
csepeli
hírmondó

A XXI. Kerületi Önkormányzat lapja
VIII. évfolyam 10. szám | 2017. május 18.

CSEPELI POLITIKUSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKA KÉT ÉS FÉL ESZTENDEJÉRŐL 

ÉRTÉKELÉSEK FÉLIDŐBEN



2 3csepeli hírmondó csepeli hírmondó

2014 óta a választási program javát 
megvalósítottuk, de a legfontosabb 
célunk továbbra is az, hogy jobb le-
gyen Csepelen élni, csepelinek len-
ni – mondta félidős értékelőjében 
Borbély Lénárd. A kerület polgár-
mesterével a kezdeti nehézségek-
ről, a milliárdos fejlesztésekről és a 
konstruktív ellenzék hiányáról is be-
szélgettünk.

 A hivatali ciklus feléhez érkezett a 2014 
októberében a csepeliek bizalmából felállt 
önkormányzat. Honnan indultak, amikor 
munkához láttak?
 2010-ben majdnem 4 milliárdos hián�-
nyal adták át elődeink a kerületet, és az 
utolsó években több mint 10 milliárdos va-
gyonvesztése volt Csepelnek. De mi nem 
panaszkodással töltöttük a hivatali időn-
ket. Megmutattuk, hogy egy kerületet ki 

lehet húzni a csődveszélyből és lehet adós-
ságok nélkül is nagy ütemben fejleszteni. 
Szükség is van erre. Csepel a rendszervál-
tás vesztesei közé tartozott, pedig ilyen jó 
adottságú kerület szerintem nem sok van 
Budapesten.

A 2010 utáni változtatásoknak köszönhe-
tően Németh Szilárd akkori polgármester 
már egymilliárdos vagyonnövekménnyel 
adta át a kerületet, tavaly pedig elértük, 
hogy mintegy hárommilliárd forinttal is-
mét nőtt az önkormányzat vagyona. Eb-
ből jut Csepelen például a közterületek 
szépítésére, amit az a Csepeli Városgazda 
végez, amely 2010 előtt egy apró társaság 
volt gyanús szerződésekkel, mára pedig 
közel 600 fős céggé nőtte ki magát. 

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfej-
lesztési Nonprofit Kft.-t pedig azért hoztuk 

létre, hogy nagyobb projektekre pályázhas-
sunk, amik az itt élők örömét szolgálják.

Már megengedhetjük magunknak, hogy 
minden korosztálynak olyan élménye-
ket adunk, amitől jó csepelinek lenni, jó 
itt élni. A nyugdíjasok ingyen vehetik 
igénybe a Csepeli Strand szolgáltatásait, 
és amíg én leszek a polgármester, ez így 
is marad. Színvonalas foglalkozásokon 
vehetnek részt a nekik létrehozott nyug-
díjasházban, valamint dunai hajókirán-
dulásra invitáljuk őket. Hamarosan pedig 
ezer fő számára lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy öt alkalommal ingyen mehes-
sen sóterápiára.

A fiatalokat páros mozijeggyel, jegyes- 
köszöntő csomaggal, ingyenes házasság-
kötéssel, babacsomaggal ajándékozzuk 
meg, és igyekszünk olyan programokat 
szervezni a kerületben, hogy minden kor-
osztály megtalálja azt a kikapcsolódási le-
hetőséget, amelyben jól érzi magát.

 A csepeli utcakép a parkosítással, pa-
nelfelújításokkal sokat változott. De van 
még mit javítgatni.
 Igyekszünk egyre szebbé és moderneb-
bé varázsolni a városképet, ezért kerület-
szerte folyamatosan bontjuk el az oda nem 
illő bódékat, helyükre pedig modernebbek 
kerülnek. Emellett Csepel belvárosát – így 
a Szent Imre teret is – csinosítjuk. De ha 
egy kicsit távolabbra tekintünk, láthat-
juk, hogy az elmúlt évek alatt milliárdos 
városrehabilitációk valósultak meg, most 
pedig nagy esély van arra, hogy Csillag-
telepet is fejlesszük. A Fővárosi Önkor-
mányzattól csak ebben az évben több mint 
egymilliárd forint pályázati pénzt és tá-
mogatást nyertünk el. 

Hogy csak néhány dolgot említsek a fo-
lyamtatban lévő beruházások közül: meg-
újulnak a bölcsődéink, óvodáink, a régi 
napközis tábor, a Rákóczi Kert Civil és 
Közösségi Ház, a Dagi Csárda, a Daru-
domb, és a Csepeli Gerincút befejező sza-
kaszainak egy ütemben történő tervezése 
is most fog megtörténni. Közben dolgo-
zunk a Szent Imre téri buszpályaudvar 
helyzetének megoldásán.

Folyamatosan építjük Csepel útjait, hiszen 
rengeteg terv maradt ránk megvalósítatla-
nul. Most viszont nem hagyjuk ezeket kár-
ba veszni, és a földes utcákat sorra meg-
újítjuk a járdákkal együtt. Nemrég pedig 
új utcaszakaszok tervezésébe kezdtünk. 
Van mit behoznunk, de csináljuk, még-
hozzá nagyrészt saját forrásból. Viszont 
az idei évben jó hír, hogy Németh Szilárd 
képviselő úrnak köszönhetően kaptunk 
800 millió forintot a kormánytól a Király-
erdő út aszfaltozására, valamint az egyik 
nagy logisztikai céggel – a Metranssal – is 
megállapodtunk, így több százmillió fo-
rintos támogatás érkezik tőlük is, amelyet 
nagyrészt utak építésére fogunk elkölteni.
Büszkék vagyunk az évről évre egyre 
nagyobb és modernebb jégpályára, a Cse-
peli Szurkolói Arénára, amelyet hamaro-
san ismét élettel töltünk meg a vizes- és  
a foci-világbajnokság idejére, ahová szere-
tettel várunk minden csepelit, hogy közö-
sen szurkoljunk a magyar csapat sikeréért.

Az elmúlt időszakban sok munkahely jött 
létre Csepelen, és a rendelkezésünkre álló 
adatok szerint megállt a kerületben a né-
pességfogyás is. Egyre többen választják 
Csepelt lakhelyül – köztük rengeteg fiatal, 
amit személy szerint nagyon üdvözlök.

És persze jó ránézni Csepel gyöngysze-
mére, a Kis-Duna-partra, amellyel kap-
csolatban körülbelül 1,5 milliárd forintos 
fejlesztésekről döntöttünk csak ebben az 
évben. Hamarosan egyeztetéseket kez-
dünk a lakossággal és civil szervezetekkel 
annak érdekében, hogy egy különleges 
rekortán futópályát építsünk ki a part men-

tén. De ez csak akkor valósulhat meg, ha 
ezt a többség támogatja.

 Ha már Kis-Duna-part. Itt áll többek 
között az a telek, ahová a szocialisták la-
kóparkot álmodtak annak idején, és ame-
lyet a fideszes többségű önkormányzat 
visszavásárolt, visszaadva azt a csepeli-
eknek. Mi a helyzet a 2010 előtt elherdált 
többi ingatlannal?
 A kerület évek óta visszavásárolja az 
ilyen típusú ingatlanokat. Reményeim sze-
rint hamarosan a Görgey Artúr Általános 
Iskola épülete is az önkormányzathoz ke-
rül, ahol rendezni kívánjuk a területet.

 Egy hivatal azonban sosem dőlhet hát-
ra elégedetten. Itt van például a közbiz-
tonság kérdése, amire mindig azt mond-
ják: van hova fejlődni.

 Ami az önkormányzat hatásköré-
be tartozik és anyagi lehetőségei szerint 
rendelkezésre áll, azt biztosítottuk a ke-
rület számára. Saját közterület-felügye-
letet hoztunk létre, és immár évek óta 
túlszolgálatban finanszírozzuk a rend-
őrséget. Ma – éjjel-nappal – több rendőr 
szolgálja a csepelieket, mint korábban bár-
mikor. Nem kis részben ennek is köszön-
hető, hogy Csepelt ma már a prosperáló, 
fejlődő, sikeresnek mondható kerületek 
között említik. Azonban a problémákkal 
őszintén szembe kell nézni.

Emlékezzünk, 2010 előtt hajléktalanszál-
lót létesítettek a gyáron belül, közel a bel-
városhoz, vagy éppen amikor 2007-2008 
környékén a IX. kerület úgy oldotta meg 
a városrehabilitációját, hogy a legproblé-
másabb családokat a csepeli vezetők hall-
gatólagos beleegyezésével ideköltöztette, 
és ezek a családok azóta generációt is vál-
tottak, mindez nagyon rányomja a bélye-
gét a kerületünk mindennapjaira. Ezzel a 
kialakult helyzettel nagyon nehéz felvenni 
a versenyt. 

 Az újdonságokhoz visszatérve: ke-
rületünk  mindig is híres volt a sikeres 
sportéletéről. Kolonics György, a kétsze-
res olimpiai és tizenötszörös világbajnok 
kenus is itt sportolt Csepelen.
 Természetesen nem feledkeztünk meg 
róla. Büszkén mondhatom, hogy kezde-
ményezésünkre a 2008-ban tragikus hir-
telenséggel elhunyt Kolonics György ne-
vét fogja viselni a Kis-Duna-parti sétány, 
ahol bronzszobrot is emelünk a kiváló 
sportoló emlékére.

Csepel: sikerre hangolva
INTERJÚ INTERJÚ

Az elmúlt években milliárdos beruházások valósultak meg, s továbbiak várhatók

Minden korosztály olyan élményeket kap, amitől jó a kerületben élni
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 És mi a helyzet a Csepel SC-vel?
 Itt nem vagyunk könnyű helyzetben, 
a Csepel SC alapító jogainak birtokosa 
ugyanis egy, a kerületben jelen lévő ingat-
lanfejlesztő cég, amely azt hirdeti, hogy 
támogatja a sportot, azt azonban hozzá 
kell tennem, hogy mégiscsak ingatlan-
fejlesztők és lakópark-beruházással fog-
lalkoznak. A Csepel SC tulajdonosai és 
az önkormányzat között így egy jelentős 
nézetbeli különbég van. Egyértelművé tet-
tem az ingatlanfejlesztők számára, hogy 
ameddig én leszek a polgármester, a Béke 
téri sporttelep helyére nem fog lakópark 
épülni. Akkor sem, ha az ott működő fel-
nőtt focicsapat szocialista tulajdonosai ezt 
a háttérből csendben támogatják.

 Elérkeztünk az egészségügyhöz. Itt mi-
lyen változások történtek az elmúlt két és 
fél évben?
 Az egészségügy finanszírozása nem 
tartozik az önkormányzat alapfeladatai 
közé, mi mégis támogatjuk, és örömmel 
mondhatom, hogy az évek során összes-
ségében több száz millió forint fejlesztést 
fordítottunk rá. Noha előfordul, hogy kri-
tika éri a 24 órás gyermek- és felnőttorvosi 
ügyeletet, azt azonban ne felejtsük el, hogy 
korábban ilyen nem volt a kerületben. Sőt 
2010 előtt inkább a bezárások voltak a jel-
lemzőek. A szocialisták egészségügyért  

felelős alpolgármestere például megszün-
tette a gyermektraumatológiát, ezt mi 
hoztuk vissza. A Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórházzal karöltve pedig a tüdőgondo-
zó rendbetételén dolgozunk, noha ennek 
semmi köze az önkormányzathoz. Viszont 
számunkra az itt élők ellátása kiemelten 
fontos, ezért pénzt is fogunk áldozni a 
rendbetételére.

 A havi testületi üléseken viszont szá-
mos olyan feladat kerül napirendre, 
amelyben az itt élők érdekében összefo-
gásra lenne szükség. Milyen az együttmű-
ködés az ellenzéki pártokkal?
 Elöljáróban szeretném megdicsérni a 
kormánypárti képviselőket, akik nagysze-
rűen végzik a feladatukat, odafigyelnek a 
körzeteikre, és rengeteg ötletet adnak a jö-
vőbeni fejlesztéseket tekintve is. Közülük 
is kiemelném Bercsik Károly közterület-
fenntartási tanácsnokot, aki javaslataival 
sokat segít Csepel szebbé tételében, vagy 
Balogh Ernőt, aki Hárosért dolgozik ren-
geteget. De megemlíthetem például Szuhai 
Erikát is, aki a Szociális, Egészségügyi 
és Fogyatékosügyi Bizottság elnökeként 
nagy odafigyeléssel intézi a rászoruló és  
a fogyatékkal élők ügyeit. 

Az ellenzékkel elégedetlen vagyok. Az 
MSZP és a DK képviselői többnyire be 

sem járnak a bizottsági és a testületi ülé-
sekre, így gyakorlatilag nem csinálnak 
semmit. Ha megjelennek, szinte mindent 
elleneznek. Szerintem ez nem jó így. Mi 
nem ezt csináltuk. Ellenzékként mi úgy 
bíráltuk az önkormányzatot, ahogy mi ve-
zettük volna. Ezért tudtuk 2010-ben, hogy 
mit kell tennünk. Most én csak egy vég 
nélküli kötözködést és a „bármi van, uta-
sítsuk el” stílust látom.

 Milyen az önkormányzat kapcsolata az 
országos vezetőkkel?
 Kiváló az együttműködésünk a kor-
mánnyal – támogatásával az egészségügy-
ben, az oktatásban, szociális területen dol-
gozóknak a bére folyamatosan emelkedett 
–, de Tarlós Istvánnal is eredményes az 
együttműködés. Ő kifejezetten sokat segít 
Csepelnek, úgy látom, hogy szereti ezt a 
kerületet.

Németh Szilárdnak is rengeteget köszön-
hetünk. Lobbijának hála, megvalósult a 
Csepeli Gerincút és a teljes csatornázás a 
kerületben, ráadásul a Gubacsi híd teljes 
megújítása érdekében is tesz erőfeszíté-
seket, így tízmilliárd forintos fejlesztés lesz 
azon a területen. Rengeteget lobbizik a hát-
térben Csepelért és az itt élőkért. Így lesz a 
kerületnek egy új multifunkciós csarnoka 
is, amelyre már évek óta nagy igény mutat-
kozott, és így érkeznek hozzánk a pénzek a 
kerület városrehabilitációjára.

 Egy ekkora kerület vezetése sok ener-
giát emészt fel. Hogy egyeztethető össze ez  
a családi élettel?
 Ez az egyik legnehezebb része a dolog-
nak. Sajnos keveset tudok otthon lenni, vi-
szont úgy próbálom szervezni a napjaimat, 
hogy reggelente én vigyem a kislányaimat 
az óvodába, ahonnan lehetőség szerint én 
is hozom el őket. Nagyon sokat köszönhe-
tek a feleségemnek, aki megfelelő hátteret 
biztosít ahhoz, hogy lelkiismeretesen vé-
gezhessem a munkám – a hivatali elfog-
laltságaim ugyanis gyakran a késő estébe 
nyúlnak és a hétvégéket is érintik.

Köszönöm a kollégámnak is, hogy mindig 
számíthatok rájuk; nélkülük ez a közös siker 
nem valósult volna meg. És nem utolsósor-
ban köszönöm minden csepeli lakótársam 
ötletét és támogatását, akik hozzájárulnak 
a munkámhoz. Azt kívánom, még sokáig 
dolgozhassunk együtt Csepel fejlesztése, 
fejlődése érdekében! ● Kitzinger-Takó

AKTUÁLIS

Idén több csepeli iskola is 
fennállásának 75. születésnap-
ját ünnepli. A hosszú évek alatt 
többször kellett felújítani eze-
ket az épületeket. Legutóbb a 
Katona József Általános Iskola 
homlokzati nyílászáróit cserél-
ték ki, mert már rossz állapot-
ban voltak. Az önkormányzat 
anyagi támogatásával, köz-

beszerzési eljárás keretében 
több mint 21 millió forintot 
költöttek a munkálatokra. A 
homlokzati nyílászárók cseré-
jét március közepén kezdték 
el, és nem egészen két hónap 
alatt befejezték. Május 10-én 
a műszaki ellenőrök megálla-
pították, hogy a kivitelezők a 
munkákat hiány- és hibamen-
tesen elvégezték. 

Vargáné Andrási Edit, a Ka-
tona József Általános Isko-
la intézményvezetője örömét 

fejezte ki, hogy megújult és 
megszépült az iskola, amelyre 
ráfért az ablakcsere. 

Az intézményben 1942-ben 
kezdték el a tanítást. Bizonyos 
időközönként rendre kisebb-
nagyobb munkálatokat végez-
tek az épületen, hiszen az évek 
alatt sok minden elhasználó-
dott. A homlokzati nyílászá-
rók cseréjével javult az épület 
hőszigetelése és szebbé tették  
a tantermeket, irodákat. 

