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Felavatták Tóth II. József és Czibor Zoltán 
labdarúgók pályafutásának emléket állító 
egész alakos bronzszobrot a Béke téren,  
a Csepel Stadion bejáratánál november 
25-én. A magyar labdarúgó-válogatott 
64 évvel ezelőtt ezen a napon győzte le 
az angol válogatottat az évszázad mér-
kőzésén, a londoni Wembley Stadionban. 
Az emlékmű Németh Szilárd országgyű-
lési képviselő kezdeményezésére szü-
letett. A posztamenst Budahelyi Tibor 
szobrászművész, a bronzszobor-együttest 
Lelkes Márk szobrászművész készítette. 

Az ünnepi eseményen mások mellett meg-
jelent Szabó Tünde sportért felelős állam-
titkár, idősebb Lomnici Zoltán, az Arany-
csapat Emlékév Testület elnöke, Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, Kontúr 
Pál és Wittner Mária, Csepel díszpolgá-
rai, Dunai Antal olimpiai bajnok labdarú-
gó. Az emlékművet velük együtt közösen 
leplezte le Mester Emilné született Czibor 
Zsuzsanna és Tóth József.  

Borbély Lénárd polgármester avatóbeszé-
dében kiemelte, hogy mindkét legendás 
csepeli labdarúgó számára a tisztesség, 
sportszeretet, a siker érdekében végzett 
szorgalmas munka jelentette az értéket. 
Valódi példaképei lehetnek a mai fiatal fo-
cistáknak. Bozsi bácsi a „rongylábú” Czibor 
Zoltánnal volt a legjobb viszonyban, ezt 
tükrözi a közös szobruk is. Elmondta: Weiss 
Manfréd annak idején azért létesítette a 
sporttelepet, hogy a csepeliek sportolhassa-
nak ott. A szocialista vezetésű önkormány-
zat azonban átjátszotta azt egy ingatlanokkal 
foglalkozó alapítványnak, amely plázákat, 
lakóparkokat tervezett építeni a helyén. Az 
idők folyamán a stadion és az épületek amor-
tizálódtak, tönkrementek, mert a tulajdonos 
Csepel SC Alapítvány nem költött pénzt a 

sportcélú fejlesztésükre. Borbély Lénárd 
bejelentette: a csepeli önkormányzat kész 
visszavenni a Csepel SC Alapítvány tulajdo-
nában lévő sportlétesítményt, hogy a kerü-
letben újra fellendítsék a sportéletet. 

Németh Szilárd országgyűlési képvise-
lő, a Fidesz alelnöke Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntőlevelét olvasta fel. 
Ebben az áll, hogy az országot erősíti, ha 
vannak példaképei. A magyar nemzet so-
kat köszönhet az Aranycsapatnak, mert 
a legendák megmutatták akaraterejüket, 
szorgalmukat, amelyekkel diadalt arattak. 
Büszkévé tették a hazát. Czibor Zoltán és 
Tóth II. József bizonyították, hogy a ma-
gyarok nagyra hivatottak. ● Cs. A.

Bronzszobor a két 
csepeli legendának
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Régi helyén 
az Olvasó 
munkás 
Egy csepeli DK-s Facebook 
oldalon néhány szimpatizáns 
elképesztő tudatlanságról tett 
tanúbizonyságot azzal, hogy 
összekeverték az évtizedek 
óta most először felújított Ol-
vasó munkás szobrot a csepeli 
legendáknak állított alkotás-
sal. „Ez lett az Olvasó szobor 
helyett? KÉT FALÁBÚ????? 
KÖSZI!” – kelt ki magából H. 
Tamás nevű felhasználó. „Mi-
ért tették el onnan az olvasó 
embert?? Minek kell ide szo-

bor a falábú focistáknak?” 
– értetlenkedik M. Ica nevű 
másik kommentelő. „Nagyon 
igazad van.... ez volt a Béke 
tér szimbóluma... Ennyi évet 
megélt gyalázat amit Csepel 
emlékeivel értékeivel tesz-
nek... ...mi meg szégyelljük 
magunkat hogy ezt is hagyjuk 
és nem tiltakozunk ..olyanok 
vagyunk..mint a birkák .....
ezek meg mindent megtesz-
nek amit csak akarnak....!!! 
Meddig hagyjuk......???” – 
háborog K. I. Ica nevű hoz-
zászóló. Ugyanakkor látha-
tóan maga a DK-s képviselő 
sem állt helyzet magaslatán: 
„Bízom benne, hogy az olva-
só munkás szobor visszatér! 

Nem vagyok benne biztos!” 
– ad hangot kétségeinek a po-
litikus, akinek a bejegyzése is 
arról tanúskodik, hogy egy-
általán nem érdeklik Csepel 
mindennapjai. A kerület egyik 

büszkesége, az Olvasó mun-
kás szobra ugyanis már jóval 
a képviselő Facebook-posztja 
előtt, az önkormányzat által 
felújított állapotában vissza-
került az eredeti helyére.

Németh Szilárd kezdeményezte a szobor felállítását. A megnyitón a miniszterelnök köszöntőlevelét olvasta fel

Az emlékművet Krammer András diakónus szentelte fel

Az országot erősíti, 
ha vannak példaképei

Egymással szemben a szobrok
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Már hagyomány, hogy novemberben az 
önkormányzat ingyenes alma- és burgo-
nyaakciót tart a kerületben. Idén novem-
ber 18-án, Csepel hét helyszínén – Ady la-
kótelep, Béke tér, Sétányok, Királymajor, 
Királyerdő, Csillagtelep, Háros – négyezer 
zsák almát és négyezer zsák krumplit osz-
tottak szét az önkormányzat munkatársai  
a Csepeli Városkép Kft. szervezésében, 
és a Csepeli Városgazda Zrt. segítségé-
vel. Kerületi lakcímkártya felmutatásával 
mindenki kapott az ötkilós csomagokból.  

Karácsony közeledtével számos családnak 
jól jött az ajándék. A városrész vezetői el-
kötelezettek a csepeli családok, a gyerme-
kek és az idősek támogatásában – ezt jelzi 
az akció is. Borbély Lénárd polgármester 
és csapata a Duna utcai nyugdíjasház la-
kóinak is egy-egy zsák almát és krumplit 
ajándékozott. ● AZS

Horváth Gyula, a csepeli Demokra-
tikus Koalíció elnöke és a balliberá-
lis pártok helyi polgármesterjelöltje 
elsők között lájkolta azt a versikét, 
amelyben Borbély Lénárd csepeli 
polgármester testi-lelki megsemmi-
sítéséről írt egyik támogatója – érte-
sült a Csepel.info.

A csepeli DK elnöke azért fakadt ki, mert 
az Erzsébet-naphoz közel eső hétvégéken 
minden évben ingyenes krumpliosztást 
tart a csepeli önkormányzat, amit idén al-
maosztással is bővítettek. Ilyen alkalmak 
2010 előtt, amikor Horváth MSZP-s al-
polgármester volt, nem fordultak elő. Az 
MSZP-s önkormányzat a Gyurcsány kor-
mány idején „nincs ingyen ebéd” címen 
többször csökkentette a szociális juttatáso-
kat, és nem tették lehetővé még a gyere-
kek ingyenes étkeztetését sem. Az akkori 
szociális érzéketlenséget mutatja az is, 
hogy 2010 előtt a kerületben a kivágott fák 

elszállításáért pluszpénzt fizetett az ön-
kormányzat, míg ma rászorulók kapják azt 
meg ingyen tűzifaként.

Ezek után nem csoda, hogy a minden év-
ben megrendezett ételosztás olajként hat 
a tűzre, és most is éktelen haragot váltott 
ki a DK-s pártvezérből. Horváth szerint 
ez csak választási kampányfogás, és arra 
szolgál, hogy megalázza az embereket. 
Ide írta egyik támogatója a verset, ami 
Borbély Lénárd csepeli polgármester tes-
ti-lelki megalázásáról és fizikai megsem-
misítéséről szól az ingyenes krumpliért és 
almáért cserében:

„Reqviem Borbély Lénárdhoz

Szakadna szét a vigyorgó fejed,
tudd már rég börtönben volna a helyed,
Isten adja meg, hogy Te is rászoruljál,
hogy falat kenyérért ily hosszú sorban 
álljál!”

Horváth Gyula ezek után elsők között 
lájkolta a versikét, amit csak akkor törölt 
ki a Facebook-oldaláról, amikor már látta, 
hogy botrány lesz belőle. (A Facebook-
oldalról készített, még a törlés előtti fotó  
a csepel.info posztjában megnézhető.) 
● Csepel.info

ÖNKORMÁNYZAT

Hét helyszín, 
nyolcezer 
zsák

DK-s üzenet a polgármesterhez: 
„Szakadna szét a vigyorgó fejed”

ÖNKORMÁNYZAT

„JÓ, HOGY GONDOLNAK RÁNK”

Kapitány Csabáné lányával érkezett. 
„Négyen lakunk albérletben itt a Béke 
téren, jól jön a segítség. A gyerek sze-
retik az almás süteményt, a krumpli pe-
dig a család kedvence, bármit készíthe-

tek belőle. Örülök az akciónak, jó, hogy 
gondolnak ránk.” 

Katalin édesanyját kísérte el. „Anyukám 
már nehézkesen mozog, inkább én ci-
pelem az almát és a krumplit. Egyedül 

él egy kis garzonban, főzni még bír, 
viszont elég kevés a nyugdíja. Ezért is 
hívtam fel a figyelmét erre az akcióra, 
melynek nagyon örült. Tavaly is igény-
be vette, remélem, jövőre sem marad el  
a segítség.”

IGAZI KARÁCSONYI 
„JÓKÍVÁNSÁG”

„Múlt hétvégén 24 tonna krump-
lit és almát osztottunk szét a csepe-
li családoknak. Úgy láttam, mindenki 
örült neki” – írta a Facebook-oldalán  
Borbély Lénárd polgármester a Csepel. 
info cikkét idézve. „Ennek kapcsán a DK 
csepeli szimpatizánsai írtak hozzám 
egy »kedves« kis verset. Igazi karácso-
nyi »jókívánság«… – reagált a versikére 
és az azt kedvelő Horváth Gyulára a 
polgármester.

