezeti: Novák Ágnes kinezi-
ológus.  Legközelebb: február 7. 

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, a DélUtán Aalapítvány 
szervezésében Gubányi Gábor és játékos-
társai várják a játékos kedvűeket, korhatár 
nélkül! Legközelebb: február 7.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás- és 
iskoláscsoportokat. A programok ingye-
nesek, szeretettel várjuk a régi tagokat és 
az új érdeklődőket is! Könyvújdonságok: 
kéthetente várják a kedves olvasókat! 70 év 
felett és 16 év alatt ingyenes beiratkozá-
si lehetőség! Internethasználat.

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

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

Kéthetente új könyvek, friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-
mányából kivont könyvek és folyóiratok 
100 forintért megvásárolhatók. 

Programok:
Hétfőnként 15.30-tól matematika-korre-
petálás általános iskolásoknak
Horgoló-klub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtökön 
15 órakor (febr. 8., 22.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (febr. 8., 22.)

Gyógyító hangok: febr. 7., 17 óra
Origami klub: febr.  21., 17 óra 
 
Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
KULTURÁLIS KÖZPONT
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   
Csepel Színház
Február 15-e, 19 óra: Margauerite Mon-
not: IRMA, TE ÉDES – zenés komédia két 
részben a Turay Ida Színház előadásában. 
Szereposztás: Keresztes Ildikó, Lovas Emília, 
Pásztor Máté.

Program
Február 10-11-e, naponta 9 és 17 óra 
között Ásvány- és ékszerkiállítás és vásár.
Február 24-e, 18 óra: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert. Fellépnek a hazai könnyűzenei 
élet híres előadói.

Könyvtár: Nyitva tartás: Kedd 8.00 - 14.00 
és Csütörtök 13.00 - 19.00
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Minden hónap első keddjén, 11 órától
Csepeli Kertbarát Kör előadása: Min-
den hónap utolsó csütörtökén, 16.30-tól

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Február 13-a, 16 óra: Falusi Márton Jó-
zsef Attila-díjas költő, irodalmi estje.

Galéria 21: 
Február 8-a, 18 óra: a Stemmer Ferenc 
Fotóklub kiállítás megnyitója.  

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, peda-

gógiai és családsegítő szakképzések. ANGOL, 
NÉMET  nyelvtanfolyamok. (A meglévő 
csoportokhoz csatlakozási lehetőség van!)

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együttese 
(CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Kép-
zőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, Komplex 
Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, Zumba-fit-
nesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosz-
talgiaklub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, Bánóczi 
Cardio-Box, Otthon Theatrum Társulat

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: hét-
fő-csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189

A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztá-
ra: hétfő–péntek: 16–18, és az előadások 
előtt egy órával.

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

Február 8-a, 17 óra: Nagy Sándor szob-
rászművész emlékkiállítása. 

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

Február 4-e, 16 óra: Winkler Zoltán iro-
dalomtörténész vetített előadása. Téma: 
Arany János Híd-avatás című balladája.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

REJTVÉNY PROGRAM/HIRDETÉS

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 Ft-os Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. február 5. 

Sorsoltunk! A január 25-ei skandináv rejtvény nyertese: Kovácsné  Csorba Éva, 1214 Budapest, Tejút u. A gyerekrejtvény nyertese: Németh László, 
1211 Budapest, Táncsics M. u. Nyereményük egy-egy 1000 Ft-os Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 
óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás 
Andrea, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Potondi Eszter, Zubor 
Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2018. február 8-án, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor lesz megtekinthető?

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje (zárt betűk: A; N; K; Í) 9. Római 2 
10. A járművén utazók 11. Egyiptomi település, ókori templomáról híres 
13. Kevert láz! 14. Hiányos énekek! 15. Innivaló 16. Fekete István vadkacsája 
17. Nemzetközi morzekód vészjelzés 19. Kiló közepe! 20. Nemzeti Sport 
21. Mély női hangfekvés 23. Olló fele! 24. Kétszer ötöt 27. Kerti ház 30. Félig zárt! 
31. Iskola becézve 32. „A” rejtett megfigyelőhely 

Függőleges: 2. Nagy jégfelület elrepedése 3. Buenos … (város) 4. Össze-vissza 
lyukas! 5. Bölcsészettudományi Kar 6. Ugyanaz (röv.) 7. Egymást követő betűk 
az abc-ben 8. Felvágott is van ilyen 11. A meghatározás vége (A; G; E; E) 
12. Tiltószó 15. Szintén 18. Férfinév (júl. 2.) 21. … Baba 22. Névelő 23. Még nem 
iskolás 25. Gyorsan elfut (régies) 26. Az ittlévő tárgyon 28. Majdnem visszacsap! 
29. Mocsár 33. Lentebbre

Előző rejtvényünk megfejtése: Kányádi Sándor: Favágók

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

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

Január 20 - március 20.
Csepeli emlékek, érzések – fotókiállítás
Válogatás a kerület lakói által megörökített csepeli helyszínekről, pil-
lanatokról.

Február 10. 9.00-13.00
Baba-mama és Tini börze
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron. 