„Nagyon örülünk, hogy a Kato-
na József Általános Iskola ilyen 
szép születésnapi ajándékot 
kapott. Szeretnék köszönetet 

mondani a csepeli önkormány-
zatnak az anyagi támogatásért 
és a szakmai segítségért. Kö-
szönöm a kivitelezők pontos, jó 
és gyors munkáját. A feladatot 
nehezítette, hogy a munka-
végzés ideje alatt folyamato-
san tanítottunk az iskolában. 
Kollégáim kitartó türelemmel 
viselték a kényelmetlensége-
ket, nagyon sokat takarítottak, 
pakoltak. Külön szeretném 
megdicsérni az iskola diákjait, 
hogy viselkedésükkel segítet-
tek: konfliktus nem volt, baleset 
nem történt a felújítás alatt. 
Régi nagy álmunk vált ezzel va-
lóra” – mondta Vargáné And-
rási Edit ● Csarnai Attila

Új ablakokat kapott 
a Katona József 
Általános Iskola

Az érintett közös képvise-
lőkkel történt hosszadalmas 
egyeztetés után elkészültek 
a Vízmű Lakótelep zárható 
elektromos kapui. 

Jelenleg a próbaüzem zajlik, 
amelyet Balogh Ernővel, a 
körzet képviselőjével, az ön-
kormányzat bonyolítóival és 
a kivitelező cég vezetőjével 
ellenőriztünk. A próbaüzem 

után június 1-jével az itt lakók 
állandó használatba tudják 
venni az elektromos kapukat. 

„Köszönöm mindazoknak a 
munkáját és együttműködését, 
akik segítségünkre voltak ab-
ban, hogy a Vízmű lakótelep 
lakóinak több évtizedes kérése 
teljesüljön” – írta Facebook- 
bejegyzésben Borbély Lénárd 
polgármester. 

Vízmű lakótelep: elkészültek 
az elektromos kapuk

INTERJÚ

Kis-Duna-part: körülbelül 1,5 milliárd forintos idei fejlesztésekről döntöttek
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A munkát nem egészen 
két hónap alatt végez-
ték el a szakemberek
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Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

KEDVES CSEPELIEK!
Önkormányzatunk mai összetételében 2014 őszén kezdte meg működését az itt élők 
bizalmából. Mára a ciklus félidejéhez érkeztünk, illő tehát számot adnunk az eddig 
elvégzett munkáról. 

Minden csepeli, legyen idős vagy fiatal, saját szemével láthatja és személyesen 
érezheti, hogy kerületünk az elmúlt években új erőre kapott. Kemény munkával 
sikerült magunk mögött hagyni a rendszerváltást követő évtizedek súlyos terheit. Az 
összefogás mellett döntöttünk és mára Csepelt újra lendületbe hoztuk. Szüleink 
örökségét tovább visszük, a múltat megbecsülve a közös holnapot építjük. Az itt élők 
számára munkahelyet, biztonságot, nyugdíjas-, gyermek- és családbarát ellátást, 
rendezett környezetet, boldog mindennapokat, igazi otthont teremtünk. 

Az önkormányzati ciklus feléhez érkezve, szeretnénk most egy csokorra valót 
bemutatni Önöknek az együtt elért eredményekből.

Csepeliként mindannyian büszkén húzhatjuk ki magunkat: 
közös jövőnk a sikerről szól! 

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

       MEGFORDÍTOTTUK A TRENDET: EGYRE TÖBB 
PÉNZ JUT CSEPELI FEJLESZTÉSEKRE
2010-ben Csepel még súlyos terhekkel küzdött, mínusz 4 milliárd 
forint adósságban fuldokolt a kerület. 2014-re a hátrányt ledolgoztuk, 
a mínuszt pluszba fordítottuk. A felelős gazdálkodás révén 
azóta nemhogy nem apad tovább, hanem évről évre gyarapszik a 
csepeliek közös kasszája. 2017-ben már 4 milliárd forint pénzügyi 
tartalékkal indult az év. Ez megfelelő alap ahhoz, hogy az itt élők 
számára legfontosabb célokat gondos tervezéssel, lépésről lépésre 
valóra váltsuk.

FÉLIDŐBEN

CSEPEL GAZDASÁGA ÚJRA LENDÜLETBEN

2010

–4
2014

+1,4
Mrd Ft

2017

+4
Mrd Ft

Mrd Ft

SOKAT JAVULT
CSEPEL PÉNZÜGYI HELYZETE 

(MILLIÁRD FT)

CSEPEL SIKERRE HANGOLVA
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       ÖT KILOMÉTEREN SZÉPÜLT MEG 
A KIS-DUNA-PART
Folytattuk a népszerű Kis-Duna-part rendbetételét és korszerűsí tését, 
hogy a barátságos és rendezett környezetben kikapcsolódni, sportolni 
vágyó csepeliek újra birtokba vehessék azt. A partmenti felújított sétány 
immár a Dagi Vendéglőig tart, az utat 5 km hosszan 257 db energia-
takarékos, távfelügyelt LED lámpa világítja meg, ezzel is garantálva 
mindannyiunk biztonságát. Olimpiai bajnokunk emlékét őrizve, a part-
szakasz a jövőben a Kolonics György sétány nevet viselheti.

       ZÖLDEBB LESZ A VÁROSKÖZPONT
A csepeli városközpont nagy átalakulás előtt áll a 
környezetbarát gondolat jegyében. A Kossuth Lajos 
utcai üzletközpontok szürke épülettömbjeinek 
megújítására ötletpályázatot írtunk ki, itt egy 
kényelmes és barátságos szolgáltatónegyed 
alakulhat ki. Ma még nehéz elképzelni, de annál 
kellemesebb meglepetés lesz, hogy a Szent Imre téri 
buszpályaudvar helyére egy hatalmas zöld parkot 
tervezünk játszótérrel, padokkal, kikapcsolódási, 
pihenési lehetőséggel, minden csepeli örömére.

       ÚJJÁSZÜLETNEK CSEPEL PARKJAI
Egyre több közteret, parkot sikerül újjávarázsolnunk. Megújult a Szent 
Imre tér, a Duna utcában új parkot alakítottunk ki, a Béke téren lévő 
Olvasó munkás szobrot és a körülötte lévő parkot is fel fogjuk újítani. 
Hamarosan indul a Rákóczi Kert és a volt Napközis Tábor területének 
fejlesztése, valamint tovább épül-szépül a Daru-domb és környezete is.

       IGÉNYES KÖRNYEZET A LAKÓTELEPEKEN IS
Az elmúlt években 3 megújult lakótelepet is átadtunk az itt élőknek. Az Ady-
lakótelep, Csepel Kapuja és Csepel Belvárosa is újjászületett. A lakótelepeken 
élő családok immár szebb, korszerűbb, energiatakarékosabb otthonokba 
térhetnek haza. A megújulás kívülről és belülről is megtörtént. A panelépületek 
külső megjelenése és az őket körülvevő parkok igényesebb, rendezettebb 
látványa nemcsak az itt élők, hanem minden csepeli általános közérzetét javítja.

       ENERGIATAKARÉKOS 
OTTHONOK 
200 CSALÁDNAK
Az állami támogatással megvalósuló Otthon Melege Programban 
Önkormányzatunk segítségével 2016-tól mintegy 200 kerületi család 
alakíthatta át energiatakarékosabbá társasházi lakását és élhet 
komfortosabb, melegebb, olcsóbb fenntartású otthonokban.

MEGSZÉPÜL A KÖRNYEZET

Közösségi tervezéssel születik újjá a Rákóczi Kert

Újjáépül a volt Napközis Tábor

Lakáskorszerűsítéssel sokat 
spórolhatnak a csepeli családok 

Ady 
projekt 

Csepel 
Kapuja 
projekt 

Csepel Déli 
lakóközpont 

projekt 

1,32
milliárd Ft

4500
lakos

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULTAK
A CSEPELI LAKÓTELEPEK

1,055
milliárd Ft

4050
lakos

1,35
milliárd Ft

1690
lakos

A Daru-domb és környezete tovább szépül
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Sok újdonság várja a kicsiket Csepel játszóterein 
és az óvodák udvarán

Népszerű a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület focisulija 

2 ÉVES A CSEPELI 
GYERMEKSZIGET PROGRAM

       ÖNKORMÁNYZATI FOCISULI: 
FIATAL TEHETSÉGEK, NAGY SIKEREK
2015 őszétől minden csepeli gyermeknek biztosítjuk a sportolás 
lehetőségét. Kedvezményes focisulit indítottunk az Önkormányzat 
támogatásával. Az anyagi terhek átvállalásával a nehezebb 
helyzetű családok kis tehetségeit kiemelten támogatjuk. Legyen 
a sport mindenkié! A Csepel Utánpótlás Sportegyesület aktív 
részvételével 2017-ben már másodszor kerül megrendezésre a 
Székely-Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna. Erdélyből és 
a hazai versenyekről is egyre több, fényesen csillogó éremmel és 
kupával térnek haza kis focistáink. Legyünk büszkék rájuk!

       A BALATONON 
TÁBOROZHATNAK 
A RÁSZORULÓ GYERMEKEK
Elhoztuk Csepelre az állami Erzsébet-tábor 
programot, melynek keretében minden 
évben 50-150 kerületi gyermek nyaralhat 
térítésmentesen a Balaton partján. Ez a 
lehetőség 2013-tól összesen 380 gyermek 
számára hozta el a víz és a napfény 
boldogságát.

JÁTSZÓTÉR- ÉS JÁTSZÓUDVAR-
FELÚJÍTÁSOK 2015–2017-BEN

27
új játszótér

8
új óvodai játszóudvar

+

       KALÓZHAJÓ A DUNA-PARTON
A Kis-Duna-parti Kalózhajós játszótér és szabadidőpark 
különösen fontos, hiszen Csepelen ez az első játszótér, amely a 
mozgáskorlátozott gyermekek számára is játéklehetőséget 
biztosít. Külön büszkeség, hogy a népszerű kalózhajó és a 
játszóterek változatos fajátékainak nagy része az Önkormányzat 
saját faipari műhelyében készült.

A népszerű kalózhajó csak egy a rengeteg 
új csepeli fa játékeszköz közül

       35 MEGÚJULÓ JÁTSZÓTÉR 
ÉS ÓVODAUDVAR
Szívügyünk a gyermekek jövője! Ezért 
indítottuk útnak 2015-ben a Csepeli 
Gyermeksziget Programot, nagy 
lendületet adva a kerületi gyermekbarát 
fejlesztéseknek. 2015–2016-ban összesen 
21 játszó teret és óvodai játszóudvart 
alakítottunk át és újítottunk fel korszerű, 
vidám és biztonságos, a mai igényeknek 
mindenben megfelelő játékokkal, 
építészeti és műszaki megoldásokkal. 
2017-ben újabb 14 helyszínen folytatódik 
a megújulás.
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       KEVESEBB 
A BŰNCSELEKMÉNY
Sok a tennivaló, de egyre érezhetőbb 
a kerület közbiztonságának javulása. 
A rendőrségi számok magukért 
beszélnek. 2013–2016 között a 
személy gépkocsi-lopások 83%-kal, 
a lakásbetörések 41%-kal, a rongálások 
40%-kal csökkentek.

       TÖBB RENDŐR AZ UTCÁKON
A csepeliek biztonsága érdekében Önkormányzatunk évi 126 millió 
forinttal támogatja a kerületi rendőrséget, így még több rendőr lehet az 
utcákon. Terepjárókat, motorokat vásároltunk rendőreinknek, melyekkel 
Csepel minden zugába bármikor még gyorsabban eljuthatnak.

       KAMERARENDSZER VIGYÁZ A BIZTONSÁGRA
Biztonsági térfigyelő kamerarendszert telepítettünk a kerület több 
frekventált pontjára: a Csepeli Piacra, a Csepeli Strandfürdő, a Csepeli 
Szurkolói Aréna területére és a Tamariska-dombra, és kiépült egy 
átfogó rendszámfelismerő rendszer is, ami radikálisan megfékezte a 
csepeli gépkocsilopásokat.

JAVUL A KÖZBIZTONSÁG

Autókkal, motorokkal szereli fel a rendőrséget 
az Önkormányzat

2014 2014 20142013

108

2013

285

2013

152

2015 2015 20152016 2016 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI-LOPÁSOK LAKÁSBETÖRÉSEK RONGÁLÁSOK

–83%
CSÖKKENÉS

–41%
CSÖKKENÉS

–40%
CSÖKKENÉS

60 174 121

25
172 105

18
168 92

Biztonsági kamerák 
vigyázzák Csepelt

       MELEG ÉTKEZÉS A SZÜNIDŐBEN IS
Önkormányzatunk támogatásával közel 300 gyermek részesül meleg 
étkezésben a nyári szünet idején minden munkanapon. 2016-tól 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az ingyenes 
szünidei étkezést a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben is 
biztosítjuk.

       INGYENES JÁTSZÓHÁZ MINDENKINEK
2015-től ingyenes játszóházat nyitottunk a Szent Imre téren, a volt 
II. Rákóczi Ferenc Iskola épületében, ahol fejlesztő játékok, csúszda, 
mászóka, hinta és különböző gyermek és felnőtt foglalkozások, 
játékos angol, babamasszázs, szülésfelkészítő, bölcsődei felkészítő 
csoportok várják díjmentesen az érdeklődőket. 

Színes játékok, gazdag programok 
a kerületi gyermekeknek

       SÓBARLANG A GYERMEKEKNEK
A Bóbita Óvoda udvarán feltárt régi óvóhelyet átalakítottuk és a kerü-
leti óvodáscsoportok számára ingyenesen látogatható sóbarlangot 
alakítottunk ki a felújított környezetben.

Bunkerből lett sószobában lesznek
 egészségesebbek a csepeli óvodások
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MUNKAHELYEKET TEREMTÜNK

A közúti hídelem is megújul a Gubacsi-hídon

       ÚJ MUNKAHELYEK 
SZÁZAIT HOZZUK CSEPELRE
Egyre több, az önkormányzattal partnerként együttműködő, itt 
munkahelyeket teremtő céget, gyárat, üzemet üdvözölhetünk a 
kerületben, kezdve az elektronikai és informatikai vállalatoktól 
az autóalkatrész-kereskedelmen és a logisztikán át egészen 
akár a csokoládégyártásig. A termelésük helyszíneként Csepelt 
választó cégek nemcsak munkahelyeket teremtenek a 
kerületiek számára, de jelentős adóbevételekkel gazdagítják 
a közvagyont, és mágneshatásként további más cégeket is 
Csepelre vonzanak.

       500 MILLIÓ FORINTOS 
KÖZÉRDEKŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS
A gazdaságfejlesztés új csepeli modelljének 
jó példája az a közérdekű együttműködési 
megállapodás, melyet Önkormányzatunk 
2016-ban kötött a Csepelre új otthonaként 
tekintő nemzetközi logisztikai vállalattal, a 
METRANS Konténer Kft.-vel. A cég vállalta, 
hogy új munkahelyeket hoz a kerületbe, 
beszállítói lehetőségeket teremt a csepeli 
vállalkozások számára, tevékenységét 
a környezet és a helyben élők érdekeire 
figyelemmel végzi. Nemzetközi üzleti 
kapcsolatain keresztül aktívan részt vesz 
további befektetők Csepelre vonzásában, 
és mindezen felül félmilliárd forint 
összegű közérdekű támogatással segíti 
a kerület közlekedésfejlesztését és 
gazdaságélénkítését.

       FOLYTATJUK AZ ÚTÉPÍTÉSEKET
Sokakat régóta zavart már a kerületi utak 
minősége. Ezért megkezdtük és 2017-ben is 
gőzerővel folytatjuk az útfelújításokat. 
2014–2016 között újabb 2 km aszfaltburkolat, 
3,5 km járda, 2 km csapadékvíz-csatorna épült 
ki vagy újult meg a kerületben.

       ÚJJÁÉPÜL A TELJES 
GUBACSI-HÍD
Megszereztük hozzá a kormányzati 
támo gatást, így felújításra kerülhet a 
leromlott állapotú Gubacsi-híd közúti 
és vasúti oldala egyaránt, sőt egy 
harmadik, új kerékpáros híd is megépül 
a jelenlegi két híd mellett. A beruházás 
előkészítése megkezdődött, a kivitelezés 
jövő októbertől indulhat.