NÉMETH SZILÁRD NOVEMBER 
19-EI FACEBOOK-BEJEGYZÉSE

Tegnap Csepelen délelőtt krumpli- és 
almaosztással, este pedig jótékonysági 
bállal szerettünk volna Szent Erzsébet 
árnyékában némi jót cselekedni.

„Istenünk, te megadtad Árpád-házi 
Szent Erzsébetnek, hogy a szegények-
ben Krisztust lássa és tisztelje. Közben-
járására add, hogy mi is lankadatlan 
szeretettel segítsük embertársainkat 
minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön örökké. Ámen."

Kerületi lakcímkártya 
felmutatásával mindenki kapott 
az ötkilós csomagokból
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Újabb felújított játszóudvart adtak át 
a kerületben: ezúttal a Kossuth Lajos 
utcai Gyermeksziget Tagóvoda óvo-
dásai örülhettek a megszépült ját-
szóudvarnak és az új játékoknak. 

Borbély Lénárd polgármester ünnepi kö-
szöntőjében kiemelte: az óvoda udvara 
70 648 744 forintból újult meg, melyet teljes 
egészében a csepeli önkormányzat finanszí-
rozott. Ebben az összegben többek között 

szerepel a homokozók felújítása, az automa-
ta öntözőrendszer telepítése, a közművezeté-
kek cseréje, és a szabványossá tehető játékok 
felújítása is. Ugyanakkor a korszerűsítés ré-
sze még a kerítés, a kerítéslábazat és a terasz 
árnyékoló szerkezetének modernizálása, az 
árnyékolóponyvák cseréje, a térkő és műfű 
burkolatok átépítése, párakapu és ivókút 
telepítése, kismotoros pálya és mezítlábas 
tanösvény kialakítása, valamint egy fúrt kút 
létesítése is – összegezte a polgármester az 
idekapcsolódó felújításokat. Majd hozzáfűz-
te, a Városgazda Zrt. is hozzájárult a kert 
szépítéséhez, mégpedig egy játék villamos-
sal és egy babaházzal, melynek összköltsé-
ge 1 016 000 forint volt.

Az avatóünnepség zárásaként Borbély 
Lénárd polgármester új játékokat adott át 
az óvodásoknak.

A beruházásnak köszönhetően 2725 
méter hosszan korszerű, energiata-
karékos világítási rendszer épült ki  
a sétányon. A november 24-ei ese-
ményen jelen volt Borbély Lénárd 
polgármester és Ábel Attila alpolgár-
mester is.

A Kis-Duna-part közvilágításának fejlesz-
tése 2014 októberében kezdődött. A be-
ruházás első szakaszában három kilomé-
ter hosszan telepítettek energiatakarékos  

lámpasort a Határ utcától a Királyerdő 
útig. Ez a korszerűsítés több mint 86 millió 
forintból valósult meg, és 2015 áprilisában 
adták át. A mostani, legújabb második és 
harmadik szakaszban a Kis-Duna-öböltől 
a volt Dagi Csárda vonaláig, illetve a csár-
dától a sétány északi végéig újult meg a 
közvilágítás. A fejlesztésnek köszönhető-
en 104 darab lámpaoszlopot helyeztek el 
a sétány mentén. A beruházás összköltsé-
ge közel 65 millió forint volt. A kis ener-
giafogyasztású, programozható, beépített 
fényáramvezérléssel működő intelligens 
világítási rendszer az időjárást és a fény-
viszonyokat figyelembe véve hangolja be 
fényerejét. A modern LED-izzós közvi-
lágítás jóval gazdaságosabb működtetést 

tesz lehetővé, amely akár 60-70 százalékos 
megtakarítást is eredményezhet.

Gyermeksziget Tagóvoda: 
felújították a játszóudvart

Kis-Duna-parti közvilágítás: 
újabb szakasz készült el

Az udvar több mint hetvenmillió 
forintból újult meg, melyet 
a csepeli önkormányzat 
finanszírozott

A fejlesztésnek köszönhetően 
104 darab lámpaoszlopot 
helyeztek el a sétány mentén

A megújult óvodai udvarok közül a Gyermeksziget óvodáé az egyik legtágasabb
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Borbély Lénárd, Csepel és Kocsis Máté, 
Józsefváros polgármestere sajtótájékoz-
tatót tartott november 24-én, melyen ki-
jelentették: a 4-es metró beruházásához 
kapcsolódó korrupciót vizsgáló fővárosi 
munkacsoport elküldi jelentését az Euró-
pai Parlament (EP) Költségvetési Ellen-
őrző Bizottságának. Borbély Lénárd (Fi-
desz–KDNP), a munkacsoport vezetője 
elmondta, a 4-es metró beruházása az 

Európai Unióban az egyik legdrágább fi-
nanszírozott projekt volt a 2007–2013-as 
időszakban. A beruházás költségei több 
mint kétszázmilliárd forinttal növekedtek 
a befejezésig.

Az OLAF által kifogásolt szerződések 
egytől egyig a 2002 és 2010 közötti idő-
szakban keletkeztek – mondta, hozzátéve: 
az OLAF-jelentés szerint a 2010 utáni fő-

városi városvezetés semmilyen korrupció-
gyanúban nem érintett. Az OLAF egyetlen 
szabálytalanságról szólt csak, elismerve 
azt, hogy azzal a főváros új vezetése az 
egész beruházás egyik legnagyobb problé-
máját szüntette meg.

Borbély Lénárd emlékeztetett arra is, 
hogy 2011-ben Tarlós István főpolgár-
mester, miután hozzájutott a dokumen-
tumokhoz, bejelentést tett az ügyben a 
legfőbb ügyészségnek. „Magyarország 
legsúlyosabb korrupciós botránya a (…) 
balliberális pártokhoz, Gyurcsány Ferenc-
hez és Demszky Gáborhoz köthető” – fo-
galmazott.

A selejt bosszúja csaphatott 
le újra a csepeli mentőállo-
másra, amikor nemrégiben 
a kilenc évvel ezelőtt át-
adott épület kazánja nem 
bírta tovább a strapát. Ez a 
sokadik hiba az épületben. 

A csepeli mentőállomás 2008 
előtt az ADU Oktatási Köz-
ponttól bérelt egyik penészes 
és folyamatosan beázó mellék-
épületében működött. A men-
tősök megalázó helyzete miatt 
Németh Szilárd és a csepeli 
Fidesz addig tiltakozott, míg a 
helyi MSZP-s vezetés lehetősé-
get nem adott egy új mentőál-
lomás építésére. 

Az új épületnél azonban kide-
rült: a műszaki felszereltség 
és az épülettechnika kataszt-
rofális. Klímát például eleve 
nem építettek be. A mentőko-
csik beállóját is úgy tervez-
ték meg, hogy a modernebb 
mentők már nem fértek volna 
be. Ehhez jött még a alulter-
vezett kombikazán, ami hiába 
kilencéves, már negyedszer 
romlott el. 

Borbély Lénárd, a kerület pol-
gármestere november 14-én 
látogatott el a csepeli men-
tőállomásra, majd Facebook-
oldalán a következőket írta:  
„A javításig felajánlottam az 
önkormányzat segítségét, hi-
szen nagyon jó az együttmű-
ködésünk és a kapcsolatunk. 
Továbbá felajánlottam, hogy 
felszereljük őket egy új és meg-
felelő kapacitású kazánnal.”

Az események azonban gyors 
fordulatot vettek, és egy vállal-
kozó felajánlásának köszönhe-
tően a problémát már néhány 
napon belül sikerült orvosol-
ni. „A híradóban láttuk, hogy 
nincs fűtés a csepeli mentőál-
lomás épületében. Az üggyel 
kapcsolatban megkerestük a 
csepeli polgármestert, a hihe-
tetlen összefogásnak köszönhe-
tően pedig nemcsak a kéményt, 
hanem a kazánt is sikerült ki-
cserélnünk” – mondta Mester 
Róbert, a segítséget felajánló 
vállalkozó, hozzátéve, hogy 
cégük évente kétszer-három-
szor szervez valamilyen jóté-
konysági megmozdulást.

Új kazán a mentőállomáson

Beszámoló az EP-nek 
a metrókorrupcióról

Nem csak a kazánt, a kéményt is kicserélték a csepeli 
mentőállomáson: ismét van fűtés, meleg víz

fotó: Tóth Beáta

fotó: Somfai Sándor

fotó: Vadnai Szabolcs
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A szociális szférában dolgozó szak-
emberek áldozatos munkájuk elis-
meréseként polgármesteri és intéz-
ményvezetői kitüntetéseket vehettek 
át november 14-én a szociális munka 
napján. 

Borbély Lénárd polgármester ünnepi be-
szédében kiemelte: a szociális szféra a 
legjobban működő terület a kerületben. E 
tevékeny közösség munkája megbecsülést 
érdemel, melyet a kormány is igyekszik 
kifejezni. A szociális ágazatban az átlag-
kereset idén 212 ezer forint volt, jövőre 
viszont 233 ezer forintra emelkedik ez az 
összeg.  

Ahogy a polgármester fogalmazott: „A 
szociális szférában dolgozók fontos és nél-
külözhetetlen feladatokat látnak el, munká-
juk középpontjában a gyerekek, a családok, 
az idősek és a fogyatékosok állnak, éppen 
azok a társadalmi rétegek, amelyek az ön-
kormányzat számára is kiemelt figyelmet 
érdemelnek.” Az ünnepi beszédek után 
polgármesteri és intézményvezetői elis-
meréseket adtak át. 