TANFOLYAMOK

Jobb agyféltekés rajztanfolyam- Jelentkezőket várunk!
Kezdés: február 26. Érdeklődni: Nógrádi Györgyi tanfolyamvezető: 
06 30/ 9443-460 vagy nogradigyorgyi@gmail.com 

Gyerekeknek:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Milieu Dance Jazz Balett: kedd, csütörtök 16.00-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: hétfő 10.00 -10.30
Kerekítő-bábos torna: hétfő 10.35-11.15
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00

Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Maminbaba: szerda 10.00-11.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Dinamikus gerinctréning: hétfő, péntek 19.00-20.00
Önzetlen masszázs: csütörtök 9.00-12.00, péntek 17.00-19.00
Hangfürdő: február 15. 18.30, február 17. 10.00

Bővebb információ: 278-2747,  kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

2018. február 7., 14-17 óra
Játsszunk együtt!
A DélUtán Alapítvány ingyenes játékklubja 9-99 éves korig. 

TANFOLYAMOK     

ÖNISMERETI TRÉNING páros héten hétfő: 18.00-20.00

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

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

FITTÁNC NŐKNEK  hétfő 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS 
Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! 
Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam
Szerda: 18.00-20.00

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

FEBRUÁR 11. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

BELÉPŐ: 1000 FT (JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓAK!)
AZ ELŐADÁS ELŐTT ÉS UTÁN KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS

ÉS UGRÁLÓVÁR VÁRJA A GYEREKEKET.

ZENÉS MESEJÁTÉK
A PÓDIUM SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

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

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30

Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól (febr.2. , febr.16.)

Íjász klub: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.

Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések kiváló memória 
gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30 

Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00 

Tartásjavító gerinctorna: nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére.
Kezdés:  február 2., péntek 14.45-15.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16.45-18.00

BLACK TOP hip-hop tánciskola: 
szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00

Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 
14.00-19.00 között.

Fashion dance: 
kedd, csütörtök 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00
péntek: 17.00-18.00

Hastánc: kedd 17.00-18.00

Íjász klub: szombatonként 9.30-10.30, 
10.30-11.30, 11.30-12.30

Ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 16.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)

Wing-Tsun Kung-fu: 
hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00

Zumba: hétfő 18.00-19.00, 
szerda 19.00-20.00, péntek 17.00-18.00

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

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

február 10., március 3.,
április 7., május 5, június 9.,

szombatonként 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

PROGRAM

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
2018. FEBRUÁR 18.,

10-14 ÓRÁIG

HÁZASODJUNK
CSEPELEN!

EGY HELYEN MINDEN, AMI EGY ESKÜVŐ 
SZERVEZÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN

CSEPEL ÉS KÖRNYÉKI 
ESKÜVŐI SZOLGÁLTATÓK BEMUTATKOZÁSA

 

KIÁLLÍTÓ KATEGÓRIÁK

Rendezvényhelyszín • szépségszalon
 fotós • dekoráció • ruhaszalon

ajándék • vőfély • ceremóniamester
virágkötő • sminkmester

BELÉPŐ: 300,- FT/FŐ, 
JEGYESPÁROKNAK: 500,- FT/PÁR

A LÁTOGATÓK ÉRTÉKES 
MEGLEPETÉSEKRE SZÁMÍTHATNAK!

 

R ADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. • Tel.: 278-2757 • www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 
FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

HULLADÉKGYŰJTŐ, UTCASEPRŐ MUNKAKÖRBE

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 
hulladékgyűjtő, utcaseprő munka végzése.

Elvárások: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság, terhelhetőség; minőségi munkavégzés

Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel
Felvételnél előnyt jelent: Csepel helyismerete; 

Határozott fellépés; Józan életvitel
Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely; 

bejelentett 8 órás munkaviszony; jó munkahelyi légkör; 
jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria; munkavégzés 

a kerületen belül.

PARKŐR MUNKAKÖRBE

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 
parkőri munka végzése.

Elvárások: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság, terhelhetőség; minőségi munkavégzés

Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel
Felvételnél előnyt jelent: Csepel helyismerete; 

Határozott fellépés; Józan életvitel
Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely; 

bejelentett 8 órás munkaviszony; jó munkahelyi légkör; 
jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria; munkavégzés 

a kerületen belül.

JELENTKEZNI:
E-mailen: Uicz.Annamaria@varosgazda.eu 

illetve a 06-70-777-1887-as telefonszámon lehet.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Rozs Ferencné 
2018. január 22. napján, életének 78 évében elhunyt. 

Felejthetetlen halottunkat február 7-én 13.15 órakor 
a Csepeli Temetőben helyezzük örök nyugalomra. 
Drága emléke szívünkben él!  A gyászoló család

HIRDETÉS/PROGRAM
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2018. FEBRUÁR 10-ÉN, 8-16 ÓRA KÖZÖTT
a Sport- Szabadidő és Rendezvényközpontban

(1213 Budapest, Hollandi út 8-10.)

7. Csepeli Disznótor
Legyen a vendégünk egy hagyományőrző disznóvágáson

Kolbászkészítő verseny

fűtött

rendezvénysátor

8.00 Érkezés a korán kelőknek
8.30 Disznóvágás, pörzsölés, feldolgozás

9.30 Busó csujogatás, Csender Zenekar Táncházzal
11.00 Három kismalac és a vicces farkas –

a Mesekocsi Színház előadása
12.00 Kolbászkészítő verseny eredményhirdetése

12.30 Vadrózsa Dalárda - A Csepeli Nyugdíjas Ház dalköre énekel
13.30 Táncház, a talpalávalót a KOLO együttes biztosítja  

15.00 Itt a farsang… 
- a Kolompos együttes műsora

Jelmezben érkező gyermekek
ajándékot kapnak!

és

Belépőjegy ára: 500 Ft, amely beváltható egy pohár forralt borra vagy teára.
14 év alatt a belépés ingyenes. Bővebb információ: www.csepel.hu