FEJLŐDIK A KÖZLEKEDÉS

       KERÉKPÁRÚTON CSEPELRŐL LŐRINCRE
Csepel csatlakozott ahhoz a dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztéshez is, melynek révén a XXI–XXIII–XVIII. 
kerületeket összekötő közel 23 km hosszú összefüggő kerékpárhálózat jön létre. A tervezett nyomvonal 
csepeli szakasza a Szent Imre térről indul majd déli irányba.

Egyre több nemzetközi beruházás érkezik Csepelre

2017-ben is folytatódnak az út- és járdaépítések
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       NYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK 
ÉS RENDKÍVÜLI FOGADÓÓRÁK A DUNÁN
A nyugdíjas hajókirándulások a nagy sikerre tekintettel 2017-ben is folytatód-
nak! Több ezer csepeli nyugdíjas vesz részt évről évre az Önkormányzat dunai 
hajókirándulásain. Eddig 3500 csepeli nyugdíjast, egyedülállókat és párban vagy 
társasággal érkezőket láttunk vendégül Európa legszebb folyóján. A hullámok, 
a napsütés, a panoráma és a vidám időtöltés mellett népszerűek a múltidéző 
meghitt emlékezések és a kerületi vezetőkkel folytatott kötetlen beszélgetések is.

       IDŐSEK KLUBJA ÉS NYUGDÍJASHÁZ: 
SZÍNES PROGRAMOK DÍJMENTESEN
A kerületben élő idősek számára létrehoztuk a Csepeli Nyugdíjasházat, egy 
olyan közösségi helyet, ami csak és kizárólag a nyugdíjasoké, értük van, nekik 
létesült. Emellett a művelődési házak termeit az egész kerületben díjmentesen 
vehetik igénybe a helyi nyugdíjasklubok és -szervezetek. Egyre többeknek 
szereznek örömet az Idősek Klubja programsorozat ingyenes rendezvényei, 
a senior tánc, az idősek tornája, az irodalmi délután, a nótakör, az egészségügyi 
és természetgyógyász előadássorozat, a masszázs vagy éppen a nyugdíjas 
kézműves foglalkozás.

       IDŐSEKNEK INGYENES A STRANDFÜRDŐ
A Csepeli Strandfürdőben a kerületi nyugdíjasok számára ingyenes 
időszakokat vezettünk be. Nyáron megújult környezettel, télen fűtött, 
sátorkupolával fedett medencével várjuk az egészséges életmódra, 
testi-lelki kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyó csepeli időseket.

       ÉLJEN AZ IFJÚ PÁR!
Önkormányzatunk minden Csepelen 
házasságkötésre készülő jegyespár-
nak ajándékcsomaggal és emléklappal 
kedveskedik. Ezzel kívánunk a kerületiek 
nevében sok boldogságot és nyújtunk át hasznos 
útravalót a fiatalok elkövetkező közös életére.

       AKADÁLYMENTESEN CSEPELEN
A kerületi járdaépítések és felújítások során külön 
figyelünk az akadálymentesítésre. 2016-ban aka-
dálymentessé alakítottuk át a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási helyiségeit is, így szolgáltatásainkat 
mozgásukban korlátozott személyek is gond nélkül 
igénybe tudják venni.

       ÉLELMISZER ÉS FRISS GYÜMÖLCS 
A RÁSZORULÓKNAK
Senkit nem hagyunk az út szélén! Önkormányzatunk minden negyedévben közel 400 
családnak ad át tartós élelmiszercsomagot. A két ünnep közötti téli időszakban főtt 
étellel segítjük a rászorulókat. A minden csepeli által igénybe vehető önkormányzati 
burgonya- és gyümölcsosztásainkat is sokan várják. 2014 óta 7000 zsáknyi, összes-
en 35 tonna burgonyához és 10 tonna 
ajándék gyümölcshöz juthattak hozzá 
díjmentesen a kerületiek.

Új nyugdíjasházat avattunk

Ingyenes kikapcsolódás időseknek 
a Csepeli Strandfürdőben

Zene és tánc a nyugdíjas 
hajókirándulásokon

Meleg étellel is segítjük a rászorulókat

GONDOSKODÁS KORHATÁR NÉLKÜLMUNKAHELYEKET TEREMTÜNK
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ÚJ MŰFÜVES FUTBALL-
PÁLYÁK CSEPELEN

2014–2016-BAN MEGÉPÜLT
	Csepeli Sport, Szabadidő 
 és  Rendezvény Központ  
	Katona József Általános Iskola
	Lajtha László Általános Iskola
	Nagy Imre ÁMK

2017-RE TERVEZZÜK
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola
	Vermes Miklós Általános Iskola

       ÚJ ORVOSI GÉPEK ÉS MŰSZEREK 
A kerület lakói számára fontos a helyben elérhető, jól felszerelt és széles körű 
orvosi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi ellátás. Önkormányzatunk több 
tízmillió forintos támogatásával folyamatos az új orvosi gépek és műszerek 
beszerzése: felső kategóriás ultrahang berendezés a radiológián, a foniátriai 
szakrendelés teljes felszerelése, új Holter-monitor rendszer a ritmuszavarok 
és az alvási apnoe vizsgálatára, dióda lézer az érsebészeti beavatkozásokhoz, 
új fizikoterápiás készülékek, köztük csontbetegségek kezelésére is alkalmas 
lézerberendezés. 

       ÚJ SZAKRENDELÉSEK 
Az orvosi hiányszakmákban is sikerült megőriznünk a legfontosabb szakellá-
tásokat, sőt új szakrendeléseket is indítottunk a kerületben. Újra van trau-
matológiai ellátás Csepelen. A korábbi éjszakai, hétvégi ügyeleti rendszert 24 
órás ügyelet váltotta fel. Beindult a gyermeksebészet, a gyermekradiológia és 
gyermekultrahang. Egyre népszerűbb a „babamozi” és a helyben elérhető vér-
vételi pont is. Érsebészeti rendelés indult, ahol lehetőség van lézeres sebészeti 
beavatkozásokra is, és országosan kiemelkedő a cukorbetegség és érbetegségek 
szövődményeinek megelőzését célzó vizsgálatunk.

       CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA
2016-ban különleges közösségi térrel gazdagodott a ke-
rület. Egyedi tervek alapján felépült a Csepeli Szurkolói 
Aréna. A megkapóan egyedi hangulatú Arénában csepeli-
ek ezrei szurkoltak közösen a labdarúgó EB-n bravúrosan 
szereplő magyar válogatottért. Az olimpia heteiben pedig 
újra egy ütemre dobbanhatott megannyi csepeli szív. A 
Csepeli Szurkolói Aréna sokszínű közösségi helyszín: 
rendszeresen ad otthont színes kulturális 
és szórakoztató eseményeknek is, a mini 
vidámparktól, Hevesi Tamás koncertjén át, 
a nemzetközi táncbemutatóig vagy 
éppen a Magyar Dráma Napjáig.

ÚJRA LENDÜLETBEN A CSEPELI SPORT

AZ EGÉSZSÉGES CSEPELÉRT

Teltházas siker a Csepeli Arénában

Széles körű gyermekgyógyászati 
ellátás érhető el Csepelen

Új eszközök segítik a gyógyítást

       MŰFÜVES PÁLYÁK A FOCI SZERELMESEINEK
Csepel büszke futballhagyományai ma is tovább élnek. A népszerű 
sportnak egyre többen, egyre jobb körülmények között hódolhatnak. 
Önkormányzatunk és az MLSZ összefogásában 2014–2016 között a 
kerületben négy helyszínen is új műfüves futballpálya épült, 2017-
ben pedig további két új műfüves pálya várható, összesen közel 5000 
négyzetméternyi területen.

FELIDOBEN_8_oldalas 10.indd   8 5/16/17   15:32

       JÉGPÁLYA CSEPEL SZÍVÉBEN
Folytatva a korábbi évek sikerét, a téli 
időszakban új helyszínen, Csepel szívében várja 
a jeges kikapcsolódásra vágyókat a közkedvelt 
korcsolyapálya. A belépők kedvezményesek, 
a csepeli iskolai csoportok ingyen korizhatnak. 
A különleges, 150 méter hosszú jégfolyosóval 
összekapcsolt 25x30 méteres korcsolyapálya 
a bécsi jégpálya kicsinyített mása. A csepeli 
jégpályát 2016-ban Budapest egyik legjobb téli 
szórakozási helyszínévé választották.

       SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 
A KIS-DUNA-PARTON
2016-ra fejeztük be a Hollandi úti Sport, Szabadidő és Rendez-
vény Központ felújítását. A különleges természeti adottságokkal 
rendelkező Kis-Duna-parton fekvő megújult létesítmény nyaranta 
főleg napközis táborként működik, de rendezvényeknek, iskolai és 
családi sportnapoknak, alkotótáboroknak, gólyatáboroknak, feszti-
váloknak is gyakorta helyt ad. A területen lehetőség nyílik tenisze-
zésre, strandröplabdázásra, hajótárolásra és csónakbérlésre is.

       KORSZERŰSÖDIK 
A CSEPELI KÉZILABDA 
CSARNOK
A Csepeli Diáksport Egyesülettel együtt-
működve hamarosan megkezdjük 
a Nagy Imre ÁMK melletti Kézilabda 
Csarnok felújítását is, amelyet a Magyar 
Kézilabda Szövetség támogatásával és 
önkormányzati önerővel valósítunk meg.

ÚJRA LENDÜLETBEN A CSEPELI SPORT

       PROGRAMKAVALKÁD EGÉSZ ÉVBEN
A megszokott csepeli programkavalkád az elmúlt években is tovább 
folytatódott: a Csepeli Disznótor, a Csepeli Farsang, Csepel 
Napja, szabadtéri koncertek és rendezvények várják egész 
évben a közösségi és kulturális élményekre szomjazó csepelieket 
minden korosztályból. 2014-től kerületünk bekapcsolódott a 
Múzeumok Majálisa programsorozatba, és a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjteményben megnyílt a „Csepel és a gyár története” című 
állandó kiállítás is.

       ZENÉBEN IS ÉRTÉKET 
TEREMTÜNK
Nagy büszkeségünk, hogy a méltán híres 
Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvós-
zenekar mellett megalakult a Csepeli 
Szimfonikus Zenekar is, mely bemutat-
kozó koncertjét 2016 őszén a budapesti 
Stefánia Palotában adta. Mindkét klasszi-
kus nagyzenekarunk a kerület kulturális  
életét gazdagítja és messze röpíti Csepel 
hírnevét az országban és a nagyvilágban. 

HAGYOMÁNY, ZENE, KULTÚRA
Szélesedik a komolyzenei 
kínálat Csepelen is

Sokszínű programok 12 hónapon át

Budapest egyik legsikeresebb jégpályája 
várja a csepelieket a téli hónapokban
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helyzetben van. Botrány, hogy az önkor-
mányzat nemhogy támogatni nem hajlan-
dó, de az idejét és a csepeliek pénzét in-
kább az ellehetetlenítésére fordítja. Sport: 
amíg ország legalább ezen a téren épül, 
Csepelen leépülés van. Az utóbbi évek-
ben egyetlen tornatermet sem újítottak fel. 
Százmilliós nagyságrendű fejlesztési pénzt 
tudnának felhasználni a TAO révén a cse-
peli klubok is, ha az önkormányzat végre 
feloldaná a változtatási tilalmat a sporttele-
pen. A polgármester azt is megígérte, hogy 
az alapítvánnyal együttműködve rendezi 
fogja a Csepel SC és az önkormányzat vi-
szonyát. Ma a sporttelepen egyáltalán nem 
látszik, hogy Borbély úr bármit is rende-
zett volna. A tilalom visszavonása szimp-
lán politikai döntés lenne a városvezetés 
részéről. Borbély Lénárdról a legtöbb, ami 
elmondható, hogy eddig legalább az utca-
átnevezésektől megkímélte a csepelieket. 
Nagyon úgy látszik, Borbély Lénárdnak is 
csak a Fidesz jóindulata a fontos, nem pe-
dig a csepelieké, netán az ellenzékkel való 
együttműködés. Pedig az utóbbi a hosszú 
távon fejlődő Csepel alapja lenne. Hogy 
mit gondolunk az elmúlt két és fél évről, 
arról részletesen nyilatkoztunk a 21ora.hu-
nak. Akit érdekel, keresse fel az oldalt!

TENK ANDRÁS
LMP

Az elmúlt 2,5 év sok változást hozott. 
Mondhatnánk épül, szépül a kerület és a 
látszat valóban ez. Látványos sportaréna, 

afféle csepeli stadion fából, óvodai udva-
rok látványos megújítása, bár nem árta-
na inkább egy épületgépészeti felújítás. 
Vagy látványos közvilágítás a Kis-Duna 
partján, jó nagy adag fényszennyezéssel. 
Bár ez utóbbit csak a magamfajta kritizál-
ja. Vagy mégsem? Ki tudja. Mindenesetre 
eddig még nem derült ki, hogy mekkora 
haszna van ennek a beruházásnak. Apro-
pó. Beruházás, fejlesztés és társai. Má-
gikus hívószavak. Itt a Metrans. Hurrá. 

Az egyik szemem sír, a másik meg nevet, 
mert ugye 200 munkahely az jó dolog, 
meg 500 millió az is jó dolog, de az már 
kevésbé, hogy semmi, de semmi tájékoz-
tatást nem kaptunk az engedélyekről. 
Igaz, jogászék szerint nem is kell, mert 
nem az önkormányzatunk illetékességi 
körébe tartozó eljárásokról van szó, de 
azért na. Illene tájékoztatni a választókat, 
a képviselőket, hogy mégis minden a leg-
nagyobb rendben, ne tessék ám izgulni! 

Ja igen. 500 millió. Útfelújítunk meg asz-
faltozunk, építkezünk, mert csak ettől lesz 
ám város a város! Legyen kő, beton, meg 
aszfalt. Persze kérdés, hogy pl. a Szebe-
ni utca lakói meg a Királyerdei út mel-
lett élők is igénylik-e az aszfaltot, mert 
onnantól vége ám a nyugalomnak. Csak 
úgy száguldoznak majd a járművek fel s 
alá. Mindegy. Végül is minden piszlicsá-
ré dologról felesleges népszavaztatni meg 
fórumozni. És mi van az „elmúltnyolcév”-
vel? Semmi, illetve mégis. Megszokhat-
tuk, hogy bizony a 2010 előtti évek súlyos 
teherként nehezednek a mostani önkor-
mányzat vállára. És ezt nem is győzik a 
városvezetőink hangoztatni a képviselő-
testületi üléseken. De hogy szinte mind-
egyiken, az már kicsit érthetetlen. Túl 
kéne lépni ezen, és haladni tovább a szebb 
és boldogabb jövő felé!

ÖNKORMÁNYZAT

HUDÁK JÁNOS
Párbeszéd Magyarországért

A ciklus felénél járva Borbély Lénárd 
polgármester és a Fidesz 35 pontos prog-
ramjának egyes elemei megvalósultak, 
másoknál azonban esély sincs rá, hogy 
2019-ig elvégezzék. Azt viszont már ma 
is kijelenthetjük, hogy a legfontosabb ígé-
retét nem tartotta be a polgármester. Nem 
lett minden csepeli polgármestere! Ha az 
lenne, talált volna időpontot az elmúlt két 
és fél évben, hogy egy ellenzéki képvise-
lővel személyesen beszélgessen, amit már 
négy alkalommal kértem tőle. Nem tette! 
Ha komolyan gondolná, hogy Csepel nem 
a jobboldalé, hanem mindannyiunké, ak-
kor lett volna olyan ellenzéki előterjesztés, 
amit a fideszesek is megszavaznak. Még-
sem volt ilyen. És bár a 2014-es választás 
előtt Borbély Lénárd azt nyilatkozta, „mi 
sem vagyunk a kritikában puhányok, de 
mindig igazat írunk”, azóta a saját bőrö-
mön érezhettem, hogy milyen aljas cik-
kekkel próbálják lejáratni az ellenfeleiket 
és azok családját, ha valaki túl aktívan 
képviseli a csepeliek érdekeit. Eddig lesö-
pörtek az asztalról minden kritikát (óvo-
da-összevonás, HÉV-átalakítás) és minden 
előterjesztést (klímastratégia, civil pályá-
zati rendszer), amit a Párbeszéd képviselő-
jeként benyújtottam.