Polgármesteri kitüntetésben részesült: 
Bergendi Józsefné, Deák Ferencné, Pin-
tye Lászlóné, Dudás-Gerő Rita

Intézményvezetői elismerést vehetett 
át: Ódor Imréné, Kiss Jánosné, Holczer 
Edina, Bojtos Adrienn, Túróczi Miklós, 
Andor Györgyné, Kepics Zsuzsanna, Tol-
di Miklós, Sallai Ildikó.

A szociális munka napján

DÍJAZOTTAK

Pintye Lászlóné Kati: „1990 óta dolgo-
zom a kerületben, jelenleg a Kertvárosi 
Bölcsőde szakácsa vagyok. Nagyon sze-
retem a munkámat és örülök, hogy az 
évek során sikerült képeznem magamat, 
diétás képesítést és élelmezésvezetői 
végzettséget is szerezhettem. A mun-
kám mellett nagy örömmel veszek részt 
rendezvények szervezésében és lebo-
nyolításában is. Meglepett az elismerés, 
nagy boldogsággal tölt el.”

Dudás-Gerő Rita: „Nem számítottam 
a kitüntetésre, de nagyon örülök neki. 
17 éve a gyermekvédelem területén 
dolgozom. Két éve vagyok családse-
gítő Csepelen, emellett új dolgozók 
mentorálásában is részt veszek.”

Sallai Ildikó: „Családsegítő vagyok, 
2015 májusa óta dolgozom a Csa-
lád- és Gyermekvédelmi Szolgálatnál. 

Tavaly már kaptam egy kitüntetést, így 
most nagyon meglepett, hogy újabb 
elismerésben részesültem. A munkánk-
hoz elengedhetetlen az elhivatottság, 
a hivatástudat. Általában apró sikereket 
érünk el, de arra vagyok a legbüszkébb, 
amikor a segítségünknek köszönhetően  
kevésbé érzik reményvesztettnek ma-
gukat az emberek.”

Bojtos Adrienn „Jó érzéssel tölt el az 
elismerés, igazán nem számítottam rá. 
Idén szereztem óvodapedagógus dip-
lomát, jelenleg a Játszóházban vezetek 
foglalkozásokat óvodások és kisiskolá-
sok számára. A Mesekuckó programo-
kon főként magyar népmesékkel ismer-
kedhetnek meg a gyerekek, de ennek 
keretében diafilmvetítést és kézműves-
foglalkozásokat is tartunk.”

A teljes cikket a csepel.hu oldalon ol-
vashatja.

A nagy
érdeklődésre

való tekintettel
meghosszabbították

a Szent Imre téri
pavilonok

bérletére kiírt
pályázatot.

ÚJ HATÁRIDŐ:

2017. december 18.

Keresse
a pályázati kiírást

a csepel.hu
weboldalon!

Csepeliek 
kitüntetése 
a főváros 
napján
Budapest napja alkalmából a Fővárosi 
Önkormányzat a hagyományokhoz híven 
elismerő díjakat adományozott azoknak 
a személyeknek és közösségeknek, akik 
a főváros életében meghatározó szerepet 
töltenek be, kiemelkedő teljesítményükkel 
dicsőséget szereztek Magyarországnak. 
November 17-én több, kerületünkben élő és 
dolgozó, Csepel hírnevét öregbítő személy, 
illetve egy kerületi szervezet munkáját is 
jutalmazták. A kitüntetéseket Tarlós István 
főpolgármester adta át. 

Pro Urbe Budapest díjat vehetett át dr. 
Hatala József rendőr altábornagy, volt 
országos rendőrfőkapitány, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács elnöke, miniszteri 
biztos, aki a következőket mondta: „Nagy 
megtiszteltetésnek érzem, hogy a szülővá-
rosom, ahol egész életemet töltöttem, el-
ismeri a munkámat és úgy értékeli, hogy 
tevékenységem hozzájárult ahhoz, hogy a 
város egyre biztonságosabb és nemzetközi-
leg is elismertté vált.” 

Zalabai Gábor-díjban részesült a Csepeli 
Mozgássérültek Önálló Egyesülete a fo-

gyatékkal élők esélyegyenlőségének elő-
segítése érdekében kifejtett közösségépítő 
tevékenységéért. A díjat Szabóné Szőke 
Hajnalka elnök és Rizmayer Antalné al-
elnök vette át. „Napokig nem tudtam fel-
dolgozni az örömhírt, hogy kitüntetést 
vehetünk át a főpolgármester úrtól. Nagy 
megtiszteltetés, hogy figyelemmel kísérik a 
munkánkat és örülünk, hogy a jövőben még 
nagyobb figyelem fog irányulni az egyesü-
letünkre” – hangsúlyozta Szőke Hajnalka.  

Dr. Barna Sándor emlékérmet kapott 
Galgócz Deák Antal tűzoltó alezredes, 
tűzoltósági tanácsos, a XXI. kerületi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság parancs-
noka a fővárosi lakosság védelmének 26 
évnyi áldozatos szolgálatáért. „Nagyon 
megtisztelve érzem magam, és büszkeség-
gel tölt el, hogy a díjat megkaphattam. Ko-
moly szakmai sikerként és elismerésként 
élem meg” – mondta lapunknak a tűzoltó 
alezredes. 

Papp László Budapest Sportdíjat vehe-
tett át Király István mesteredző-szak-
edző, VI. danos kick-box nagymester,  
a WAKO Európai Kick-box Szövetségé-
nek első számú alelnöke, a Magyar Kick-
box Szövetség alelnöke. „A díj olyan 
visszajelzés számunkra, amely megerősít 
minket abban, hogy folytassuk a megkez-
dett munkát. A csepeli kick-box immár 15 
éve veretlen a világon. Ez az eredményes-
ségünk köszönhető az önkormányzat tá-
mogatásának is, amely nem sok egyesület-
nek adatik meg” – mondta Király István. 
● Lass Gábor

Dr. Hatala József, a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesületének képviselői, 
Borbély Lénárd polgármester, Galgócz Deák Antal és Király István
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Amíg valakiről nem derül ki, hogy pedo-
fil bűncselekményeket hajt végre, szinte 
lehetetlen megakadályozni, hogy gyere-
kek közelében, felügyelőként, tanárként 
dolgozzon. Ha viszont már büntették ilyen 
bűncselekmény miatt, meg lehet tiltani, 
hogy ismét gyerekek közelébe férkőzhes-
sen. Erre szolgált az a törvényjavaslat, 
amelynek egyik előterjesztője Németh 
Szilárd volt, aki maga is dolgozott Csepe-
len tanárként és iskolaigazgatóként.

És majdnem megtörtént a csoda: a tör-
vényjavaslat képes volt arra, hogy csak-
nem teljes egységet hozzon létre a pártok 
között a magyar gyermekek védelmé-
ben. Az Országgyűlésben jelen lévő 187 

képviselőből ugyanis minden fideszes, 
KDNP-s, jobbikos, MSZP-s, LMP-s, vala-
mint – a függetlenek közül – Fodor Gábor, 
Kész Zoltán és Kónya Péter képviselők is 
igennel voksoltak a javaslatra.

Hárman azonban ezt sem voltak képesek 
megszavazni. A Csepelt és Soroksárt kép-
viselő dr. Szabó Szabolcs (Együtt), Szabó 
Tímea (Párbeszéd) és Szelényi Zsuzsanna 
nem támogatták a pedofil bűnözők neve-
lési tevékenységtől való örökös eltiltását.
 
Szavakban a gyerekek jogaiért
Dr. Szabó Szabolcs Csepel és Soroksár 
egyéni képviselőjeként került 2014-ben az 
Országgyűlésbe. Esküjét arra tette le, hogy 

képviselni fogja a választók és az ország 
érdekeit. Legújabb választási kampánylap-
jában egy egész oldalt írt a pártja és általa 
– legalábbis szavakban – képviselt gyer-
mekjogokról. Bár több éve ingyenessé vált 
a rászoruló gyerekek étkeztetése, ennek 
ellenére szerintük a legnagyobb probléma 
az éhezés. Ehhez képest a médiában éhező 
gyerekekkel nem, pedofil bűncselekmé-
nyekkel annál inkább lehet napi szinten 
találkozni.

Tevékenysége alapján erősen megkérdő-
jelezhető, hogy Szabó akarja-e egyáltalán 
a csepelieket képviselni – pedig ebben az 
sem gátolhatja, hogy hivatalosan továbbra 
is Gyulán lakik. Nem a pedofilügy ugyan-
is az egyetlen, amiben az Együtt politikusa 
homlokegyenest másképp szavazott, mint 
ahogy a túlnyomó többség elvárta volna. 
A Csepel.info hírblog összegyűjtötte az el-
múlt évek „emblematikus" országgyűlési 
szavazásait.
 
E szerint dr. Szabó Szabolcs
– tartózkodott a devizahiteleseket segítő 
törvény szavazásakor,
– nemmel szavazott a fogyasztóvédelem 
megerősítésére,
– tartózkodott az új építésű lakások adójá-
nak csökkentésével kapcsolatban,
– és nem támogatta a nagypénteki ünnep-
napot sem.  

Soros György betelepítési tervét viszont 
annál inkább erőlteti:
– pártjával a kötelező kvóta bevezetése 
mellett állnak, vagyis az Európába ille-
gálisan bevándorlók kötelező letelepítését 
akarják kikényszeríteni,
–támogatja a kötelező kvótán felül még 15 
ezer illegális határátlépő migráns betelepí-
tését,
– szerinte nem az illegális bevándorlók, 
sokkal inkább a magyar férfiak a szexu-
ális bűnözők,
– és ha valaki felháborodik az előbbieken, 
még azzal is viccelődik, hogy több millió 
migránst költöztetne Csepelre.
● Csepel.hu

AKTUÁLIS

Lehessenek-e pedofil 
tanárok az iskolákban?

SOKKOLÓ ÜGYEK

Az elmúlt évek egyik legsokkolóbb 
bűnügye volt Csepelen annak a pedo-
fil tornatanárnak az esete, aki legalább 
36 gyermeket molesztált, rontott meg 
a Burattino iskolában. Belegondolni is 
szörnyű, hogy az alapítványi iskola ve-
zetése, tanárai egyáltalán nem sejtették, 
hogy pedofil szexragadozó van közöttük. 
B. Tamást így senki és semmi nem za-
varta a ténykedésében. Végül saját magát 
buktatta le véletlenül, egy sms-sel. 

Szintén egy 2016-os pedofil bűncse-
lekmény miatt került ismét reflektor-

fénybe egy, a korábbi csepeli MSZP-s 
politikusnak az ügye. Ő pártja segít-
ségével tudott hosszú ideig tanárként, 
alapítványi önkéntesként és a csepeli 
önkormányzat testvérvárosainak di-
ákjait felügyelő segítőként kiskorúak 
közelében ólálkodni. S. Miklóst ráadá-
sul úgy alkalmazták, hogy tudták: már 
volt gyerekmolesztálás miatti bűnügye.  
A férfit az 1998-as, majd 2006-os bün-
tetőügye után 2016-ban szemérem-
sértés miatt ítélték 1 év 4 hónap fog-
házra, miután egy 15 éves fiút bezárt a 
fodrászüzletébe, fogdosott és szexért 
pénzt ajánlott neki.

B. Tamás a tárgyaláson

AKTUÁLIS

Csepel önkormányzata idén hatodik al-
kalommal rendezte meg a Szent Erzsé-
bet Jótékonysági Bált november 18-án.  
A vendégeket Borbély Lénárd polgármes-
ter köszöntötte. 

A Szent Erzsébet Jótékonysági Bál alap-
vető célja minden évben különböző rá-
szoruló vagy hátrányos helyzetű közös-
ségek segítése, támogatása. Ebben az 
évben a Majd Megnövök Baptista Óvoda 
támogatását és – a Csepeli Lelkészi Kör 
segítségével – a nehéz körülmények kö-
zött élő csepeli családok megsegítését 
tűzték ki célul. A belépő- és támogatói 
jegyek árából befolyt összegből 750–750 
ezer forint támogatást kapnak a kedvez-
ményezettek. 

Külön köszönet Felkainé Klinghammer 
Júliának és Felkai Péternek, akik 100 kg 
liszt és 100 kg cukor árával is segítettek. 

Az összeget a csepeli karitásznak adták 
át: ők intézik a vásárlást és a családoknak 
szánt karácsonyi élelmiszercsomagokba 
ők rakják majd bele az ajándékot. 

A jótékonysági bál fővédnöke Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, a Fidesz 
alelnöke volt. A bált a Csepeli Városkép 
Kft. szervezte.

VI. Szent Erzsébet-bál: 
másfél millió jótékony célra

A bál főtámogatója: Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata

Támogatók: Alpiq, Folly Arborétum 
és Borászat, Panyolai Szilvórium Zrt., 
Rizmajer Kézműves Sörfőzde 

A tombola nyereményeit felajánlot-
ták: Agricoale Kft. Csepeli KiwiSun 
szolárium, Folly Arborétum és Borá-
szat, Gál Péter helyettes államtitkár 
(Földművelésügyi Minisztérium), La 
Panna cukrászda, Panyolai Szilvórium 
Zrt., Rizmajer Kézműves Sörfőzde, 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

fotó: Tóth Beáta
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Soros György is kitöltötte 
a nemzeti konzultációt és a 
Soros-tervet támogatja, vé-
gigment mind a hét ponton 
és az összes elképzelésére 
igent mondott – hangsúlyozta 
Németh Szilárd napirend előt-
ti felszólalásában november 
20-án.

A Fidesz frakcióvezető-helyet-
tese emlékeztetett arra, hogy 
néhány napja Soros György a 

Financial Timesnak adott egy 
interjút, melyben letagadta, 
hogy lenne olyan elképzelése 
a világról, melyről a magyar 
kormány a nemzeti konzultá-
cióban megkérdezte az embe-
reket. Hozzátette, majd a saját 
honlapján végigment mind 
a hét ponton, és az összes el-
képzelésére igent mondott.  
A Fidesz alelnöke emlékezte-
tett arra is, hogy nemrég készült 
egy interjú Malin Björkkel, az 

Egységes Európai Baloldal/
Északi Zöld Baloldal EP-kép-
viselőjével. A kormánypárti 
politikus megemlítette, hogy 
Malin Björk volt az, aki ré-
gebben úgy nyilatkozott, hogy 
senki sem tekinthető illegális 
bevándorlónak Európában. 
Most pedig azt mondta, hogy 
néhány ezer menekült ma-

gyarországi befogadása kifeje-
zetten üdvözítő lenne – közölte 
Németh Szilárd.

A Fidesz frakcióvezető-helyet-
tese elmondta, Malin Björk 
is megfenyegette Magyaror-
szágot. Az EP-képviselő úgy 
nyilatkozott, hogyha Magyar-
ország nem teljesíti a kritériu-
mokat, akkor megértéssel fo-
gadná, ha a fejlesztési alapok 
területén hatnának azokra az 
országokra, amelyek ki akar-
nak maradni ebből. ● 888.hu-

MTI-fidesz.hu

Ma Magyarországon a szél-
sőséges szervezetek nem 
jelentenek komoly nem-
zetbiztonsági kockázatot 
az állam eminens műkö-
dése miatt – jelentette ki 
Németh Szilárd november 
21-ei sajtótájékoztatóján.

Pintér Sándor belügyminisz-
ter zárt ülésen tájékoztatta az 
Országgyűlés nemzetbiztonsá-

gi bizottságának tagjait. A tes-
tület fideszes alelnöke az ülés 
után közölte: ma Magyaror-
szágon a demokratikus és al-
kotmányos rendet a kormány 
szigorúan felügyeli, s minden 
magyar állampolgárt megvé-
denek minden – akár balról, 
akár jobbról érkező – szélső-
séges támadástól. Hozzátette: 
mindemellett Magyarorszá-
gon mindenki szabadon gya-

korolhatja szabadságjogait. A  
fideszes politikus megjegyez-
te azt is, hogy a kormány 
zéró toleranciát hirdetett az 
antiszemitizmussal szemben, 
melynek mostanában egyre 
több – a múltban tett – meg-
nyilvánulását halljuk az egyik 
parlamenti párt képviselői ré-
széről.

Németh Szilárd közölte, szá-
mára egyértelmű volt a beszá-
moló és az ellenzéki képviselők 
kérdéseire adott válaszok alap-
ján, hogy ma Magyarországon 
a szélsőséges szervezetek nem 
jelentenek komoly nemzetbiz-
tonsági kockázatot, szinte tel-
jesen visszaszorultak az elmúlt 
években. Hazánkban nem ala-

kulnak ki olyan körülmények, 
mint Nyugat-Európában, mert 
a biztonságot garantálják az 
állam, és annak szervezetei 
– húzta alá. Kiemelte azt is, 
hogy a nemzeti konzultáción 
elhangzottakat megfogadva a 
kormány és a Fidesz-KDNP-s 
többség a parlamentben olyan 
döntéseket hozott, melyek se-
gítségével meg tudjuk védeni  
a külső határokat.  

A gyöngyöspatai eset kapcsán 
emlékeztetett: világossá vált az 
is, hogy az erőszak monopóli-
umával csak az állam rendel-
kezik, az nem „privatizálható”. 
Nem lehet szabadon masírozni 
katonai egyenruhában, félel-
met keltve. ● fidesz.hu

Parlamenti felszólalás 
és az LMP botránya

„Szabó Szabolcs vallja be, mi-
ért nem támogatta a kártérí-
tést? Ki a tolvaj, képviselő úr?

Az Országgyűlés határozat-
ban kérte fel a kormányt, hogy 

gondoskodjon a Czeglédy-
ügyben ki nem fizetett fiata-
lok és nyugdíjasok rendkívüli 
kárrendezéséről. A parlament 
148 igen szavazattal, 3 nem 
ellenében fogadta el fideszes 

képviselők erről szóló indítvá-
nyát. A Ház döntése alapján a 
kabinetnek a lehető leggyor-
sabban ki kell fizetnie azo-
kat, akiket Czeglédy Csaba, 
az MSZP, a DK és az Együtt 
szombathelyi képviselője és 
társai tudatosan megkárosí-
tottak.”

Németh Szilárd a Facebook- 
oldalán szólította fel Szabó 
Szabolcsot vallomástételre

Visszaszorultak 
a szélsőséges 
szervezetek

Szabó és az Együtt kampányplakátja

AZ LMP BOTRÁNYT CSINÁLT AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke szerint amikor felszóla-
lása közben Szél Bernadett és LMP-s frakciótársa, Hadházy 
Ákos egy-egy A4-es lapot tartott fel „Hazudik" felirattal, a 
két ellenzéki képviselő botrányt okozott a parlamentben.  
A politikus ezzel kapcsolatban elmondta: szerinte nem tet-
szett az LMP-nek, hogy egyáltalán beszél, mert „csak ők 
mondhatják el a magukét", de a tartalommal sem értet-
tek egyet, ezért „botrányt csináltak a parlamentben". Meg-
jegyezte: azt a házszabályt sértették meg szándékosan, 
amelyet ők is elfogadtak. Hozzátette: nemrégiben az egész 
ellenzék találkozott a fővárosban, a Gödörben, akkor be-
szélhették meg a „napirendet", azelőtt pedig az Országgyű-
lés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén „balhézott" Szél 
Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje és frakciótársa, 
Demeter Márta, aki nem is bizottsági tag.

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu

HA MEGVAN AZ ÁLOMINGATLAN, 
TALÁLJA MEG HOZZÁ A KEDVEZŐ 
ÉS BIZTONSÁGOS LAKÁSHITELT!