Példák a meg nem valósult ígéretekből. 
Épp a választás előtt harangozták be, hogy 
Észak-Csepelen több tíz milliárd forintért 
épül evezős, kajak-kenu pálya 1000 mun-
kahelyet teremtve 2018-ig. Ebből bizonyá-
ra semmi sem lesz. Messze vagyunk még 
nagyon az 5000 új munkahelytől, de az 
összes panelépület felújításától is. Nem lát-
szik, hogy a Gerincút teljes kiépítése bár-
mennyit is haladt volna, a Gubacsi híd 2x2 
sávosra bővítéséről szó sincs, pedig épp  
a napokban derült ki, hogy 10 milliárd fo-
rintot költenek a vasúti átjáró korszerűsíté-
sére. Nem vitatjuk, hogy történnek fejlesz-
tések is Csepelen, de nagyon fontos dolgok 
még mindig nincsenek megoldva. 

PÁKOZDI JÓZSEF
Jobbik

2014 októberében, a fideszes többséggel 
megalakult képviselő-testület a Szervezési 
Működési Szabályzatot úgy módosította, 
hogy olyan kiváltságos jogokat kapott meg  
a polgármester, amelyekkel az ellenzé-
ki képviselők munkáját ellehetetlenítette. 
Ezek például a képviselő-testület napirend-
jének összeállítása, amivel rendszeresen 
élt és él is a városvezető, és az ellenzéki 
előterjesztések, amik a kerület és a lakos-
ság érdekeit szolgálnák (pl. a korrupció-

ellenes javaslat, béruniós javaslat, 179-es 
busz útvonalának meghosszabbítása a 
Boráros térig), 90 százalékban nem veszi 
napirendre mondvacsinált jegyzői észrevé-
telekre hivatkozva. Az új SZMSZ olyan jo-
gokat adott a polgármesternek, amik a kor-
rupcióra is lehetőséget teremtenek. Ilyenek 
a lakáspályázatok, támogatások odaítélése. 
Megszüntette az egyéb napirendi pontokat, 
így az ellenzéki képviselők a lakosság ál-
tal megfogalmazott kérdéseket nem tudják 
a testület előtt megkérdezni. Minden ke-
rületi fejlesztést, ami önkormányzati fel-
adat, támogattam. Ilyen az óvodák felújí-
tása is. Azonban a láthatóan sokszorosan 
túlárazott beruházásokkal, felújításokkal 
kapcsolatosan érdeklődtem a jegyzőnél, 
de ezek részletes költségvetését egyetlen 
alkalommal sem kaptam meg. Érdemi vá-
laszt a kérdéseimre az esetek többségében 
nem kaptam. A lomtalanítással kapcsola-
tos egyeztető fórumot, amit a lakosság tá-
jékoztatása érdekében hívtam volna össze, 
a polgármester nem támogatta. Az előző 
időszakhoz képest a Csepeli Hírmondóban 
is csak minimális megszólalási lehetősé-
günk volt. Az adófizetők pénzéből finan-
szírozott lapban sokszor hazugságokat ter-
jesztettek, de reagálási lehetőséget egyszer 
sem kaptam. De mit is várhatunk egy olyan 
polgármestertől, aki a szülőföldjén élőknek 
több támogatást adott különböző formában, 
mint a neki bizalmat szavazó csepelieknek.

SZENTECZKY JÁNOS
MSZP

Amint a 21ora.hu portálnak már elmond-
tuk, Borbély Lénárd programjából eddig 
sok lényeges pont nem valósult meg. A ge-
rincúthoz és a csepeli kórházhoz nem nyúlt, 
a HÉV-et viszont úgy akarta megszüntet-
ni, hogy egy szóval nem kérdezte meg a 
csepelieket. Politikai értelemben sem sok 
változás történt: ugyanaz az elképzelés-
nélküliség jellemzi a vezetést, mint 2010 
és 2014 előtt. A „Folytassuk közösen!” 
szlogennel kampányoló Borbély egyedül 
a Németh Szilárd által behozott politikai 
boszorkányüldözést folytatta: az ellenfelek 
lejáratása éppúgy folyik, mint az ő idején. 
A Munkásotthon továbbra is nagyon nehéz 

Pártok az elmúlt két és fél évről 
Az alábbiakban a testületben helyet foglaló pártok képviselőnek véleményét olvashatják, melyeket változtatás nélkül közlünk.

ÖNKORMÁNYZAT

A legtöbbet hiányzók
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 Mi a véleménye az elmúlt két és fél év 
önkormányzati teljesítményéről?
 Az önkormányzatnak – a neve alapján 
– az itt élő emberek a maguk kormányzá-
sát, önirányítását, és életük saját igényük 
szerinti szervezését kellene, hogy jelentse.  
A feladatot a nép képviselői útján kéne, hogy 
érvényesítsék. (A képviselőiknek szólniuk, 
érvelniük, vitázniuk, és érdekképviseletet 
kéne végezniük, nem hallgatni, és gombot 
nyomogatni a főnök elvárása szerint.) En-
nek a feltételnek úgy eleget tenni, hogy az 
mindenkinek jó legyen, még a demokrati-
kus körülmények között is igen nehezen le-
hetne. Akkor pedig, ha az önkormányzást, 
egy tekintélyelvű centralizált, és patrónus-
kliens rendszerben akarják megvalósítani, 
teljességgel lehetetlen. Ez van ma Csepe-
len! A képviseleti demokráciának az lenne 
a dolga, hogy a megválasztott egyéni képvi-
selők, és a pártok, szervezetek által delegált 
listás képviselők vitákban alakítsák ki azt 
a vezetési helyzetet, ami a legközelebb áll 
a lakosság elvárásához. Mivel Csepelen a 
képviselő-testületi ülések vitáiban a Fidesz 
képviselői nem vesznek részt, nem érvel-
nek, és nem hajlandók a legjobb ellenzéki 
javaslatot se megfontolni, csak gépiesen 
szavaznak, ezért az önkormányzatiság érté-
kelése alig magasabb a zérónál. Csepelen a 
Németh Szilárd által vezetett 2010–2014 kö-
zötti (rákosista) sötétségből, éppen csak egy 
jottányit sikerült odébb lépni. De ami most 
van, az is csak megcsúfolása a demokráciá-
nak, karikatúrája az önkormányzatiságnak.

 Ön szinte minden fejlesztési tervet el-
utasított, akár a rendőrség támogatásáról, 
óvodai vagy játszótérfejlesztésekről, nyug-
díjaskedvezményekről, mentővásárlásról, 
vagy parkfelújításokról volt szó. Pedig a 
baloldalon etalonnak számító XIII. kerü-
letben is hasonló önkormányzati fejleszté-
sek zajlanak. Miért nem ért ezekkel egyet?  
 2014 óta a testület elé terjesztett fej-
lesztésekről szóló dokumentum megsza-
vazásától tartózkodtam. A fejlesztés egy 
kerület közös ügye kellene, hogy legyen. 
Nemcsak a sötét, füstös szobák mélyén, 
suttyomban elkészült terveket, hanem a cé-
lokat, lehetőségeket és az alternatívákat is 
meg kéne ismertetni a képviselőkkel, majd 
ennek alapján megvitatni, mielőtt a dolog 
a döntési fázisba kerülne. Az így alakított 

döntés támogatását valóban megfontol-
hatná az ellenzéki képviselő is. De ezeket 
a folyamathoz tartozó elemeket a mostani 
vezetés kihagyja, negligálja. Az illetékes 
vezető (polgármester) nem a kollektíva ve-
zetőjeként, hanem a városrész uraként lép 
fel, gyakorol kegyet. Ezt a gyakorlatot mu-
tatja az is – amiről a kérdésben szó van –, 
hogy kegyeskedik lehetőséget biztosítani az 
ellenzéknek arra, hogy a vezető (Borbély 
Lénárd, Németh Szilárd?) által elképzelt 
lehetőséget megszavazzuk! Hát kérem, ez 
így nem megy! Tessék csak egyedül (Fi-
desz-frakcióval, és néhány szervienssel) 
megszavazni, (megszavaztatni), és ha eljön 
az idő, ezzel (annak rendje és módja szerint) 
el is számolni. Egyedül, bátran és magabiz-
tosan! Egy más testület előtt is! Úgy, ahogy 
a csepeli képviselő-testülettel az előterjesz-
téseket – megkésetten, manipulatív módon, 
gyakran rendkívüli üléseken és helyszíni 
kiosztásban – el kívánják fogadtatni! Ehhez 
felelősséggel nem szabad asszisztálni!

 Az MSZP és a DK politikusai alig jár-
nak el a testületi ülésekre, utána pedig pa-
naszkodnak, hogy nincs elég erejük, nem 
tudnak eleget az üléseken megtárgyalt fej-
lesztésekről. Nem érzik ezt visszásnak?
 Az ellenzéki képviselők kevesebbet hiá-
nyoznak a testületi ülésekről, mint amennyit 
a Fidesz képviselői ellenzékben távolmarad-
tak az értekezletről! A minőségi különbség 
a távolmaradásban az, hogy míg régen de-

mokratikusan működött az önkormányzat, 
és voltak jogosítványaik, és embereik az el-
lenzéknek arra, hogy befolyásolják a dönté-
seket, most ilyen nincs. Az ellenzék azért van 
távol, mert tiltakozik! Azért, mert nem kap 
tájékoztatást, későn kap írásos anyagokat, 
majd a kérdéseire arrogáns lekezelést adnak 
a pulpituson ülők. Most azért fáj ez jobban 
a Fidesznek, mint régen, mert a csepeli em-
berek előtt a fideszes vezetők legitimitását 
kezdi ki az, hogy az ellenzék nem vállal kö-
zösséget velük. (Nem koszorúz, nem ünne-
pel, nem tanácskozik velük.) Ezt a helyzetet 
nem erőszakkal, büntetéssel, bírósági felje-
lentésekkel, tiszteletdíj-megvonással kéne 
korrigálni, hanem az általuk üzemeltetett 
rendszer demokratizálásával. Ehhez azon-
ban legalább akkora felkészültség, tudás és 
bátorság kéne, mint amekkora arrogancia és 
uralkodási vágy tükröződik a vezetésükben!

 Ön többször is bírálta, hogy Botka 
László diktálja baloldalon az összefogás 
feltételeit, pedig számszerűen az MSZP a 
nagyobb párt. Hogyan látja, lesz összefo-
gás 2018-ban és 2019-ben?
 A józan ellenzék ebben az országban 
oda jutott, hogy már nem az számít, hogy 
ki, hanem az, hogy elfogadható legyen a 
baloldal jelöltje. Az első, és legnagyobb 
követelmény vele szemben: váltsa le Or-
bán Viktort, szabadítsa meg az országot 
az illiberális rendszert teremtő Fidesztől! 
Mivel a nem választásokon alapuló hata-
lomváltást minden demokratikus párt el 
akarja kerülni, ezért saját prioritásait szem 
előtt tartva törekszik az együttműködés-
re. (Most ennek a prioritásérvényesítésnek 
a nem túl szívderítő motívumait látjuk az 
ellenzéki pártok viszonyrendszerében.) 
Abban a hátrányos jogi helyzetben, amit a 
Fideszes illiberális rendszer, az egy párti 
alaptörvénnyel honosított meg Magyaror-
szágon igen nehéz a demokratikus elveket 
és a pluralista gondolkodásmódot érvénye-
síteni. Abban nincs vita, hogy mindenki 
akarja a változást. Ez a magyar nép egyre 
növekvő számának követelménye. Ennek 
a politikai igénynek minden demokratikus 
pártnak engedelmeskednie kell! És ebben  
a helyzetben már nem a miniszterelnök sze-
mélye, hanem a demokratikus haladás útján 
haladó Magyar Köztársaság megteremtése 
és működtetése a fontos. ● TK

A centralizáció lehetetlenség 

Horváth Gyula, a baloldali pártok jelöltje

 Félidőhöz érkezett az ön-
kormányzati ciklus, de az 
ellenzék – ahogy az első év-
fordulón – most is csak éles 
bírálatot tudott adni az elmúlt 
évek munkájára. Mik az első 
reakciói, olvasva ezeket?
 Az ellenzék ma úgy hiszi, 
hogy az a legerősebb, aki a leg-
erősebben ellenez mindent. Így 
durvul helyi szinten is a politi-
ka. Csepelen a nyugdíjasoknak 
járó ingyenes szolgáltatásoktól 
a játszótér-felújításokon, óvodai 
felújításokon, a rendőrségi jár-
őrözés sűrítésén keresztül az új 
mentőfelszerelések vásárlásáig 
mindennek volt ellenzője. Ami-
kor arról szavaztunk, hogy kap-

hatunk még 500 millió forintot 
útépítésekre, az ellenzékből sen-
ki sem szavazta ezt meg. A cse-
peli Fidesz ellenzékben nem azt 
kifogásolta, ha kivágtak korhadt 
és életveszélyes fákat, hanem 
azt, hogy nem ültettek helyettük 
újakat. 2010 óta 7000 fát ültet-
tünk Csepelen. Azt sem kifogá-
soltuk, amikor játszóterek vagy 
utak épültek, de azt igen, hogy 
túl kevés és túl drágán. Ma már 
nincs okunk szégyenkezni más 
kerületekkel szemben, a kalóz-
hajós játszótérre egész messzi-
ről is eljönnek, a csepeli utakra 
pedig milliárdokat költöttünk 
– példálózott az alpolgármester 
arról, hogy szerinte hogyan le-

hetne dolgozni az ellenzékben 
– majd kormányon.

 Horváth Gyula szerint nem 
csak ők kerülik a munkát til-
takozásból az önkormányzat-
ban, hanem a Fidesz is ezt tette 
2010 októbere előtt. Ő és má-
sok is kifogásolták, hogy nem 
tartanak háttéregyeztetéseket, 
és keveset vitatkoznak velük. 
 Sokszor tiltakoztunk pél-
dául a vagyon kiárusítása, a 
Kis-Duna-part beépítési ter-
vei vagy a galvániszap ellen. 
De nem lógtunk a munkából. 
Elolvastunk mindent, részt 
vettünk az üléseken. Most 
olyanok miatt háborodik fel 
az ellenzék, amikről hónapok-
kal azelőtt született nyilvános 
döntés. Az MSZP-s és a DK-s 
politikusok elképesztően sokat 
hiányoznak. Így persze kevés a 
párbeszéd. Egyébként nemrég 
szavazott meg a testület egy 
ellenzéki javaslatot. Máskor is 
volt ilyen. Valódi javaslatokra 
nyitottak vagyunk. Az viszont 
abszurd, hogy mi hirdessünk 
ellenzéki fórumokat vagy mil-
liárdos fejlesztések ellen tilta-
kozzunk. Szerintünk az önkor-
mányzati képviselőknek nem 
nagypolitikával kell foglalkoz-
niuk, hanem a körzeteikért kell 
dolgozniuk. Ezért nem állnak 
bele a kormánypártiak olyan 
vitákba, hogy miért ellenzi 
valaki a több rendőrt az utcá-
kon vagy miért ne vegyünk a 
mentősöknek jobb felszerelést 

– mondta Ábel Attila arra a 
vádra, hogy kevés a vita is az 
önkormányzatban. 

 Az MSZP a Munkásotthon, 
a Csepel SC, a csepeli kórház 
és a HÉV ügyét kifogásolta.
 A fejlett országokban már 
csak regionális kórházak van-
nak. Amikor az MSZP úgy 
döntött 2003-ban, hogy a Jahn 
Ferenc Kórház lesz a regio-
nális kórházunk, ez a kérdés 
eldőlt. Tudjuk, hogy örökké 
nem vádolhatjuk az MSZP-t a 
kórházbezárásért: minket azért 
választottak meg, hogy javít-
sunk a helyzeten. Németh Szi-
lárd polgármesterként 2011-ben 
még próbálkozott egy új csepeli 
kórházért lobbizni, de ez nem 
volt lehetséges. Ezért hisztizés 
meg visszamutogatás helyett 
elkezdtük kiemelten támogat-
ni a Jahn Ferenc Kórházat. Na 
ezt is ellenezték néhányan. A 
Munkásotthont a Csepel SC-
vel együtt szintén az MSZP 
„szervezte ki” a köztulajdonból.  
A Csepel SC sok tíz milliárdos 
vagyonát úgy tűnik, sikerült 
kimutyizni. A Munkásotthon 
visszaszerzésére látunk lehető-
séget. Takács Mónika MSZP-s 
politikus, a Munkásotthon gaz-
dasági vezetője azt nyilatkozta, 
hogy rendben van az épület. Mi 
nem így látjuk. Szeretnénk fel-
újítani a Munkásotthont, várjuk 
erre a lehetőséget, amikor nem 
utasíthatnak vissza. A HÉV-ről 
pedig annyit, hogy Csepelnek 
gyors közlekedés kell a belvá-
rosba. Olyan, amivel lehetőleg 
a babakocsis édesanyák és a 
mozgásukban korlátozottak is 
tudnak közlekedni. Jelenleg a 
gyors közlekedés és a könnyű 
be- és kiszállás feltétele sem 
teljesül. Erre kell megoldást 
találni. Kellenének ilyen kö-
zös ügyek, amikben egyetért 
kormányoldal és ellenzék, ez 
lehetne az egyik. Pusztán poli-
tikai okokból ellenezni minden 
ésszerű megoldást: szerintem 
a csepeliek nem ezt várják tő-
lünk. ● Takó Szabolcs

Ábel Attila alpolgármester szerint kellenének közös ügyek is 

„Nem lehet mindenre 
nemet mondani”
Mind büszkék lehetnénk a csepeli fejlesztésekre, de az ellenzéki politikusok inkább bosz-
szankodnak miatta. „Amikor arról szavaztunk, hogy kaphatunk még 500 millió forintot 
útépítésekre, az ellenzékből senki sem szavazta ezt meg. Ott tartunk, hogy ha valaki örül 
annak, hogy nincs csődben a kerület, megújulnak a parkok és az óvodák, évről évre szebb 
a Kis-Duna-part, utak épülnek, sőt új munkahelyeket hoznak létre Csepelen, azt árulónak 
nevezik” – mondja Ábel Attila alpolgármester. Szerinte együttműködnek az ellenzékkel, 
amikor nem síppal és dudával érkeznek, és nem elleneznek mindent. 