Czeglédy Csaba, az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az 
Együtt politikusa bilincsben

Kövesse 
Németh 
Szilárd 

Facebook- 
oldalát!
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2017. november 15-én, szerdán este 
háromnegyed nyolckor elhunyt 
Ullrich Ágoston címzetes esperes 
atya, királyerdei plébános 

Ha másnak nem, nekem az! Hányszor 
„hallgatott meg”, amikor lelkem úgy kí-
vánta. És hány embert hallgatott meg! És 
nem csak Csepelről, messziről is fölkeres-
ték a kiváló lelki vezetőt! És ő is elment 
messzire, akár betegen is, az elveszett bá-
rányok után. Mert vannak szolgálati tit-
kok, van orvosi titoktartás. De hogy a papi 
titoktartás mit jelent, azt Csepel egyetlen 
műemléke (Pest egyik legrégebbi szobra!), 
Nepomuki Szent János, a gyónási titok ál-
dozatának szobra mutatja. Ágoston atya 

ugyanígy hány és hány ember titkát, terhét 
hordozta! Most mind árván maradtak. És 
sokan árván maradtak, akik szeretik a kul-
túrát, művészetet, magyarságot!

Királyerdő közössége tizenhét évig ta-
pasztalta, ki ő. És amikor húga és egyben 
gondozója, Ilike meghalt, Királyerdő népe 
is megmutatta, mit ér nekik. Hihetetlen 
szeretettel és gondoskodással vették körül.

Mondják rólunk, ha pontosan kezdjük a mi-
sét – sietünk, ha egy percet várunk – lopjuk 
az emberek idejét. Ha tíz és fél percig be-
szélünk – nem tudja abbahagyni. Ha kilenc 

és felet – biztos nem készült. Hosszú a sor... 
De a vége: „...és ha meghal – nincs aki pó-
tolja!” Mégse ezen szomorkodjunk. Úgy 
gondoljunk rá és őrizzük emlékét, mint a 
szentéletű szemorvos, boldog Batthyány-
Strattmann László, amikor húszéves fiát 
temette: „Köszönjük meg Istennek, hogy 
eddig nekünk ajándékozta őt!”

Ágoston atya emlékére gyászmisét muta-
tunk be  december 8-án, 12 órakor a Cse-
pel-Belváros plébániatemplomban, majd 
15 órakor földi maradványait a Fiumei úti 
sírkertben helyezzük örök nyugalomra. 
● Kispál György plébános

CIVIL ÉLET

Cipősdoboz 
akció 2017
Ismét várjuk a cipősdoboznyi ajándéko-
kat: a hozzánk érkezett igények alapján 
eddig 13 szociális intézmény egészsé-
ges és fogyatékkal élő gyermekeinek, 
fiatal felnőtteinek szeretnénk örömet 
okozni az Önök segítségével. Az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján láttuk, hogy 
támogatottaink nagy részének egyet-
len karácsonyi ajándéka a mi doboznyi 

ajándékunk, ezért csak új vagy újszerű 
ajándékokat várunk! 

Az ajándékok leadása az előző évekhez 
hasonlóan december 1-jétől december 
22-éig tart.

Rákóczi Kerti Civil- és Közösségi Ház 
Cím: 1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 9-től 
18 óráig
Tel.: 1/278- 0508, 06-30/342-2857

Segítség Köve Alapítvány

Van pótolhatatlan ember
CIVIL ÉLET

Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog! 
(Fatima) című saját színdarabunk a száz-
éves portugáliai Mária-jelenésekről szól. 
Eddig két alkalommal adtuk elő: Minden-
szentek és Szent Imre ünnepünkön, vala-
mint a Belvárosi Nagyboldogasszony Fő-
plébánia-templomban.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 
Mária Rádióban telefonos interjút adhat-
tunk, a Bonum Tv-ben pedig személyesen 
beszélhettünk előadásainkról.

Többek szerint ez a színdarab egy nagy-
színpadon is megállná a helyét. Köszönet 
ezért és azokért a szavakért is, melyekkel 
azt mondták el, hogy előadásunk közelebb 
vitte őket Istenhez, sőt voltak olyanok is, 
akikben most született meg, vagy került 
helyére a Mária-tisztelet.

Két vélemény: „Olyan hitelesen idézi fel a 
száz évvel ezelőtti eseményt, hogy a Szűz-
anya szavai, kérése mélyen a szívünkbe ha-
tolnak és erős elhatározásra sarkallnak, hogy 
naponta végezzük, erőnkhöz mérten az általa 
kért engesztelő és bűnbánó imádságot.”

„Csodálkoztam a szöveg szigorú történeti 
hűségén, a rendezés, a díszletek és ruhák 
egyszerű nagyszerűségén. Magas szin-
ten játszott a társulat, és a végén bizony 
könnyeztem. Péter atya is könnyes arccal 
köszönte meg az előadást. Azóta én is hir-

detem széltében-hosszában: ezt meg kell 
nézni, ha valahol majd újra bemutatják. Kár 
lenne kihagyni!”

A Szűzanya üzenete ma is időszerű. XVI. 
Benedek pápa mondta: „Téved, aki azt hi-
szi, hogy Fatima profetikus küldetése véget 
ért!” ● Sztancsikné Losonci Tímea, a Sek-

restye Színpad vezetője, Csepel-Belváros R. 

K. plébánia

EGYHÁZI ÉLET

Adventi, 
karácsonyi 
előzetes
Előzetest írtam, noha a valóságban ké-
sésben vagyok. Ha nézem a naponta 
érkező reklámújságokat, nézem a kü-
lönböző hirdetéseket, hallom a reklá-
mokat, bizony el vagyok maradva, de 
a gondolataim még akkor is aktuálisak.

Karácsony, a kereszténység ünnepe, a 
megígért Megváltó születése. Nem tu-
dom, hogy azoknak az üzleteknek a ve-
zetői, melyek az ünnep ürügyén kínálják 
áruikat, hívők-e vagy sem, ők maguk 
mennek-e templomba az ünnepet meg-
szentelni, vagy csak a keresztény ünne-
pet felhasználva akarják nyereségüket 
növelni. Szeretet ünnepének is szoktuk 
nevezni a karácsonyt. Összejön a család, 
és adott időben körülállják a csillogó ka-
rácsonyfát és szeretetük jeléül megaján-
dékozzák egymást. Szép dolog, szép 
szokás, ahogy a Mennyei Atya nekünk 
ajándékozta Fiát, olyan szeretettel adjuk 
mi is át önmagunkat jelképező ajándé-
kainkat. Itt megint felmerül bennem 
a kérdés: gondolunk-e azokra, akik hi-
vatásuknál fogva ezt nem tehetik meg? 
Gondolok a közlekedésben, a rendvé-
delemben, a kórházban szolgálatot tel-
jesítőkre. Mint a csepeli kórház meg-
bízott kórházlelkésze tapasztalom és 
tanúsítom, hogy az ott dolgozó orvosok 
és ápolók milyen önfeláldozó munkát 
végeznek, különösen ünnepek idején. 
Amíg családi körben a Csendes éj dalla-
ma alatt, egymást átölelve adjuk át aján-
dékainkat, ők embertársaikat ölelik át, 
hogy a betegek megkapják a szükséges 
kezeléseket és gyógyszereket. Ahogy 
Szűz Mária tisztába tette a kis Jézust, 
ők felebarátaikkal teszik ezt. Sőt hogy 
hangulatosabbá tegyék környezetüket, 
fenyőfát állítanak, lámpásokkal és más 
díszekkel teszik ünnepélyesebbé a ka-
rácsonyi időszakot. Az ünnepi időben 
róluk sem szabad megfeledkezni.

Így kívánok szép előkészületet és ál-
dott, boldog karácsonyt!
● Krammer András diakónus 

Színdarab Fatimáról

Ullrich Ágoston atya 17 évig szolgált Csepel-Királyerdő – Szűz Mária Szeplőte-
len Szíve Római Katolikus Plébániatemplomban
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Vastaps 
Mágnás 
Miskának 
Remekül szórakoztak az érdeklődők no-
vember 23-án este a Nagy Imre ÁMK 
felújított tornacsarnokában, ahol a ma-
gyar operettirodalom egyik legsikeresebb 
darabját, a Mágnás Miskát mutatták be. 
A Magyar Zenés Színház tánckarának 
színvonalas előadását a Csepeli Szim-
fonikus Zenekar kísérte Werner Gábor 
karmester vezényletével. A szép számmal 
összegyűlt vendégeket Borbély Lénárd 
polgármester köszöntötte. „Idén negyedik 
alkalommal hallgathatta meg a közönség 
a Csepeli Szimfonikus Zenekart. A kerület 

önkormányzata támogatja Csepel kulturá-
lis életét színesítő programokat, zenekaro-
kat, mint a Csepeli Auth Henrik Fesztivál 

Fúvószenekart és a szimfonikus zenekart” 
– hangsúlyozta a polgármester köszöntőjé-
ben. ● AZS

A II. Alice BellyDance Jótékonysá-
gi Estet a Szabó Magda Közösségi Tér 
színháztermében rendezték meg. Az 
est bevételét a Csepeli Mozgássérültek 
Önálló Egyesületének ajánlották fel. A 
megjelent vendégeket Borbély Lénárd 
polgármester, az est fővédnöke köszön-
tötte. Elmondta: szoros együttműködés 
alakult ki az egyesülettel, az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet fordít a moz-
gáskorlátozottakra. „Nem véletlen, hogy 

a csepeli önkormányzat újból megkapta a 
Fogyatékosbarát Önkormányzat címet” – 
emelte ki a polgármester.

Lapunk kérdésére Szabóné Szőke Hajnal-
ka egyesületi elnök elmondta: az idei est 
bevételét a tavalyi évhez hasonlóan kirán-
dulásra költik. Szuhai Erika önkormány-
zati képviselő, a Szociális, Egészségügyi 
és Fogyatékosügyi Bizottság elnöke is 
részt vett az eseményen. ● AZS

A Herman Ottó Általános Iskolában kü-
lönböző foglalkozásokkal ismerkedhettek 
meg a diákok a november 17-én megtar-
tott Mesterségek napján. Ahogy Tikosné 
Turi Erzsébet intézményvezető-helyettes 
elmondta, ettől a tanévtől – egy EMMI- 
rendelet alapján – az iskolák rendelkezé-
sére álló tanítás nélküli munkanapok kö-
zül egy, kizárólag pályaorientációs célra 
használható fel. „Ennek az a célja, segítse 
a diákokat abban, milyen lehetőségeik van-
nak a továbbtanulásban. Igyekeztünk min-
denféle szakma képviselőit megkérni, hogy 
tartsanak ismertetőt, bemutatót a saját te-
rületükkel kapcsolatban.”

A gyerekek a rendőrség, a honvédség, a 
mentők munkájával ismerkedhettek meg, 
de színész, autószerelő, fodrász, kozmeti-
kus, informatikus, újságíró is tartott rend-
hagyó órát a diákoknak. 

A különböző foglalkozások képviselői 
beszéltek a munkájukról, hivatásuk szép-
ségeiről és nehézségeiről, s természetesen  
a tanulók kérdéseire is válaszoltak.

A projektnapot megelőzően a diákok ti-
zenötféle szakmával kapcsolatosan készí-
tettek tablókat, hirdetőtáblákat, melyeket 
az iskola folyosóin lehetett megnézni.

CIVIL ÉLET

Mesterségek napja a Hermanban

Jótékonysági est a mozgáskorlátozottakért

SPORT

A magyar kormány tervei szerint 
minden járásban épülne egy lőtér: a 
következő három évben 197 lőtér lé-
tesülne. A Csepel Lövész Egylet alel-
nökével, Deme Zoltánnal erről is be-
szélgettünk, de az egyesület múltja, 
jelenlegi helyzete is szóba került.  

Kevesen tudják, hogy a Rákóczi Ferenc 
úti Tesco területén már a negyvenes évek 
elejétől egy lőtér működött. Az egykori 
MHSZ-lőtér – korábban Weiss Manfréd 
vállalati levente lőtér – 1948-tól 2002-ig 
szolgált a Csepel Lövész Egylet otthoná-
ul, amely hazai és nemzetközi versenyek 
lebonyolítására egyaránt alkalmas volt. 
Több pályával is rendelkezett: 10 méteres 
fedett pályája 12 lőállással, 100 méteres 
nyitott lőtere 24 lőállással, továbbá volt 
egy 25 méteres pisztolypálya 8 lőállással. 

Menniük kellett
„A rendszerváltozás utáni privatizációval 
a lőtér egy részvénytársaság tulajdonába 
került. Csak azért maradhattunk ott, mert 
a törvény szerint nem adhatták el a lőte-
ret, azt még 15 évig sportlétesítményként 
kellett üzemeltetniük. Viszont 2002-ben 
egyik-napról a másikra közölték velünk, 
hogy bezárják a lőteret, és két hónapot 
kaptunk a költözésre” – idézte fel lapunk-
nak a történteket Deme Zoltán alelnök, 
aki 1996-ban csatlakozott az egyesület-
hez. Miután hiába kérték az akkori ön-
kormányzat segítségét, maguknak kellett 
új létesítményt találniuk. Több helyszín is 
szóba jött – például a Csepel Művek vagy a 
Tamariska-dombnál lévő légvédelmi pin-
cerendszer –, végül a Béke téri sporttele-
pen találtak új otthonukra. Kezdetben csak 
egy 10 méteres, 6 lőállású alagsori pálya 
állt a rendelkezésükre, amit később plusz 
egy lőállással és egy közösségi helyiség-
gel tudtak bővíteni. Tavaly már összesen 
17 lőálláson tudnak edzeni. (Összehason-
lításképp, az UTE Sportlövő Szakosztá-

lyának összesen 31 lőállása van.) „Ha nem 
fejlesztünk, nem tudnánk sportolási lehe-
tőséget biztosítani az érdeklődő fiatalok 
számára” – mondta Deme Zoltán. Mivel  
a létesítmény nem a tulajdonuk, így pályá-
zati forrásra nem, csak az adó egyszáza-
lékos felajánlásokra számíthatnak. Eddig 
minden felújítást önerőből valósítottak 
meg, mégis fennáll a veszélye annak, hogy 
innen is ki kell költözniük. 

Sokan elhagyták az egyesületet
Az egyesületnek jelenleg mintegy 50 tag-
ja van, de rajtuk kívül harminc öttusázó 
is náluk edz. Tízéves kortól várják az ér-
deklődő fiúkat-lányokat. A tagság zöme 
utánpótláskorú. A Csepel Lövész Egylet a 
mai napig nem tudta teljesen kiheverni a 
15 évvel ezelőtt történteket, amikor a be-
zárás után a felnőtt tagság 95 százaléka 
elhagyta az egyesületet. Őket nem is lehet 
visszacsábítani addig, amíg nem lesz Cse-
pelen éles lőtér. A csepeli sportlövők most 
reménykednek, ugyanis a kormány tervei 
szerint minden járásban épülne egy lőtér: a 
következő három évben 197 lőtér létesülne 
27 milliárd forintból. Az egyesület veze-

tése több olyan egyeztetésen is részt vett, 
ahol a Honvédelmi Minisztérium a lőte-
rekkel kapcsolatos terveit mutatta be. Eze-
ken elhangzott, a kormány nem csak lőte-
reket szeretne létesíteni, hanem olyan ún. 
sportolói bázisokat, ahol a lövészet mellett 
több sportág is helyet kapna: többek között 
az íjászok és a küzdősportok, valamint  
a harcművészet különböző formái. 

A sportlövészet önfegyelmet, koncentrá-
ciót, monotonitástűrést és jó probléma-
megoldó képességet igényel. Deme Zoltán 
szerint a fenti készségek fejlesztése segít 
a jobb tanulmányi eredmények elérésé-
ben, a pszichés terhelések elviselésében, 
és az élet más területein való helytállás-
ban. Olyan sport, ahol inkább a mentális 
képességek a döntőek, nem az erőnlétiek. 
„A biztonsági szabályok betartásával a 
sportlövészet a legveszélytelenebb sport-
ágak egyike. A maximális fegyelem nálunk 
alapkövetelmény.”

Sikerek, a nehézségek ellenére
Minden versenyen igyekeznek részt ven-
ni, mert akkor megfelelő körülmények 
között tudnak lőni, edzeni. A nehézségek 
ellenére a csepeli lövészek rendre szép si-
kereket érnek el a versenyeken. A nemrég 
zárult tűzfegyveres Országos Bajnokságon 
több versenyző is egyéni csúcsot ért el úgy, 
hogy már 14 éve nincs saját tűzfegyveres 
lőterük, így nagyon nehéz megoldani a fel-
készülést. A felnőtt női sportpisztoly 20 lö-
véses versenyszámban Kékesi Gabriella, a 
felnőtt női standard puska 3 x 10 összetett 
versenyszámban pedig Krasznai Dzsenifer 
szerzett országos bajnoki címet. ● Lass 

Sportlövészet: 
önfegyelem, 
koncentráció

Deme Zoltán (balról a második) tanítványai körében
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A BGSZC Csete Balázs Szakgimnáziuma 
nyertes Erasmus+ pályázatának kereté-
ben 2017. november 13-a és 15-e között 
vendégül látta Románia, Portugália és 
Svédország partneriskoláinak pedagó-
gusait. Az Európai Unió támogatásával 
létrejött 2 éves időtartamú pályázat cél-
ja: multikulturális fejlődés, európai kul-
túrák megismerése, nemzetek közötti jó 
kapcsolat kialakítása. A projektben részt 
vevő tanárok és diákok a négy ország 

nemzeti sajátosságait, hagyományait és 
szokásait mutatják be egymásnak. 

A magyarországi program során a part-
nerországokból érkező tanárok a BGSZC 
Csete Balázs Szakgimnáziumában meg-
osztották egymással a Magyarországon 
és Svédországban lezajlott diák-mobilitás 
tapasztalatait, a soron következő romániai 
utazás diák-tevékenységeit és a pályázat-
ban foglalt további teendőket. A vendé-

gek egy budapesti városnézés alkalmával 
megismerhették fővárosunk főbb látvá-
nyosságait, nevezetességeit. Látogatást 
tettek a Parlamentben, a Bazilikában és 
a Mátyás templomban. Az esemény zá-
rásaként a részvételt igazoló tanúsítványt 
Kormosné Laboncz Johanna intézmény-
vezető nyújtotta át a programban részt 
vevő pedagógusoknak.

Decemberben a diákjaink Romániába 
utaznak, ahol lehetőségük adódik megis-
merkedni a helyi karácsonyi szokásokkal, 
tradíciókkal.
● Madácsi Adrienn, pályázati koordinátor

Peter Srámek 
karácsonya
Jótékonysági koncert lesz – élőzenei kísé-
rettel – 2017. december 15-én, 18.30 óra-
kor a Szent Imre téri Kisboldogasszony 
templomban. A felajánlott adományok a 
Csepeli Lelkészi Kör által szervezett és 
támogatott karácsonyi étkezést segítik. 
Mindenkit szeretettel várnak.

PROGRAMOK PROGRAMOK

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

EZ(O)KOS klub: december 13-a, 17 óra – 
Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanács-
adó, numerológus előadása 

December 29-e, 11 óra: Agytorna - Rejt-
vénykedvelők klubja (9-99 éves korig). Klub-
vezető: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

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

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

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

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

Használt könyvek 100 Ft / db áron lehet 
vásárolni. 

Ha ön még nem tagja 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 276-3512 telefon-
számon. Minden rendezvényünk ingyenes, 
szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

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

* * *

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

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

„Nől a dér, álom jár”: karácsonyi kézmű-
ves-foglalkozás, december 8-án, 16 órától. 
A program ingyenes, szeretettel várunk 
mindenkit! 

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-
het életvezetési kérdésekről. Vezeti: Novák 
Ági kineziológus. Legközelebbi téma: 
Örömteli készülődés (dec. 13.)  