Ábel Attila alpolgármester
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„Nem tudom, milyen személyes érdekek 
fűzhetik a CEU-hoz Csepel-Soroksár 
megválasztott képviselőjét. Meg fogom 
kérdezni tőle. Arra is kíváncsi lennénk, 
hogy kapott-e felhatalmazást a válasz-
tópolgáraitól a Soros-egyetem melletti 
lobbitevékenységre. Már csak azért is, 
mert azt sem igazán értem, hogy mi 
haszna van Csepelnek és Soroksárnak a 
Soros-egyetemből” – mondta el lapunk- 
nak Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke.

 „A jogszabály ellehetetleníti a Central  
European University – Közép-európai 
Egyetem tevékenységét” – írta Szabó Sza-
bolcs az általa benyújtott javaslatban. Ez 
tényleg így van?
 Kezdjük ott, hogy Szabó Szabolcs egye- 
temi oktató létére tudhatná, hogy a két in-
tézmény nem azonos egymással, bár mind-
kettő a Soros-birodalomhoz tartozik. A Kö-
zép-európai Egyetem és a Central European 
University (CEU) jogi szempontból két kü-
lön intézmény. A Közép-európai Egyetem 
ma államilag elismert, magyar jog szerint 
működő magánfenntartású felsőoktatási in-
tézmény. Őket nem érinti sem a vizsgálat, 
sem a jogszabályváltozás. A CEU ugyan-
akkor külföldi, amerikai jog szerint műkö-
dő felsőoktatási intézmény. Soros György 
egyeteme Amerikában, New York állam-
ban mindössze egy postafiók. Se székhelye, 
se épülete, se tanárai, se diákjai nincsenek. 
Továbbá fény derült arra is, hogy Soros 
„postafiók egyetemének” Magyarországon 
a magyar tulajdonú egyetemekkel szemben 
viszont diszkriminatív versenyelőnye van. 
Mindenesetre senki sem állhat a magyar 
törvények felett, még Soros egyeteme sem! 
Ha ők is betartják a szabályokat, mint raj-
tuk kívül mindenki más, akkor zavartala-
nul működhetnek.

 A hazai ellenzék is teljes egészében 
kiállt az egyetem mellett. Ezt mivel ma-
gyarázza?
 Nézze, a baloldalról eddig is tudtuk, hogy 
migránspártiak, rezsicsökkentés-ellenesek,  

számukra Magyarország szuverenitása nem  
sokat jelent. Ők világossá tették, hogy egy 
külföldi spekuláns érdekeit képviselik.  
A Jobbik gazdája pedig egy másik milliár-
dos, Simicska Lajos. Most ebben a témában 
egymást túllihegve, de nagyon is együtt-
működve teljesítik megrendelőik akaratát. 
Mindez csak pénz és a mindenáron vágyott 
hatalmi mámor kérdése. Lendvai Ildikó az 
egyik tüntetésen csápolva bele is mondta a 
kamerába: „egyértelmű, hogy az ellenzéki 
pártok Soros György oldalán vannak.”

 De hogyan kerül ide a nagypolitika? 
Miért említi a Soros-egyetemmel kapcso-
latban a migrációt?
 Térjünk vissza az OH vizsgálatára. A 27 
szabálytalanul működő intézmény közül 26 
el is fogadta vizsgálatot, és meg is szeret-
ne felelni az Országgyűlés által alkotott új 
szabályoknak. Csak a Soros-egyetem nem 
akar „tiszta vizet a pohárba”. A CEU lázad. 
Vajon miért? Olyan hazug helyzetet tudnak 

teremteni Soros milliárdjaiból, ami párját 
ritkítja. Viszont a józanul gondolkodóknál 
mindez egy sor tisztázandó kérdést vet fel.

 Hallhatnánk egy párat?
 Miért és kinek a megrendelésére lett eb-
ből pártpolitikai, a kormányt megbuktatni, 
a magyar miniszterelnököt besározni akaró 
ügy? Miért lármázzák fel hazugságaikkal a 

nemzetközi és hazai felsőoktatási és tudo-
mányos életet? Miért kötelezi a fizetett al-
kalmazottait hazug állásfoglalásokra? Kik 
és miért dőlnek be a hazugságoknak? Soros 
emberei miért szerveznek agresszív utcai 
demonstrációkat? Ezeken a demonstráció-
kon miért osztogatnak az illegális migrációt 
éltető röplapokat? A beszédékben miért áll-
nak ki a határok megnyitása mellett? Majd 
miért mennek Röszkére, a határra tüntetni 
az illegális migránsok beengedésért? Kik és 
miért sorakoznak fel Soros György mögé?

 Úgy gondolja, hogy a válaszok tisztáz-
hatják a helyzetet? Mondjuk azt, hogy mi-
ként kerül ide a migrációs politika?
 Pontosan így van. A kérdésekre adott 
válaszok mind-mind egy irányba mutatnak:  
a Soros-egyetem csak ürügy a jól meg-
komponált balhéra. Hiszen az egész műsor 
középpontjában az illegális bevándorlás és 
az ahhoz való viszony áll. Soros ezért járt 
Brüsszelben is, ezért ölelgették, csókol-

Miért és kik tartják 
napirenden a Soros-
egyetem ügyét?

MAGYARORSZÁG

Németh Szilárd: nem igazán értem, hogy mi haszna van Csepelnek és Sorok-
sárnak a Soros-egyetemből

Kontrát Károly miniszterhelyettes, a 
Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára Németh Szilárd meghí-
vására Csepelen, a Rákóczi Kert és 
Közösségi Házban tartott előadást  
a nemzeti konzultációról.
 
Elsőként a kerület polgármestere szólalt 
fel, aki arra buzdította a jelenlévőket, hogy 
küldjék vissza a nemzeti konzultációra adott 
válaszokat. Minél több ilyen levél van a kor-
mánynál, annál erősebb felhatalmazással 
tud a miniszterelnök úr kiállni a nemzeti 
érdekekért – mondta Borbély Lénárd. 

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke köszön-
tőjében elmondta, az Európai Unió vezetése 
– összefogva Sorossal – komoly támadást 
intézett nemcsak Magyarország, hanem az 
európai eszme ellen. A konzultációs ívekről 
szólva hozzátette, a kormány több témában 
is kéri a magyarok támogatását Brüsszellel 
szemben. Ilyen például a rezsicsökkentés, 
az illegális bevándorlás, a munkahelyte-
remtés, az adócsökkentés és a külföldről 
támogatott hazai szervezetek kérdése.

Az est fő meghívottjaként a Belügyminisz-
térium államtitkára tartott előadást. Kont-
rát Károly elmondta, a nemzeti konzultáció 
azért fontos, mert Brüsszel több olyan ve-
szélyes tervvel állt elő, amelyek veszélyez-
tetik függetlenségünket. Ennek megvédése 
érdekében erős felhatalmazásra van szük-
ség. A legfrissebb adatok alapján több mint 
960 ezren küldték vissza a nemzeti konzul-
tációs íveket – számolt be az eddigi ered-
ményekről az államtitkár.

A kabinet eddigi munkájával kapcsolatban 
kiemelte, 2010-ben a kormányváltáskor a 
csőd szélén állt Magyarország. Ezzel szem-
ben a Fidesz–KDNP-kormány talpra állítot-
ta az országot, a közteherviselést kiterjesz-
tette a nagyvállalatokra, a bankokra, hét év 
alatt pedig 700 ezer új munkahelyet hozott 
létre. Emellett csökkentette az adókat, nö-
velte a béreket, és elindította a rezsicsök-
kentést. A kormány ezenkívül olyan család-
támogatási rendszert épített ki az elmúlt hét 
évben, amely a családok gyarapodását tette 

lehetővé. A bevándorlásról szólva hozzátet-
te, az Európai Unió az illegális bevándorlók 
szétosztását erőlteti, a kormány álláspontja 
viszont egyértelmű: meg kell védeni a ha-
tárokat, és csak azokat szabad beengedni, 
akiket a magyarok szeretnének. Kiemelte: 
a tömeges bevándorlással visszafordítha-
tatlanul megváltozik Európa kultúrája, az 
illegális bevándorlók jelentős része pedig 
nem akar dolgozni, ráadásul a migrációval 
megjelent a terrorizmus is.

Kontrát Károlyt a jogi határzárral kapcso-
latban is kérdeztük. Az államtitkár elmond-
ta, a migránsok a tranzitzónában adhatják 
be a menedékkérelmüket, Magyarország 
felé pedig nem hagyhatják el a tranzitzónát. 
A jogi határzárral és az április 28-án átadott 
műszaki határzárral az illegális bevándor-
lók már nem tudnak Magyarország terüle-
tére belépni, ezzel növekedett Magyaror-
szág, a magyar emberek biztonsága – húzta 
alá a politikus, hozzátéve, hogy a veszély 
nem múlt el, amit jól bizonyít a balkáni 
útvonalon várakozó nyolcvanezer migráns 
jelenléte, akik arra várnak, hogy megindul-
hassanak Európa belseje felé. ● LG

gatták egymás hivatalos eseményen Jean-
Claude Juncker EB-elnökkel, ezért támadták 
magukból kivetkőzve Magyarországot és 
Orbán Viktort olyan agresszíven. Azt akar-
ják, hogy megszüntessük a jogi és műszaki 
határzárat, visszabontsuk a kerítést, szabad 
és ellenőrizetlen utat engedjünk az illegális 
migránsok millióinak, illetve Brüsszel felső 
korlát nélküli kvóták alapján telepíthessen 
bevándorlókat hazánkba. Ezért indult elle-
nünk támadás, minden egyéb – így a CEU 
ügye is – csak mellékhadszíntér.

 És mi a helyzet Csepelen? „Pár család 
esetleges ideköltözésétől nem kell félni, 
hiszen most is élnek közel-keleti csalá-
dok Csepelen, és a lakosok ezt észre sem 
vették” – nyilatkozta egyszer dr. Szabó 
Szabolcs, az Együtt képviselője a Csepeli 
Hírmondónak.
 Szabó Szabolcs és pártja bevallottan 
migránspárti. Emlékeznek még arra, amikor 
15 ezer illegális migránst akart ide betelepí-
teni? Vagy amikor nekiment a kvótaellenes 
népszavazásnak? Soha egyetlen határvé-
delmi intézkedést – sem a kerítés megépí-
tését, sem a honvédek határra vezénylését, 
sem a tranzitzónák megszigorítását, sem a 
migránsok kóborlásának megszüntetést – 
nem szavazta meg a Parlamentben. Pedig 
a kvótanépszavazáson több mint 21 ezer 
csepeli és több mint 6500 soroksári erre 
kérte szavazatával. A jelek szerint azonban 
dr. Szabót és pártját a választói akarat egy 
cseppet sem érdekli. ● Csepel.hu  

„Álljunk ki Magyarországért!” 
– Csepelre érkezett a Fidesz 
országjáró kampánya

ELŐADÁS A KONZULTÁCIÓRÓL

Május 26-án Csepelre látogat Rogán 
Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke.
Időpont: 17 óra, helyszín: Radnóti 
Miklós Művelődési Ház (Vénusz u. 2.) 
Megközelítés: a Szent Imre tértől 35-
ös busszal kilenc megálló.

Az iraki misszióban hatvan ország vesz 
részt, ENSZ-felhatalmazással végzik 
tevékenységüket, és az iraki kormány 
leghatározottabb kérésére – hangsú-
lyozta Németh Szilárd a nemzetbiz-
tonsági bizottság ülése után. A testület 
fideszes alelnöke sajtótájékoztatóján 
úgy fogalmazott: a misszió feladat- és 
létszámbővítése nem hazánk elhatáro-
zása, és ennek nemcsak Magyarország 
tesz eleget, hanem majdnem mind a 
hatvan ország. A bizottság zárt ülésén 
nyilvánvalóvá vált, hogy ez a létszám-
bővítés nem jár nagyobb terrorkoc-
kázattal sem a katonákra, sem pedig 
hazánkra nézve – közölte Németh Szi-
lárd. „Megállapíthatjuk, Magyarország 
teljesíti az ENSZ-ben, az Európai Uni-
óban és a NATO-ban fennálló kötele-
zettségeit” – mutatott rá.

MAGYARORSZÁG

fotó: Tóth Beáta
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„Gondolkozunk, hol legyen 
a mecset” – Szabó Szabolcs 
a migránsok betelepítéséről
Úgy látszik, jó heccnek tartja Soros 
György egyetemének mestersége-
sen feltupírozott botrányát, és az il-
legális bevándorlók betelepítésével, 
a határvédelem erőszakos megbon-
tásával is csak poénkodott dr. Szabó 
Szabolcs, aki a Csepel.hu kérdéseire 
válaszolt.

A politikus és pártja elfogadja és támo-
gatja a kötelező kvótát, amellyel a Nyu-
gat-Európának sem kellő migránsokat 
deportálnák a szegényebb európai or-
szágokba, köztük Magyarországra. Az 
Együtt ezenfelül még 15 ezer olyan ille-
gális határátlépőt telepítene be hazánkba, 
így Csepelre is, akik még a nevüket sem 
hajlandók megmondani. „Időközben So-
ros szólt, hogy 3,245 millió embert kell le-
telepítenünk csak a Nyuszi sétányon, már 
meg is rendeltük a sátrakat.” – gúnyoló-
dott az illegális bevándorlást elutasító 
csepeli polgárokkal dr. Szabó. Az alábbi-
akban a teljes interjút olvashatják.

 Tudja-e, hogy a CEU és a Közép-Euró-
pai Egyetem nem azonos egymással?
 Nem, sajnos egy egyetemet sem isme-
rek. Az mi?

 Milyen egyéni érdekek fűzik a Soros-
egyetemhez?
 Soros régi jó barátom, már gyermek-
korunkban is együtt spekuláltunk a font 
bedőlése érdekében. Nemrég adott valami 
papírt, azt mondta diploma, és az nekem jó 

lesz. Sajnos nem néztem meg, hogy mi az, 
de akkor ez lehetett az egyeteme.

 Csepel és Soroksár egyéni országgyűlé-
si képviselőjeként miért képviseli ilyen lel-
kesen a Soros-birodalom érdekeit? Van-e 
ebből haszna a választókerületének?
 Tegnap utalt Soros 3 milliárd dollárt. 
Holnap elutalok Németh Szilárdnak 3 dol-
lárt, Borbélynak 2 dollárt, Ábel Attilának 
1 dollárt. Így mindenki jól jár.

 Hogyan látja, kapott ön felhatalma-
zást erre a választópolgároktól?
 Természetesen. A 2014-es választási 
kampányunk fő üzenete volt, hogy So-

rosnak eladjuk a Szent Imre teret, és ott 
felállítjuk A font bedöntése című nonfi-
guratív köztéri alkotást. Az apósom már 
faragja is a szobrot, ő 1 milliárd dollárt 
fog érte kapni.

 Fenntartja-e még, hogy 15 ezer mig-
ráns azonnal betelepíthető lenne?
 Időközben Soros szólt, hogy 3,245 
millió embert kell letelepítenünk csak a 
Nyuszi sétányon, már meg is rendeltük a 
sátrakat. Most még gondolkozunk, hogy 
hol legyen a mecset, illetve tárgyalásban 
vagyunk a fagyizóval, hogy véletlenül 
se legyen disznózsír a készítményekben. 
Mindenesetre Soros tegnap megvette az 
első 1 millió repülőjegyet.