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, a DélUtán Aalapítvány 
szervezésében Gubányi Gábor és játékos-
társai várják a játékos kedvűeket, korhatár 
nélkül! Legközelebb: december 6-án.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvo-
dás- és iskoláscsoportokat. A programok 
ingyenesek, szeretettel várjuk a régi 
tagokat és az új érdeklődőket is! Könyv-
újdonságok: kéthetente várják a kedves 
olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt in-
gyenes beiratkozási lehetőség! Inter-
nethasználat.

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

* * *

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

Programok
Horgolóklub: dec.7.,14., 21.,10 óra
Matematika korrepetálás általános 
iskolásoknak: dec. 4.,11.,18., 15.30
Meridiántorna: dec.14.,28., 15 óra
Szemtorna: dec.14.,28.,15.30
Gyógyító hangok: dec. 6., 20.,17 óra
Origami klub: dec.13., 17 óra

A könyvtár állományából kivont könyvek és 
folyóiratok 100 forintért megvásárolhatók. 

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

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

Csepel Színház
December 6-a, 19.00 óra: Békeffi István 
- Stella Adorján: JANIKA - vígjáték 3 felvo-
násban a Turay Ida Színház előadásában. 

2018. január 13-a, 19.00 óra: ÚJÉVI 
OPERETT - Johann Strauss: A CIGÁNYBÁRÓ 
– operett 2 felvonásban Jókai Mór regénye 
alapján. A Dáma Díva és a Magyar Zenész 
Színház közös produkciója.

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd: 8–14, 
csütörtök: 13–16 óra

Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
December 5-e, 11.00 óra

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
december 28-a, 16.30 

Tamási Lajos Irodalmi Klub
December 12-e, 16.00 óra: 
Dalnokverseny 2017

Galéria 21: 
Meghosszabbítva! 2018. január 2-ig 
Csillag Lőzsú festő, meseíró tárlatát tekint-
hetik meg.  

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

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás 

Néptánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok 
Együttese (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotó-
klub, Csepeli Képzőművész Kör, Klasszikus 
Balett Iskola, Komplex Tánciskola, Alakfor-
máló Tornaklub, Zumba-fitnesz, Hastánc-
klub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosztalgia-
klub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, Bánóczi 
Cardio-Box, Otthon Theatrum Társulat

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

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

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

* * *

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

Bicskei Andor szobrászművész és Gál 
Barbara grafikusművész kiállítása dec-
ember 15-ig tekinthető meg.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
DECEMBER 30. I 16 ÓRA

RETRO-PARTY A SZENT IMRE TÉREN
ABBA slágerek, tűzijáték

Mindenkit 
szeretettel 
várunk!

„JAJ, DE JÓ JÖN
A MIKULÁS”
a Színházikó Társulat 
előadásával
várjuk közösen
zenével, tánccal 
a nagyszakállút.

December 5-én 17 órakor

a Csepeli Szurkolói Arénában!

A belépés díjtalan!

Csepeli Szurkolói Aréna
1211 Budapest, 
II. Rákóczi Ferenc út 81-83.

Külhoni tanárok a Csetében
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek szakácskönyvet, a gyerekek ifjúsági könyvet nyerhetnek.Beküldési határidő: december 11. 

Sorsoltunk!  A november 14-ei skandináv rejtvény nyertese: Szikszai Lajos  1215 Ady Endre út. Nyereménye egy ajándékcsomag, mely szerkesztősé-
günkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (Csete Balázs u. 15.) A gyerekrejtvény nyertese: Horváth Gyula András Budapest 1212 Magyar 
u. Nyereménye egy ajándékcsomag és két belépő a Radnóti Miklós Művelődési Ház december 5-én, 18 órakor kezdődő A póruljárt krampuszok című 
mesejátékára. A jegyek az előadás előtt vehetők át, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a művelődési házzal.  Gratulálunk!

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

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

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

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

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

Nyomtatja: 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. december 14-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy csepeli programra 
hívjuk fel a figyelmeteket. 
Hol lesz megtartva?

Vízszintes: 1. A meghatározás első fele (zárt betűk: L; C; J) 9. Ügy 10. Zárba 
való 11. Vibrál, rázkódik 13. Vissza is! 14. Apró édesség fele! 15. Saját kezűleg 
16. Ütős hangszer 17. Muzsika tanoda 19. Angol nyelv röv. 20. Középen a lagziban! 
21. Asszonynév végződése 22. Elad egyneműi! 23. Közepes keménységű ceruza 
jelzése 24. Balti ország lakója 27. Azonos betűk 28. Majdnem futkározna!

Függőleges: 1. Sportfelső 2. Szintén 3. A Föld … a Nap körül 4. Újpesti Torna Egylet 
5. ”A” ropogós sütemény 6. Halkan mond valamit 7. Bajnokok Ligája 
8. Tető faszerkezetét készíti 12. Zsigmond becézve 14. Muzsikusa 16. Hajít 
17. A meghatározás második fele (zárt betű: M) 18. Kicsi 22. Tele keverve! 
23. Csendes 25. Huszas fele! 26. Kevert nád! 27. Alátét egyneműi! 29. Ajtó fele! 
30. Vágtat közepe!

Előző rejtvényünk megfejtése: November 19-én, 11 órakor

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30

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 

KIADÓ________________________________________ 
CSEPELEN 1 szobás lakás kiadó gyermektelen 
részére. 55 eFt+rezsi+kaució. T.: 06-20-201-6890 

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
CSEPELI mosodába (Csepel Művek, Központi 
út) 2 műszakos munkarendbe, férfi kollegát, 
azonnali kezdéssel felveszünk! Fizetés nettó 
180 eFt/hó. Elérhetőség: 06-20-258-5293 ________________________________________ 
AGILIS kolléganőket (akár nyugdíjas is) felve-
szünk telefonos irodai munkára, jó kommuniká-
ciós készséggel 100.000 Ft+jutalék bérezéssel. 
Érd: 06-30-529-6446-os számon.________________________________________ 
JELENTKEZZ! Várunk a Fővárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézet állományába felügyelő beosztásba, 
ha elmúltál 18, van érettségid, büntetlen előéle-
tű magyar állampolgár vagy. Amit kínálunk: br. 
228.800 forint+juttatások. Várjuk fényképes ön-
életrajzod: fovarositoborzas@bv.gov.hu. 
Érd: 06-1/475-5546________________________________________ 
23. KERÜLETI cukrásztermelő üzembe keressük 
cukrász illetve cukrász segéd kollégánkat. Tapasz-
talat nem szükséges! Kiemelt bérezés és utazási 
támogatás. Jelentkezés telefonon: 06-20-983-
8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

23. KERÜLETI cukrásztermelő üzembe keresünk 
takarítót napközbeni, illetve műszak végi taka-
rításra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. 
Jelentkezés telefonon: 06-20-983-8923 vagy 
e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

EGÉSZSÉG ________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréningek, 
Magánórák, Moderntánc, Mozgásterápia a szo-
rongások csökkentésére/elhagyásáért, Klasszi-
kus balett, Fitt-Dance fogyasztás/alakformálás, 
Nyújtások, Hatha Yoga, Pilates, Salsa!  Szeretettel 
várja a Vitart Stúdió! Bejelentkezés, és információ: 
06/70-318-3077 1212 Bp., Komáromi u. 55. email: 
linda@laskaitreningek.hu  web:laskaitreningek.hu
Facebook: Vitart Stúdió 

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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KIS lakás, lépcsőház takarítását vállalom. 
T.: 06-30-246-3237________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-
szigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. 
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 1215 Budapest., 
Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Munkatársakat keres azonnali kezdéssel az alábbi munkakörökben 

TÁRSASHÁZKEZELŐ
Feladatok: Kapcsolattartás lakókkal, közműszolgáltatókkal; Rendszeres közgyűlé-
sek megtartása, jegyzőkönyvvezetése; Társasházi szerződések, pályázatok, éves be-
számolók készítése; Közös költségek kezelése; Garanciális ügyek intézése, szoros 
együttműködés a garanciális irodával; Fogadóórák megtartása
Elvárások: OKJ szakirányú végzettség (társasházkezelő tanfolyam); Felhasználó 
szintű számítógépes ismeretek; Határozott, magabiztos fellépés; Pontos, precíz mun-
kavégzés, kiváló problémamegoldó és kommunikációs készség
Előnyt jelent: Társasházkezelésben szerzett több éves gyakorlat; B kategóriás jo-
gosítvány
Amit kínálunk: 8 órás, főállású alkalmazotti munkaviszony; Bérezés megegyezés 
szerint; Próbaidő után Cafeteria; Stabil vállalati háttér 
Jelentkezés módja: e-mailben: david.gabriella@varosgazda.eu címen

ÉPÍTŐIPARI SZAKMUNKÁS (asztalos, kőműves)
Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területén lévő Városgazda Zrt. telephelyein
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős állás, 8 órás munkaidőkeretben történő al-
kalmazással
Megbízás időtartama:  Határozatlan idejű munkaviszony
Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint; Béren kívüli juttatás: a minden-
kor hatályos belső szabályozás szerint
Jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet
Elvárások: Szakirányú szakmai tapasztalat; Minőségi munkavégzés; Felelősségvál-
lalás, önálló munkavégzés; Megbízhatóság; Jogosítvány (B kategória)
Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, amelyben kér-
jük, a munkakör megnevezését tüntesse fel, amelyre jelentkezik; Erkölcsi bizonyít-
vány; Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok
Elbírálásnál előnyt jelent: Hasonló munkaterületen szerzett gyakorlat, tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal
Jelentkezés módja: e-mailben: david.gabriella@varosgazda.eu címen
Személyesen Ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) 
munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 08:00-tól 16:00-ig és pénteken 08:00-tól 12:00-ig
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Női szárítás
+ mosás            1500 Ft
Női vágás
+ mosás
+ szárítás         2200 Ft
Dauer
+ vágás
+ szárítás         3500 Ft

Férfi hajvágás
géppel                            1200Ft

Férfi divat
frizura ollóval            1500Ft

Gyermek hajvágás
(6 éves korig)             1000Ft

MINDENKINEK JÁR A Z ÁPOLTSÁG!