 A hírek szerint Juhász Péter, az ön 
pártbéli főnöke a határkerítés erőszakos 
megbontására készül, mégpedig külföldi 
szélsőbalos elemek bevonásával. Támo-
gatja-e, részt vesz-e ebben balhéban?
 Orbántól már elkértük a kordonbontó 
szerszámait, és vasárnap már megyünk is 
a határra. Jövő héten a bolgár határon bont-
juk a kerítést, majd a hónap végén a me-
xikói határra utazunk. Közben szélsőbalos, 
szélsőjobbos, szélsőközepes kollégákkal 
együtt Soros szobrokat állítunk minden 
érintett településen, a csepeli szobor min-
tájára. Emellett savköpő menyét ezredet is 
rendeltünk, hogy a bontásban, szoborállí-
tásban minket esetleg akadályozni kívánó 
Németh Szilárdot távol tudjuk tartani, mert 
félünk a birkózóktól.

A humorérzék adottság, tanítani nem-
igen lehet. Dr. Szabó Szabolcs aligha te-
het arról, hogy válaszai a legkevésbé sem 
szellemesek, arról viszont igen, hogy – 
hasonlóan az elmúlt hónapokhoz – ismét 

nem sikerült válaszolnia lapunk kérdése-
ire. Furcsa ez, hiszen állandóan arról pa-
naszkodik, hogy nem jelenítjük meg a vé-
leményét. Ezúttal is magától értetődően 
nem tőlünk, hanem a csepeli emberektől 

tagadta meg a választ, akik joggal kíván-
csiak arra, hogy az alsó polcos poénkodás 
mellett képviseli-e még egyáltalán őket 
a magyar Országgyűlésben? Dr. Szabó 
Szabolcs ezúttal túl messzire ment: a cse-
peli választókat ilyen látványosan sem-
mibe venni súlyos politikai hiba és mo-
dortalanság, országgyűlési képviselőhöz 
méltatlan magatartás. (a szerk.)

Ez már nem vicc!

Megújulva, új arculattal és struktúrával 
várja önöket a kerület virtuális munka-
erőpiaca, a Csepeli Állások Oldala (allas.
csepel.hu). A kizárólag csepeli álláshir-
detéseket tartalmazó oldalt a kerület ön-
kormányzata még 2016 szeptemberében 
indította útjára. A helyben munkát vállalni 
kívánók így már egy felületen böngészhet-
nek számtalan csepeli állásajánlat között. 

Az indulás óta összegyűlt tapasztalatokra 
alapozva az üzemeltető Csepeli Városfej-
lesztési és Gazdaságfejlesztési Nonpro-
fit Kft. most számos fejlesztést valósított 
meg. A megújulás egyik legszembetűnőbb 
eleme az oldal struktúrájának átalakítása. 
A korábbi kategóriarendszer módosult. 
Négy fő kategória, azokon belül pedig 
négy alkategória került kialakításra. A 
felület strukturáltabbá és áttekinthetőbbé 
vált, így hatékonyabb lett az információ-
közvetítés, s még egyszerűbben lehet a 
helyi állásajánlatok között keresgélni. Új 
szolgáltatásokkal is bővült a portál. Fontos 
új elem az elsősorban, de nem kizárólago-
san az álláskeresőknek szóló hírlevél. 

A hirdetők számára is kínál újdonságot 
az oldal: az együttműködésre kész egyedi 
partnerek kiemelt megjelenési lehetőség-
re számíthatnak. (Kiemelt partner bárki 
lehet, aki legalább három különböző po-

zícióban kínál állást, vagy egy pozícióra 
legalább tíz munkatárs felvételét tervezi, 
és ezzel együtt vállalja az együttműködést 
az oldal üzemeltetőjével. További részlete-
kért keresse fel a portált, és kattintson a 
KAPCSOLAT linkre!)

Sok tehát az újdonság, de megmaradt az a 
határozott törekvés, hogy az állásoldal a 
helyi munkavállalás lehetőségeinek bővü-
lését segítse.

A csepeli önkormányzat és az oldal szer-
kesztői bíznak abban, hogy a mostani 
fejlesztések még inkább segíteni fogják 

az álláskeresőket az ideális munkahely 
megtalálásában. S remélik, hogy mind az 
álláskeresők, mind a hirdetők tetszését el-
nyeri az új kinézet és tartalom.

Megújult a csepeli állásportál

Az állásoldal a helyi 
munkavállalás lehetőségeinek 
bővülését segíti

KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

Az oldallal kapcsolatosan felmerü-
lő kérdéseiket és észrevételeiket a 
szerkesztoseg@varosfejlesztes21.eu 
e-mail címen vagy a portál KAPCSO-
LAT felületén juttathatják el a szerkesz-
tők felé. További információ is kérhető 
az előbbi elérhetőségeken.

Május 20-án és 21-én rendezi 
meg a Magyar Nemzeti Mú-
zeum a 22. Múzeumok Majá-
lisát. Ez alkalommal is több 
mint száz múzeum települ ki 
a Múzeumkertbe, hogy prog-
ramjaikkal egy kellemes hét-
végi programot biztosítsanak 
az érdeklődők számára. A Cse-
peli Helytörténeti Gyűjtemény 

idén negyedik alkalommal lesz 
része a rendezvénynek, bemu-
tatva Csepel régi és új értékeit. 
A rengeteg érdekesség és játék 
mellett a szervezők színpadi 
programokkal, koncertekkel, 
vásárral is várják a látogatókat.

Részletes program:
www.muzeumokmajalisa.hu

Csepel ismét részt vesz 
a Múzeumok Majálisán

MAGYARORSZÁG AKTUÁLIS
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A Herman Ottó Általános Iskola harminc 
tanulója április 24-28. között a Határtala-
nul program keretében ismerkedett Erdély 
múltjával, történelmével, a határon túli 
magyarok életével. Az iskola tanulói a pá-
lyázaton elnyert összeg mellett a Dél-pesti 
Tankerületi Központ, valamint a csepeli 
önkormányzat támogatása segítségével fe-
lejthetetlen napokat töltöttek Erdély mese-
szép tájain. Az élményekkel teli utazásról 
iskola egyik tanulójának a beszámolóját 
olvashatják.

„Az erdélyi út alatt megismerhettem „Tün-
dérországot”, az ott élő, dolgozó emberek 
hagyományait, az ott lévő műemlékeket. 
Nekem nagyon tetszett a vidék: a magas 
hegyek, a nagy fenyőerdők és a völgyek-
ben fekvő kis falvak. A legszebb hely talán 
mégis a Békás-szoros, a Tordai-hasadék 
volt, melyeket évmilliók alatt vájtak ki kis 
patakok. A hasadékot és a szorost gyö-

nyörű hegyek, sziklák és nagy erdők ha-
tárolják. Varázslatos itt a táj, de az épít-
mények is gyönyörűek. A segesvári vár, 
a székelyderzsi vártemplom, a kolozsvári 
Szent Mihály-templom és a Mátyás-szobor-
csoport. A városok is nagyon érdekeltek. 
Főleg Kolozsvár, Nagyvárad, és Székely-
udvarhely tetszett. Kolozsvárnak gyönyörű 
belvárosa van, Nagyvárad szép szecessziós 
épületekkel rendelkezik, ahol rengeteg Ady-
hoz kötődő emlék található: többek között 
a Müllerei cukrászda, ami ma Ady Emlék-
múzeum, és a Holnaposok szoborcsoport-
ja. Székelyudvarhelyen van az Emlékezés 
Parkja, ahol 13 történelmi személyiségünk 
szobra alkotja a szoborcsoportot. Jártunk 
Farkaslakán, ahol Tamási Áron kalandos 
életútjáról sógora mesélt nekünk, és láthat-
tuk szülőházát, síremlékét. Ellátogattunk 
Homoródfürdőre, Orbán Balázs sírhelyére, 
amelyhez 18 székelykapun át vezet az út.” 
● Ambrus Vince, 6. b

Idén hetvenöt éves a Her-
man Ottó Általános Iskola, 
amelyet 1941-ben kezdett 
el építtetni Csepel község 
elöljárósága, majd egy évre 
rá már becsöngettek az in-
tézményben. Az évforduló 
alkalmából ünnepséget ren-
deztek az iskolában május 
2-án, majd két nap múlva 
gálaműsort adtak az egykori 
és jelenlegi diákok a Király-
erdei Művelődési Házban. 

Dózsa, Werbőczy
Az intézményt először Werbő-
czy István Állami Népiskolá-
nak, majd Dózsa György Ál-
lami Népiskolának nevezték.  
A hatvanas évektől Gombos 
téri Általános Iskolának hív- 
ták, végül 1998-ban kapta  
meg mai nevét. Herman Ottó  
híres természetkutató, régész, 
politikus volt. Az évek fo-
lyamán bővítették az iskola 

épületét, és egyre több diákot 
írattak be.

Régi tanárok,
régi emlékek
Bezzeg Judit intézményvezető 
– aki az esemény fővédnökétől, 
Borbély Lénárd polgármester-
től díszoklevelet vett át – kö-
szöntötte a vendégeket, külön 
kiemelve azokat a pedagóguso-
kat, akik egykor az iskola igaz-
gatói, tanárai voltak. Csörögi 
Józsefné 1982 és 1992 között 
volt az iskola igazgatója. Meg-
hatottan beszélt az akkori évek-
ről és a diákokról. Kulinyiné 
Varga Zsuzsanna 1992 és 2012 
között töltötte be az igazgatói 
posztot. Még elevenen élnek 
benne az esztendők, amikor az 
iskolát irányította. 

Tallai Gábor, a Terror Háza 
Múzeum programigazgatója 
megemlékezett arról, hogy az 

édesanyja, nagynénje és ő maga 
is ebbe az iskolába járt. Itt tanult 
meg magyarul beszélni, mert 
előtte csak németül tudott. Az 
iskola hazaszeretetre nevelte. 

Múlt és jövő
Az ünnepségen megnyitották  
az iskola múltját, életét bemu-
tató kiállítást, amelyen a mű- 
vésztanárok alkotásai is szere-
pelnek. A Szekeres András tisz-
teletére létrehozott kis tárlat a 
tornaterem felé vezető folyosón 
látható. A Csepel SC legendás 
bajnokcsapata kapusának, majd 
edzőjének második otthona volt 
az iskola. 
 
Bezzeg Judit elmondta, hogy 
huszonöt esztendeje oktat az 

intézményben, és öt éve áll az 
iskola élén. Idén újra megpá-
lyázta a posztot. Tervei között 
szerepel, hogy beépítsék az ok-
tatásba a Nemzeti Alaptanterv 
azon elemét, mely már az álta-
lános iskolások számára lehe-
tővé teszi a gazdasági folyama-
tok megismerését, megértését. 
A következő tanévtől sávos 
matematikaoktatás indul fel-
menő rendszerben ötödik osz-
tálytól. Korábban nagyon jó 
sportosztályok működtek az 
iskolában, most keresik a jövő 
útjait ezen a területen. Már az 
első osztályosoknak tanítják az 
informatikát, egy idegen nyel-
vet. Az intézmény 2017-ben 
akkreditált kiváló tehetség is-
kola lett. ● Csarnai Attila

A Budapesti Gazdasági Szak-
képzési Centrum két csepeli is-

kolájának, a Csete Balázs Szak-
gimnáziumnak és a Vásárhelyi 

Pál Kereskedelmi Szakgimná-
ziumnak két-két tanára – a cent-
rum más iskoláinak pedagógu-
saival együtt – 2017. április 5-e 
és 9-e között Kárpátalján járt 
az EMET Kárpátaljai Akció-
programjának támogatásával. 
A pályázati program fő szerve-
zője Fehérné Jékel Gabriella, a 
BGSZC pályázati referense volt.

A csoport felkereste Beregszá-
szon a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola Fel-
sőfokú Szakképzési Intézetet. 
Az intézet munkáját segítették 
a csepeli iskolások által gyűjtött 
pénzbeli adománnyal és aján-
dékkönyvekkel, valamint szak-

mai együttműködést kezde-
ményeztek a tehetséggondozás 
területén, illetve tehetségpon-
tok kialakításának lehetősége-
iről, feltételeiről beszélgettek.  
A rövid látogatást a munkácsi 
vár bebarangolása, Huszt várá-
nak megtekintése és a Vereckei-
hágón az iskolák nevével díszí-
tett szalagos koszorú kitűzése 
tette emlékezetessé.

A jövőben a BGSZC Csete Ba-
lázs Szakgimnáziuma tervezi, 
hogy a Határtalanul! program 
keretében a diákokkal felkeresi 
a pedagógusok által már meg-
ismert történelmi helyeket és  
a szakképzési intézetet.

ISKOLA

Születésnap 
a Herman 
iskolában

Verecke híres útján

A 26. Fővárosi Általános Iskolai Informati-
ka Alkalmazói Versenyen a Szárcsa Általá-
nos Iskola 7. osztályos tanulója, Orosz Bálint 
kiemelkedő eredményt ért el táblázatkezelés 
kategóriában:  harmadik lett. A versenyen  
a kerületek első és második helyezettjei  
mérkőztek meg egymással.

CIVIL ÉLET

Utazás nagyjaink nyomában 

Dobogós hely 
az informatikai 
versenyen

fo
tó

: 
G

M

EGYHÁZI ÉLET

Himnusz a kas-
sai dómban
A húsvét utáni szombaton százhúsz 
ajakról zengett magyarul az ének, és 
zengett a Himnusz a világ legszebb 
Szent Erzsébet-templomában, a kassai 
dómban!

Már tíz éve, hogy nyolcszázadik szü-
letésnapján ünnepeltük a világ leghí-
resebb női szentjét, Árpád-házi Szent 
Erzsébetet. Fölkerestük emlékhelyeit; 
még Marburgba, a csodálatos mesevá-
rosba is elmentünk. De Kassa, a kassai 
dóm – kimaradt. Talán jobb is, mert 
mostanra készült el a külső és belső 
renoválás. „Még sosem láttuk állvány 
nélkül” – újságolta egy helybéli. 

Meghatódva néztünk fel a gótika re-
mekére, az aranyos főoltárra. Áhítat-
tal jártuk körbe a falakat. Mindenütt 
a magyar szentek és történelmünk 
nagyjai üdvözöltek. De mi is őket! 
És a templom életre kelt, a csodá-
latos akusztikában zengett az ének.  
A katedrális régi ismerősként, boldog 
örömmel visszhangozta dalainkat. És 
a végén – a Himnusz! Kassán, a dóm-
ban, magyarul! Hihetetlen!
 
Hatása máig kísér bennünket.
● Kispál György plébános
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A csepeli önkormányzat már negyedik éve 
szervezi a dunai hajózást a kerület nyugdí-
jasainak, az idei első út egyben a tizenket-
tedik alkalom is volt. 2014 ősze óta eddig 
mintegy 3500 csepeli vett részt a vízi ki-
ránduláson.  

Borbély Lénárd polgármester fogadta az 
érkezőket, és az indulás előtt köszöntőt is 
mondott. Beszédében örömét fejezte ki, 
hogy sok olyan nyugdíjas is eljött, aki ko-
rábban még nem vett részt ezen a rendez-
vényen. Mint mondta, az önkormányzat 
azért szervez évente több alkalommal ha-
jókirándulást, mert minden csepeli nyug-
díjasnak szeretnék átadni a dunai hajózás 
élményét. A polgármester a jelenlévők fi-
gyelmébe ajánlotta, hogy a Csepeli stran-
dot a kerületben élő nyugdíjasok ingyen 
vehetik igénybe, továbbá bejelentette, 
hogy az önkormányzat még ebben a hó-
napban újabb programot indít: ezer nyug-
díjas részére ötalkalmas sóbarlang-terápiát 
ajánl fel térítésmentesen. 

A hajóút a kikapcsolódás mellett egy-
ben remek lehetőség is volt arra, hogy  
a résztvevők a kerületet és a közvetlen 
lakókörnyezetüket érintő kérdésekről kö-
tetlenül beszélgessenek a polgármester-
rel és Morovik Attila alpolgármesterrel.  
A háromórás utazást Szántó Mária idegen-
vezető élvezetes előadása tette még színe-
sebbé.

Az önkormányzat újabb progra-
mot indít: ezer nyugdíjas részére 
sóbarlang-terápiát ajánl fel

Lendvai Tibor: 
„Néhány év ki-
vételével Cse-
pelen éltem le 
az életem, soha 
nem költöznék 
el innen. Egyet-
értek azokkal 

a változtatásokkal, amelyek 2010 óta 
történtek a kerületben, maximálisan 
támogatom a polgármester munká-
ját. Gyönyörűen rendbe hozták a kis-
Duna-parti sétányt. Ilyen szisztemati-
kus jellegű fejlesztések korábban soha 
nem voltak a kerületben.”  