Kérünk minden leendő vendégünket, telefonon jelentkezzen be, hogy ne kelljen várakoznia.
Tel: 06-1-2766923  Cím: 1213 Szent László utca 115. Új Stylus Szalon
A 159-es busz végállomásánál, a Kék iskolánál lévő üzletközpontban Tesco, CBA, Patika, stb..mellett.

Üzletünkben
szakképzett pedikűrös

kéz, és lábápolást végez 
amely esztétikai és

gyógyászati célt is szolgál.

Pedikűr: 2000 Ft
Manikűr: 1200 Ft

Saját 
oktatáSi 

platform

azonnali 
Sikerélmény 

irodai 
környezet

lelkeS 
egyetemiSta 

oktatók 

6-12 főS  
cSoportok 

Saját laptop  
mindenkinek

Ajándékozz tudást 
gyermekednek kArácsonyrA!
réSzletekért érdeklődj a honlapunkon.

Programozó kurzusok 
7-16 éveseknek február 5-től. 

Próbáld ki és kattanj rá te is!

nyílt nApok
jAnuártÓl

logiScool.com
 logiScool cSepel

1211 Budapest, Posztógyár utca 1. 
+36 70 362 6200 

hello.csepel@logiscool.com

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

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

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR – Neves Kor-Társ Galéria rendezésében
December 9-10. 10.00-18.00

FELHÍVÁS Várunk olyan – 2017-es, saját készítésű – fotókat, melyek vala-
milyen, Önök számára érdekes, emlékezetes helyszínt, eseményt jeleníte-
nek meg Csepelről, csepeliekről. A beérkezett anyagokból válogatva 2018. 
január végén kiállítást rendezünk a művelődési ház teázójában. A fotók 
beérkezésének határideje: 2017. 12. 20. Az alkotásoknak címet adva, 
valamint névvel, elérhetőséggel ellátva kérjük azokat beküldeni. A képek 
elküldhetők nagy felbontásban (2-5MB-ig) az e-mail címünkre, vagy átad-
hatók személyesen CD-n, vagy pendriveon.

TANFOLYAMOK
Gyerekeknek:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Milieu Dance Jazz Balett: kedd, csütörtök 16.00-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: hétfő 10.00 -10.30
Kerekítő-bábos torna: hétfő 10.35-11.15
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Maminbaba: szerda 10.00-11.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Önzetlen masszázs: csütörtök 9.00-12.00, péntek 17.00-19.00 
Dinamikus gerinctréning: péntek 19.00-20.00
Hangfürdő: december 8., 18.30

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

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

GARÁZSVÁSÁR
December 9., 9-13 óra
Használt tárgyak adásvétele, cseréje. MINDEN ASZTAL ELKELT! 

HIPERAKTIVITÁS FÓRUM
December 9., 11-13 óra
ADHD fórum szülőknek és pedagógusoknak szakértő tanácsadásával.
11-12 óra között ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítunk.
A fórum ingyenes, de regisztrációhoz kötött: miralb.bt@chello.hu

BETLEHEMES JÁTÉKSZEMLE
December 9., 16 órától
Kerületi óvodás és kisiskolás csoportok betlehemes játékai
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK     
STÍLUSTANÁCSADÁS páros héten hétfő: 15.00-16.30
ÖNISMERETI TRÉNING páros héten hétfő: 18.00-20.00
ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30
BODYART hétfő: 19.00-20.00 
CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
FITTÁNC NŐKNEK  hétfő 19.30-20.30
GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30
GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30
ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.
KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30
KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30
OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45
RTM – HASIZOM REGENERÁCIÓ péntek: 18.00-19.00
RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00
KATTANJ A HÁLÓRA! Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam
Szerda: 18.00-20.00
JÁTSSZUNK EGYÜTT! Ingyenes társasjáték klub 9-99 éves korig. 
December 6., 14.00-17.00

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

BELÉPŐ: 700 FT,
CSOMAGJEGY: 700 FT

A jegyek korlátozott számban,
csak elővételben kaphatóak!

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

Mikulás bácsi
bajban

December 3. (vasárnap) 11 óra
zenés mesejáték a Pódium Színház előadásában

A pórul járt
Krampuszok

2017. DECEMBER 5., KEDD, 18 ÓRA

Az Aranyszamár Színház
vidám, zenés mesejátéka

a belépőjegy ára: 800 Ft,
a csomagjegy ára: 700 Ft

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

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

KIÁLLÍTÁS:
2017. december 1-től megtekinthető a IX.INSULA DANUBII – INSULA 
MAGNA kiállítás. Megtekinthető 2018. január 18-ig.

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS – ADVENTI CSALÁDI NAP
December 16., 14 óra

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: Nem szükséges tánctudás!  Nem kell lépéseket tanulni! 
Kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga: Otthon is gyakorolható légző és relaxációs gyakorlatok, ízületi 
átmozgatások és egyszerű ászanák légzésszinkron alkalmazásával. 
Kedd: 10.30-11.30
Kézimunka foglalkozás: 14.30-tól ( dec.1., dec.15)
Vezeti a Csepelért díjas Hímző kör tagja Tóth Mária. 
Íjász klub: Szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.
Senior Társastánc: Csütörtök: 9.00-10.00 

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll kedd, csütörtök 16.45-18.00. 
BLACK TOP hip-hop tánciskola Szerda 18.00-19.00, péntek 18.00-19.00. 
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
Fashion dance kedd, csütörtök 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00, 
péntek: 17.00-18.00
Hastánc  kedd 18.00-19.00
Íjász klub szombatonként 9.30-10.30, 10.30-11.30, 11.30-12.30
Jóga kedd: 18.00-19.30 
Meridián torna – „Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 18.30-19.30. Ingyenesen! 
Ritmikus gimnasztika 
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 16.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Wing-Tsun Kung-fu hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Zumba hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.00-18.00

2017. december 8., 16-30
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -

A hangfürdő során a hangtálak és a gong által 
keltett hangrezgések hullámaiban végezzük 

a relaxációt. Csoportban, kényelmesen ruhában 
fekve történik a hangmasszázs!

Lehetőség szerint hozzanak takarót.
Időtartama: 60 perc

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74

NEM CSAK

Az akció 2017. október 24-étől érhető el és visszavonásig érvényes, 1 év hűség vállalással. Az ár a DIGITV és DIGITel 
200 szolgáltatás előfi zetési díját nem tartalmazza. Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 
300/50 Mbit/s. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű. 
További információ és igénybejelentés: 1272-es telefonszámon vagy ügyfélszolgálatainkon.

2800Ft

akár havi

Okos csomagban DIGITV és DIGITel 200 mellé

Net 1000

Az akció 2017. október 24-étől érhető el és visszavonásig érvényes, 1 év hűség vállalással. Az ár a DIGITV és DIGITel 
200 szolgáltatás előfi zetési díját nem tartalmazza. Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 
300/50 Mbit/s. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű. 

1272  WWW.DIGI.HU    

1 ÉV HŰSÉGGEL
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Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8 és 20 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Decemberi programok:
Adventi ünnepi programok:

December 1.: Karácsonyra készülünk dalokkal prózai művekkel
December 8.: Zenés irodalmi műsor

December 15.: Zenés irodalmi műsor
December 22.: Karácsonyi koncert
Az előadások 16 órától kezdődnek

Úti beszámoló
December 7.: Izraeli nagykörút első rész Krisztus földi útja. 

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
December 14.: Nyugati határszélen. Kuruc vagy labanc?

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órától kezdődnek

Érdeklődni a további programokról a 278-0128-astelefonszámon lehet.

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

Nitvatartási idő: program szerint 8 - 20 óráig



24 csepeli hírmondó

Csendes, meghitt
napok jönnekAdventCsepel

PROGRAM

December 3., 17.30
ADVENTI

GYERTYAGYÚJTÁS
Szent Imre tér

Adventi Családi Nap

Készüljünk együtt a karácsonyi ünnepekre!

December 16. (szombat)
14-17 óra

A programra a belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szabó Magda Közösségi Tér
(a volt Nagy Imre ÁMK Közművelődése)

Program:
15.00 Betlehemes játék

15.30 Élettánc bemutató
16.00 Régi Karácsony –

az Aranyszamár Bábszínház előadása

Kísérő programok:
Karácsonyi díszek készítése
Kézműves termékek vására

Cím: 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány. 4-8.
Elérhetőség: 420-7874, szm.iroda@csepelivaroskep.hu
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December 16., 14.00
KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

Adventi családi nap
Szabó Magda Közösségi Tér

December 17., 16.00
ADVENTI

GYERTYAGYÚJTÁS
Szent Imre tér

December 24., 10.30
ADVENTI

GYERTYAGYÚJTÁS
Szent Imre tér

December 30., 16.00
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ

KONCERT
Szent Imre tér

„JAJ, DE JÓ JÖN
A MIKULÁS”
a Színházikó Társulat 
előadásával
várjuk közösen
zenével, tánccal 
a nagyszakállút.

December 5-én 17 órakor

a Csepeli Szurkolói Arénában!

A belépés díjtalan!

Csepeli Szurkolói Aréna
1211 Budapest, 
II. Rákóczi Ferenc út 81-83.

December 5., 17.00
VÁRJUK EGYÜTT

A MIKULÁST!
Csepeli Szurkolói Aréna

A belépés díjtalan!

Szabad-e bejönni
a betlehemeseknek?

Csepeli gyermekek
betlehemes játékszemléje

 

December 9.,
szombat16 óra

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

December 9., 16.00
SZABAD-E BEJÖNNI 

A BETLEHEMESEKNEK?
Radnóti M. Művelődési Ház

December 10., 16.00
ADVENTI

GYERTYAGYÚJTÁS
Szent Imre tér

RETRO-PARTY
A SZENT IMRE TÉREN

ABBA slágerek, tűzijáték