Törőné Zsuzsa: 
„Friss nyugdí-
jasként először 
veszek részt a 
hajóúton. 1988 
óta lakom Cse-
pelen, nagyon 
szeretem ezt a 

kerületet. Örülök, hogy szépül a város, 
nő a megbecsültsége, mert így egyre 
több budapesti fogja pozitívan meg-
ítélni a kerületet.” 

Farkas Mária: 
„Szépen, látvá-
nyosan fejlődik 
a kerület, leg-
jobban a Szent 
Imre tér tetszik. 
A közbizton-
sággal is elé-

gedett vagyok, ami azért fontos, mert 
vannak olyan részei a fővárosnak, ahol 
veszélyes éjjel kimozdulni.” 

Tolnai Lőrinc: 
„Itt születtem, 
első munkahe-
lyem a Csepel 
Művek volt. A 
feleségem ép-
pen ma ünnepli 
a 76. születés-

napját, ezért számunkra nagyon em-
lékezetes nap lesz ez a mai. Mindket-
tőnknek ez az első hajóútja. Minden 
elismerésem az önkormányzat dolgo-
zóinak, és külön köszönöm a polgár-
mester úrnak, hogy 78 évesen ilyen 
csodálatos élményben részesültem.”

Hajókirándulás
tizenkettedszer Példaértékűnek, egyúttal 

példa nélkülinek nevezte 
a magyar birkózók telje-
sítményét a nemrégiben 
befejeződött újvidéki Eu-
rópa-bajnokságon Németh 
Szilárd, a sportág hazai 
szövetségének elnöke.

„Úgy értük el a történelmi si-
kert, hogy három női verseny-
zőnk sérülés miatt hiányzott.  
A kötöttfogásúak csapatdia-
dala szintén kiemelkedő, hat 
ponttal vertük az orosz váloga-
tottat” – értékelte a nyolc ér-
mes és három ötödik helyezést 
a sportvezető a Körcsarnokban 
tartott ünnepségen.

A birkózás egyéni sportág, de a 
sikerekhez csapatot kell építeni 

– jelentette ki Németh Szilárd, 
aki jó és az eredmények fényé-
ben kifizetődő döntésnek nevez-
te, hogy kiemelt szerepet kaptak 
a szövetségi kapitányok, azaz 
központosították a felkészülést. 
Az elnökség feladata, hogy rend 
legyen és biztosítsa a megfelelő 

feltételeket a versenyzőknek és 
edzőiknek – folytatta.

A magyar birkózás helyzeté-
ről elmondta: hogy 120 millió 
forintot költöttek a sportág fő-
városi bázisának számító Kör-
csarnokra, de már épül Cse-

pelen az új csarnok, amely a 
Kozma István Akadémia köz-
pontja is lesz, és 21. századi 
körülményeket biztosít majd 
a gyerekeknek. Az elérendő 
célok közé sorolta, hogy a ma-
gyar bajnokság egyrészt nyílt, 
másrészt pénzdíjas legyen, to-
vábbá hogy a szövetség segít-
se versenyzőit a továbbtanu-
lásban, valamint abban, hogy 
amikor végleg elbúcsúznak a 
szőnyegtől, el tudjanak helyez-
kedni az életben.

Két csepeli birkózó is nagy-
szerű eredményt ért el Újvidé-
ken: Barka Emese (képünkön) 
bronzérmes lett, a szabadfogá-
súaknál Veréb István szintén 
a dobogó harmadik fokára lép-
hetett fel. ● Forrás: origo.hu

A nem egészen 15 esztendős Horváth Ka-
rolina úgy kapott rá a sportolásra, hogy 
hétévesen túlmozgásos volt, nehezen bírt 
megülni egy helyben. Aztán elkezdett úsz-
ni, tornázni, később megszerette a triatlont. 
Levezette az energiáit, így már nyugodtan 
ült az iskolapadban. Az utóbbi években pe-
dig sorra nyeri a korosztályos versenyeket 
triatlonban és középtávú futásban. 

Horváth Karolina a Jedlik Ányos Gimná-
zium nyolcadik osztályos diákja, kitűnő 
tanuló. Kétszer megkapta a Magyarország 
jó tanulója, jó sportolója címet díszokle-
véllel. A túlmozgásos lányból korosztá-
lya egyik legjobb atlétája lett. Az utóbbi 
három évben a serdülők között megnyer-
te az országos triatlonbajnokságot, amely 
500 méter úszásból, 12 kilométer kerék-
pározásból és 3000 méter futásból áll. A 
Vivicitta futóversenyen második lett a nők 
között 2014-ben, a 10 kilométeres Spar 
Marathon Budapest versenyen pedig el-
sőként ért célba 2015-ben. Kecskeméten 
idén márciusban a Magyar Atlétika Szö-
vetség által meghirdetett Országos Mezei 
Futóversenyen serdülő kategóriában 3000 

méteren első helyezést ért el. Április 11-én 
rendezték meg az Országos Diákolimpiai 
Mezei Futóversenyt, ahol immár zsinórban 
harmadjára győzött kategóriájában a 2500 
méteres távon. Februárban fedett pályán a 
3000 méteres versenyen a felnőttek között 
negyedik lett, de serdülőként új országos 
csúcsot futott. Az U18-asok mezőnyében 
jelenleg európai ranglistavezető 2000 mé-
ter akadályfutásban. Sikereinek részese Ja-
kab Ágnes edző, a triatlonban pedig Kegye 
Tibor. „A triatlont és a futást is szeretem, 
de a triatlont talán még jobban. Futóként a 
középtávot kedvelem, általában egyenlete-
sen gyorsan szoktam futni. Hetente hatszor 
van edzésem. A posztógyári tanuszodában 
minden nap két kilométert úszom, utána 
6-8 kilométert futok, a Hollandi úton pedig 
20-25 kilométert kerékpározom. Élvezem a 
mozgást, a futást” – mondja Karolina, aki 
még nem döntötte el, hogy mely számban 
indul idén júliusban a Győrben megrende-
zendő Európai Fiatalok Olimpiai Feszti-
válján (European Young Olimpic Festival). 
A 2000 méteres akadályfutás és a 3000 
méteres síkfutás is szóba jöhet, hiszen  
mind a két távon az esélyesek közé 

tartozik. Távolabbi célja között pedig az 
olimpián való részvétel szerepel, de lehet, 
hogy ott már a triatlonosok között küzd 
majd az érmekért. ● Csarnai Attila  

Két csepeli érem az Eb-n

Az olimpiai részvétel a cél 

Horváth Karolina

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

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. A foglal-
kozást vezeti: Novák Ági kineziológus. Új 
tagokat is szívesen látunk! Téma: Hogyan 
találjuk meg a belső nyugalmat? – május 31. 

Társasjáték Klub
A hónap minden első szerdáján, 14 órától, a 
DélUtán Aalapítvány szervezésében Gubá-
nyi Gábor és játékos társai várják a játékos 
kedvűeket, korhatár nélkül.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat. Telefon: 276-8953

Könyvújdonságok kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt 
ingyenes beiratkozási lehetőség!

Internetezési lehetőség

Előző évi, jó állapotban levő folyó-
iratok kedvezményes vására! (Burda, 
Interpress Magazin, National Geographic, 
Nők Lapja, Nők Lapja Évszakok, Otthon, 
Praktika, Rubicon, Story, Természet-
gyógyász magazin, Új Elixír.)

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

* * *

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

Programok 

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

Május 27-e, 10 órától Gyermeknap 
a Puli sétányon! Az olvasókuckóban 
az alábbi programokkal várjuk a gyere-
keket: mese-totó, mese-kvíz régi és mai 
mesékből. Családi nyomozás - irodalmi 
rejtvények a család minden tagjának. Kéz-
műves-foglalkozás, színezők. 

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

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

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

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

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

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

Minden rendezvényünk ingyenes szeretet-
tel várjuk az érdeklődőket! 

2017. május 22-e és 31-e között leltá-
rozunk. Ebben az időszakban is változatlan 
nyitvatartási idővel állunk az Önök rendel-
kezésére, de szolgáltatásaink a következő-
képp alakulnak: csak a könyvek, és egyéb 
dokumentumok visszavételére, könyvhosz-
szabbításra, a tagsági idő hosszabbítására 
van lehetőség. Minden egyéb szolgáltatás 
és a helyben használat szünetel. Megérté-
süket köszönjük, az esetleges kellemetlen-
ségekért elnézést kérünk.

* * *

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

Új és szokatlan: LÓCA – egy hely, ahol 
meghallgatják
A szavak képesek gyógyítani. Ha elmonda-
ná gondolatait, de nincs kinek – mi ott va-
gyunk. Ha úgy érzi, nincs, aki meghallgatná 
– mi odafigyelünk Önre. Ha csak dumcsizna 
egy kicsit – rajta, hátha tanulunk egymás-
tól. Ha szomorú – talán segíthetünk elűzni 
a gondokat. Várjuk kis csapatunkban, 
2017 júniusában minden szerdán, 18 és 
19 óra között a könyvtárban. Célunk csak 
annyi, hogy lehetőséget nyújtsunk bárkinek, 
akinek egy kis odafigyelésre, megértésre van 
szüksége. Nem vagyunk politikusok, nem 
vagyunk hittérítők, és nem akarunk eladni 
semmit. Csak emberek vagyunk, akik úgy ér-
zik, hogy sokaknak esne jól egy kis figyelem. 
Nem kérünk pénzt, nem kérdezünk neveket. 
Szívesen látjuk kortól és nemtől függetlenül, 
bármely kötöttség nélkül. Cserébe ígérni 
sem tudunk mást, mint figyelmes hallgató-
ságot és emberi jó szándékot.

Programok
Horgoló-klub: minden csütörtök 10 órától 
Meridiántorna: június 1., 15., 15 óra
Szemtorna: június 1., 15., 15.30           
Matematika-korrepetálás általános 
iskolásoknak minden szerdán 17 órakor 
(Előzetes bejelentkezés szükséges)

Két hetente új könyvekkel és  naponta friss 
folyóiratokkal várjuk az olvasókat. 

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

* * *

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

Csepel Színház
Május 27-e, 19.00 óra: Presser Gábor - 
Sztevanovity Dusán A Padlás című előadá-
sa az Otthon Theatrum Társulattal 

Program 
Május 20-a, 18.00 óra: Koncert – híres 
szerzők, együttesek műveit és különleges 
zenei darabokat ad elő a KromatiCanto 
Singers és a Segítség Köve Alapítvány If-
júsági Zenekara.
Május 20-a, 20.00-2.00: Retro Disco
Június 16-a, 18.00 óra: A Csepeli Mun-
kásotthon Kulturális Központ művészeti 
csoportjainak gálaműsora.

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

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai: 
Május 20-a: kirándulás Bécsbe.
Május 27-e: kirándulás – Budafoki Rózsa-
kiállítás és Pincészet.
Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
június 13-a,16.30 óra: félévzáró a Rákó-
czi Kertben.

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Május 23-a, 17.00 óra: A 85 éves Tárkányi 
Imre író, költő, színikritikus, a Magyar Kul-
túra Lovagja irodalmi estje.
Május 30-a, 17.00 óra: Udvarhelyi And-
rás irodalmi estje

Galéria 21 
Tavaszi tárlat – a Stemmer Ferenc Fotó-
klub tárlata május 25-ig tekinthető meg.

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

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás 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, Bánóczi Cardio-Box

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 

ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-
csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189

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

* * *

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

Május 25-e, 17 óra: Sárból című csoportos 
kiállítás megnyitója. A tárlatot Urbán Ág-
nes művészettörténész nyitja meg. 

* * *

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

Május 29-e, 17 óra: IV. Para Art Biennálé 
megnyitója.

Felhívás
Értesítem a csepeli művészet-
kedvelő közösséget, hogy idén is 
javaslatot tehetnek arra, ki kapja 
a Prokop Péter-díjat. Kérem azo-
kat, akik ismernek a díjra méltó 
művészt (festőt, irodalmárt) vagy 
egyházi  személyt, és szívesen 
látnák a díjazottak sorában, júni-
us 15-ig tegyék meg javaslatukat 
telefonon, írásban, vagy szemé-
lyesen nálam.

Erdei Kvasznay Éva
díjalapító kurátor
1213 Budapest, Kondor utca 29.
Tel.: 420-0334
kvasznay.erdeieva@gmail.com

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLÍTÁS 
Zsoldos Írén festőművész kiállítása. 
Megtekinthető május 26-ig.
Május 31-e, 15 óra: a Nagy Imre AMI 
év végi vizsgamunkáinak kiállítása. 
Megtekinthető június 27-ig.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerdán 9.30-10.30. Azoknak, akik szeret-
nének hasonló korú babák és mamák tár-
saságában játékkal eltölteni egy kis időt, 
miközben meg tudják beszélni aktuális 
gondjaikat a kisgyermek gondozóval. Az 
első alkalom ingyenes. 
Témák: 
május 10.: Egészséges táplálkozás, 
ételkóstolás; 
május 17.: Nyárváró kézműves-foglalkozás; 
május 24.: Bölcsődelátogatás, udvari játék 
lehetőség; 
május 31.: Családi gyermeknap a 
bölcsődében

TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 17.00-17.40
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola 
(6-tól 10 éves korig)
Péntek: 16.00–16.45. 
Vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár. 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813,
www.szigethalom.kidsclub.hu
BLACK TOP hip-hop tánciskola
szerda 17.00-18.00
Vezeti: Fekete Zsolt 
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17-től 18 óráig  
Vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16-tól 17 óráig
Vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.45-től 18 óráig
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
szerda: 18.00-19.00, 
péntek 19.00-20.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30 
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd, csütörtök: 16.00-17.00, 17.00-18-00, 
18.00-19.00, Vezeti: Sebessy Bianka
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Surmann Edina

Íjász klub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Kids Club Nyelviskola (6-10 éves korig)
péntek: 16–16.45. 
Vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár. 
Jelentkezés és további információ: 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Haladó – hétfő, szerda: 16–17 
Kezdő – kedd: 17–18, csütörtök: 16–17
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19–20.30, csütörtök: 18.30–20
Vezeti: Pataky Gábor

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

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdí-
jasoknak! Nyitvatartási időben, a haszná-
lat feltétele: könyvtári tagság. A gép hasz-
nálatához munkatársunk segítséget nyújt.

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

Nyitvatartás:
Közművelődés:  
Hétköznapokon 12.00 – 20.00, 15.00-ig 
a főbejáraton lehet bejönni. 
Szombaton: 9:00 – 13:00
Könyvtár: 
Hétfőtől csütörtökig: 
11-től 17 óráig, 
pénteken: 10-től 16 óráig. 
Szombaton: ZÁRVA
Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu  
Facebook-oldalunkon 
és telefonon: 420-7874
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Búcsúztatás
Előző számunkban beszámoltunk arról a szo-
morú hírről, hogy Tóth Endre, a Csepeli Birkózó 
Club korábbi elnöke súlyos betegség következ-
tében, 67 éves korában elhunyt. A sportvezető 
temetése május 19-én, 9.45-kor lesz a csepeli 
temetőben.  

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. május 29. 

Sorsoltunk!  A május 4-ei skandináv rejtvény nyertese: Tyukodi Pálné 1213 Budapest, Aradi vértanúk útja. A gyerekrejtvény nyertese: Karsai Ber-
nadett 1213 Budapest, Királyhágó u. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 
között. (Csete Balázs u. 15.)   Gratulálunk!

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

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

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

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

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2017. június 1-jén, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Hol lesz megtartva?

Vízszintes: 1. A rendezvény megnevezésének első része (zárt betűk: N; Z; I) 
9. …-bákom 10. Ürege visszafelé! 11. Majdnem gyorsan szaladsz! 13. Esetleg 
14. Nosza betűi keverve! 15. Össze-vissza, majdnem fizet! 16. Földbe rejted 
18. Apró szemcsenagyságú piszok 19. Együvé (igekötő) 20. Római szám: X 
21. Keze keverve! 22. Nem valódi 23. Szállítókocsi a bányában 25. Ökölvívás 
27. Szélei nélkül kószál!

Függőleges: 1. Település 2. Férfinév (febr.27.) 3. Támad a katona 4. Az a másik 
5. Angol igen 6. Fa része 7. Tolózárat használsz 8. Csíkoz 12. Fejetlenül enne! 
15. Katonai rendfokozat 17. Hirtelen elmozdítja 18. Polír betűi keverve! 
20. A rendezvény megnevezésének második része (O; A) 21. Részben leteszlek! 
23. Félig csángó! 24. Nem azt 26. Néma kávé! 28. Rágó egynemű betűi!

Előző rejtvényünk megfejtése: Móra Ferenc: Anyának

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

PROGRAM REJTVÉNY
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KÉTSZÁZ ÉVES
MESTERSÉGBELI TUDÁS

 
A Ghraoui csokoládé ismét újjászületik, 
ezúttal Magyarországon. A termékek 

megalkotásához szükséges eszközök készen 
állnak, a mesterségbeli tudást a New-York-tól 

Párizsig elnyert díjak sora is bizonyítja. 
A Ghraoui-hoz régóta hű csokoládékészítők 

és a magyar csapat hamarosan 
minden várakozást felülmúló 
csokoládé kollekciót mutat be. 

Ez egy valódi újjászületés, ugyanazzal 
a magas minőséggel, ahogy eddig is. Az első 

Ghraoui boutique hamarosan megnyílik az 
Andrássy úton, amelyet az UNESCO 2002 óta 

a világörökség részeként tart számon. 
Az üzlet Budapest legújabb éke lesz, 

amelyet a világ egyik legjobb belső építésze 
és tervezője, Bruno Moinard álmodott meg. 

„A Ghraoui név az egyik legősibb 
damaszkuszi kereskedő család öröksége, 

akik 1805-ben alapították meg üzleti 
vállalkozásukat. A márka a kezdetek óta egyet 

jelent a magas minőséggel és kiválósággal. 
Öröm számunkra, hogy Magyarországon 

indíthatjuk el kihívásokkal teli projektünket, 
amelyre már több mint egy éve készülünk. 

Célunk az, hogy kiváló minőségű 
csokoládét termeljünk és exportáljunk, és 
hogy a következő években Magyarország 
felkerülhessen a globális csokoládéipar 

térképére” – mondta Bassam S. Ghraoui, 
családja ötödik generációjának vezetője, 

szíriai-magyar vállalkozó, akit többek 
között a Magyar Köztársasági Érdemrend 

díszkeresztjével is kitüntettek. 
Most újraépíti és újraindítja a nemzetközi 

Ghraoui üzletláncot.

HIRDETÉS HIRDETÉS
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A Csepeli Városfejlesztési 

és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 
„Junior gépészmérnök” és 

„junior építészmérnök” 
pozíciókba keres munkatársakat.

Feladat: Beruházási feladatok előkészítése • Felmérések, álla-
potfelmérések készítése • Költségelemzések és költségbecs-
lések készítése • Tervezési feladatok ellátása • Tervellenőrzé-
se, tervfelülvizsgálat • Szerződések kezelése • Engedélyezési, 
hatósági, szakhatósági, közműellátási ügyek ügyintézése • 
Műszaki egyeztetések lebonyolítása. Kapcsolattartás az érin-
tettekkel • A projektek nyomon- és után követése. 

Feltételek: Mérnöki diploma • Szakirány: pozíciótól függő-
en építészmérnöki vagy magasépítés (építészmérnök), illetve 
épületgépész (gépészmérnök) • 1-3 éves szakmai tapasztalat 
• MS Office felhasználói szintű ismerete • Terc költségvetés-
készítő program ismerete • Építészmérnök pozíció esetén: 
CAD programok (autocad, archicad és /vagy egyéb tervező-
program) ismerete.

Előny: Felelős műszaki vezetői jogosultság. Műszaki ellenőri 
jogosultság • Építészmérnök esetén: Építész kamarai jogo-
sultság • Nagy léptékű projektek során szerzett tapasztalat • 
Műszaki ellenőrzésben szerzett tapasztalat.

A jelentkezés módja: Fényképes szakmai önéletrajzát 
a pozíció és a bérigény megjelölésével csatolva küldje el az 
info@varosfejlesztes21.eu e-mail címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐ 
MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak 
jelentkezését várja az alábbi munkakör betöltésére: 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐ

Megbízás időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás, 
munkaidőkeretben történő alkalmazással

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területén lévő 
Városgazda Zrt-hez telephelyeinken

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint • Béren kívüli 
juttatás: a mindenkor hatályos belső szabályozás szerint

Jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet • Állami középfokú, 
szakirányú végzettség

Elvárások: Szakirányú  szakmai tapasztalat • Önálló munkavégzés • 
Kiváló problémamegoldó képesség • Megbízhatóság • Precizitás • 

jogosítvány (B kategória) 

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz 
(szakmai önéletrajz) • Motivációs levél • Erkölcsi bizonyítvány • 
Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok

Elbírálásnál előnyt jelent: Hasonló munkaterületen 
szerzett gyakorlat, tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

Jelentkezés módja: 
Írásban, a MatyasneIdei.Hajnalka@varosgazda.eu e-mail címen

Feladatok
• a termelés során használt gépek

  alapanyag kiszolgálása

• a berendezések üzemeltetése az

  előírásoknak megfelelően

Elvárások
• termelésben szerzett munkatapasztalat

• több műszakos munkarend vállalása

• megbízható munkavégzés

Előnyök
• targoncavezetői engedély

• szakmunkás végzettség

A B L A K   A J T Ó   Á R N Y É K O L Ó

Amit kínálunk
• versenyképes bérezés

• béren kívüli juttatások

• műszakpótlék

• stabil, hosszú távú munkalehetőség

  egy nemzetközileg sikeres cégnél

Munkavégzés helye:
  Csepel sziget

Jelentkezés 8:00-16:00 óra között

  a 30/992-6555-ös telefonszámon

  vagy a desi.gabi@actual.hu email

  címen, Dési Gabriellánál

Betanított gépkezelőket
keres három műszakos munkarendbe.

 

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

keres azonnali kezdéssel munkatársakat 

raktáros, takarító és gyártósori munkás 
pozíciókra egy műszakban 

(hétfőtől - péntekig)

Elvárás: Kulturált megjelenés; Munkájára igényes; 
Tisztaság- és rendszerető; Precíz munkavégzés; 
Gyakorlat a megpályázott munkakörben előny

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

dohányzásra nincs lehetőség

Amit kínálunk: Családias munkahelyi légkör; Kedvezményes 
étkezés;  Egészségbiztosítás; Karrier- és előre lepési lehetőség; 

Határozott és határozatlan munkaviszony

Munkavégzés helye: Csepel 

A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com 
e-mail címen várjuk
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

Csepeli Varoskép Kft.  |  1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |  www.csepelivaroskep.hu
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RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. Tel.: 278-2757 Fax: 277-5232; 
E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

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

Május 20.
BABA- ÉS TINI BÖRZE – Használt ruhák 
és egyéb gyermekholmik vására. 
Asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft 
és 2500 Ft-os áron!

Június 26-ig
RETRO PLAKÁTKIÁLLÍTÁS
Válogatás a Csepeli Helytörténi Gyűjtemény által 
őrzött régi plakátokból, hirdetményekből
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK 

HANGFÜRDŐ - A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont:május 27. 10.00, június 8. 18.30, jú-
nius 17. 10.00. Díja: 1100 Ft / alkalom. Vezeti: 
Eisenmann Tünde

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

Ovi-suli: szombat 9.00-12.00
Színitanoda: szombat 10.00-13.00

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

NYUGDÍJAS KLUB
Időpont: május 20., június 3., június 17. 
15.00-18.00, belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT
Állandó történeti kiállítás 
a Tamariska-domb alatti óvóhelyen
A tárlat díjmentesen megtekinthető május 27-
én, szombaton 10 és 16 óra között, valamint a 
Múzeumok Éjszakáján, június 24-én szombaton 
16 órától 23 óráig. Vezetéssel egybekötött láto-
gatást csoportok számára ettől eltérő időpontok-
ban- előzetes bejelentkezés alapján- biztosítunk.
Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál. 

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

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

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

2017. május 20., 10:00
SÉTA A MÚLTBA – Látogatás a Csepeli Vezetési 
Pont Kiállítóhelyen 
A bunkertúra ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
278-2757, radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2017. május 27., 18-22 óra
GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN – Élő zenés 
táncoktatás a Csepeli Görög Önkormányzat 
szervezésében
Zenél a Mydros együttes. A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK
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

Gym stick hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
Haladó hastánc szerda: 19.30-20.30
Jóga a mindennapi életben kedd: 18.00-19.30
Zumba kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
Csep’ jazz dance minden nap korosztályonként
Kanga-tréning  péntek: 10.00-11.30
Kyokushin karate kedd, csütörtök: 16.30-17.30
Ovis angol  szombat: 10.00-11.00
Ovis capoeira  csütörtök: 17.00-18.00
Prekanga – kismamatorna péntek: 18.00-19.00
RTM – HASIZOM REGENERÁCIÓ
péntek: 19.00-20.00 
Ringató szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
Önzetlen masszázs kedd: 16.00-20.00
Kattanj a hálóra! Szerda: 18.00-20.00 

Az alábbi napokon a délutáni tanfolyamok ren-
dezvény miatt elmaradnak: május 19., péntek; 
május 26., péntek;május 30., kedd

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

XXII. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
Belépő:

felnőtt 400 Ft,
gyerek 300 Ft

2017. MÁJUS 21., 
VASÁRNAP 10:00-18:00

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

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Foglalkozások ADHD gyerekek
ELÉG JÓ SZÜLEI számára

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

Június 10. 
Szombat
11-13 óra 
között

Színpadon: 
11:00 Robinson Crusoe – zenés mesejáték

12:00-14:00 Táborok bemutatkozása
14:00 Sivatagi show – gyerekkoncert

Továbbá: óriás csúszda, lufibohóc, arcfestés, játszóház

A belépés díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vár a nyár!
Szünidei táborválasztó
Csepeli Szurkolói Aréna
2017. május 21., 11-15 óra

INGATLAN ________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-
es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
ELADÓ Halásztelken, egy vagy több generá-
ciónak alkalmas családi ház. A telken két ház 
van, az egyik 80 m2 a másik 20 m2. 457 m2-es 
telken több szőlőlugas, és gyümölcsfa találha-
tó. Az ingatlan azonnal költözhető! 
Tel.: 06-30-455-4698, 06-30-593-0865________________________________________ 
CSEPEL és Szigetszentmiklós határában kis tető-
tér beépítéses ház, gondozott 160 nöl-es telekkel 
9,5 mFt-ért leadó. T.: 06-30-301-5895
 
LAKÁS________________________________________ 
ELADÓ, kiadó Pesterzsébet kertvárosában új-
építésű gázcirkós, kocsi beállóval, 1+félszobás 
kis lakás. T.: 06-30-516-2763 

CSERE________________________________________ 
ELCSERÉLNÉM szigetszentmiklósi 1+félszobás 
összkomfortos lakásomat és garázsomat na-
gyobb kertes házra, nyaralóra. T.: 06-20-393-2044 

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
CSEPELI telephelyű klímás cég autó és épületklíma 
szerelői munkakörbe, nem dohányzó kollégát ke-
res. Tapasztalat nem feltétel. Érd: 0670-310-85-74

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

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréningek, Moz-
gásterápia relaxációval a szorongások csökkenté-
sére, Magánórák, Moderntánc, Klasszikus balett, 
Fitt-dance, Nyújtások, Hatha Yoga, Pilates, Salsa!  
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55. T.: 
06/70-318-3077; email: linda@laskaitreningek.hu  
web:laskaitreningek.hu 

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

MÉRNÖK, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyatékát 
korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai ta-
pasztalat, ingyenes kiszállás. 
+36-1-787-9282,  +36-30-877-1460________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, dísztárgya-
kat, festményeket, ezüstöket, csillárokat, kitün-
tetéseket, pénzérméket, bizsukat, hangszereket, 
könyveket, ruhaneműket. Teljes hagyatékot. 
T.: 06-70-651-1028

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
BORÁSZATBA  (Bp.,XXII.ker.) fizikai szak- és/vagy 
segédmunkára  munkatársat keresünk versenyké-
pes bérért. +36 30 560-1264________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre köszörűst felveszek. Beje-
lentett bér: 220 -260 eFt +juttatás 13. havi (14. 
havi? bér) védőital, kávé. Nyugdíjas, részmunka-
idős is jelentkezhet. Érdeklődni: 06-20-926-6883, 
06-1-277-4224

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. 
Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. Több 
mint 500 elégedett család. Személyi kölcsön 
9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. 
Hívjon 06-30-985-5000________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig javítással. 
T.: 06-30-921-1417 Tarnóczy Vilmos________________________________________ 
KERTI munkát vállalok: kertrendezés, takarítás, 
időszakonkénti karbantartás, füvesítés, fakivágás, 
kertépítés stb. T.: 276-1925, 06-20-475-7537________________________________________ 
KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás, ózonge-
nerátoros autóklíma tisztítás. T.: 06-20-440-0633 
www.sturmklima.hu ________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kő-
műves javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255________________________________________ 
TELJES körű társasházkezelést vállalok (épület-
szerkezeti karbantartás; gazdasági financiális hiva-
tali intézkedés, pozitív gazdasági lehetőségek fel-
kutatása, lebonyolítás, lakótulajdonosok korrekt, 
jogalapú képviselte, szakszerű konfliktuskezelés). 
Albetétenként 1300 Ft-os tiszteletdíjért nyújtom a 
fent leírt szolgáltatásokat. T.: 06-20-253-9578 ________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra -, ablakra, erkélyre. Előtető 
lakótelepi erkélyre. Erkélykorlát felújítás üvege-
zéssel, festéssel. Egyéb lakatosmunkák-, javítá-
sok. T.: 284-2540, 06-70-209-4230

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

VÁSÁROLNA, ÉPÍTENE, FELÚJÍTANA, 
ELŐTÖRLESZTENE?

Nyisson lakástakarékot 
és használja ki az akár 

Lakástakarék személyre szabva: 

+36 30 657 9036
Folyamatos számlanyitási kedvezménnyel! 

720 000 forintos
ÁLLAMI TÁMOGATÁST
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2017. május 27-én, 10 és 18 óra között benépesül 
a sétányok által határolt zöld terület, ahol sokféle tartalmas 

és szórakoztató programmal várja a családokat a csepeli önkormányzat. 

Tegyünk most egy képzeletbeli sétát, mit is láthatnak, milyen meglepetésekkel találkozhatnak a kilátogató vendégek.

Természetesen egy valamirevaló gyermeknapi buli nem létezhet mini vidámpark, körhinta, kisvasút, lovaglás, arcfestés, 
henna és csillámtetoválás nélkül. A  kalandparkban és a csepeli  öttusázók által felállított akadálypályán 

a nagyobbak is próbára tehetik erejüket, ügyességüket.

Egy „titkos” sátorban papírjátékokat készíthetnek  majd a gyerekek, aztán jön a kincskeresés, 
a meseszőnyeg, a mesenyomozás izgalmas és vidám története. 

A Humán Szolgáltatások Igazgatóságának sátrában kartonból bohócot készíthet, vagy akár „lepkét” is röptethet.

Finom illatok áradnak majd a „látványcukrászdából”! S hogy milyen díszítés kerüljön a megsütött muffinra?
 Nos, ezt mindenki maga döntheti el, sőt saját kezűleg díszítheti ki a süteményét.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai által összeállított „étlapon” is remek dolgok szerepelnek: 
mesetotó, mesekvíz, családi nyomozás.

Pontosan 13 órakor kezdődik az I. Csepeli Családi Csocsóbajnokság!
Nevezni a helyszínen lehet. A legjobbakat értékes ajándékok várják.

A Csepeli Városgazda Nonprofit  Zrt. munkatársai által kínált programra gyerekek és felnőttek 
egyaránt kíváncsiak lehetnek. Az ehető gombák felismerése – szakképzett előadók bemutatójával egybekötve. 

S hogy mit kínálnak még? Ki lehet próbálni egy szövőszéket működés közben, vagy ügyes praktikákat ellesni 
a kerékpárszerelésről, esetleg drótfigurát is lehet készíteni.

A csepeli Instagramnál elkészített fotók jól mutatnak majd a családi fotóalbumban.

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület kis focistái egy villámtorna keretében mérkőznek meg egymással.

A színpadon: Táncoló esernyők, akrobatikus- és néptánc, Misi Mókus kalandjai, Zenebonás barangolás, 
a Kiskata zenakar és Hajnóczy Soma, a kiváló bűvész műsora lesz látható és hallható.

Képzeletbeli sétánk végére értünk, de május 27-én minden megelevenedik, és várja a csepeli családokat!

Öveket bekapcsolni!Hamarosan 
megérkezünk a Puli sétányra!

PROGRAM


