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Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
közbenjárására kormánydöntés született 
arról, hogy a Jedlik Ányos Gimnázium 
teljes felújítására ötmilliárd forintot kap 
a  kerület.  A  megállapodást  december 
28-án  írta  alá Borbély Lénárd  polgár-

mester,  s másnap  az  önkormányzatnak 
át is utalták a teljes összeget.

Januárban – az  iskolával közösen – el-
indul  a  tervezés:  a  tanárok,  a  diákok,  

a  szülők  és  a  tankerület  véleményét  is 
várják.  A  teljes  körű  és  átfogó  felújí-
táshoz  –  ami  nem  lesz  rövid  folyamat 
– mindenki együttműködésére szükség 
lesz, de az eredmény megéri a türelmet.

Borbély Lénárd  polgármester  Face-
book-oldalán  jelent  meg  a  hír  arról, 
hogy a közel tíz évvel ezelőtt bezárt és 
lakópark  céljára  eladott  Görgey  isko-
la épületét december végén sikerült az 
önkormányzatnak  visszavásárolnia.  A 
vételárat   december 20-án át  is utalták 
ügyvédi  letétbe. A  letétnek  az  az  oka, 

hogy  azok  a  tulajdonosok, 
akiknek a korábbi szocialis-
ta városvezetés eladta az in-
gatlant az ott élők tiltakozá-
sa  ellenére,  nem  nyugodtak 
bele abba, hogy felszámolták 
a  cégüket  és  eladásra  került 
az épület. Ezért az utolsó pil-
lanatban pert indítottak, ami 

megterhelte  az  ingatlant.  Így,  amíg  a 
per le nem zárul, addig nem kezdheti el 
az  önkormányzat  a  terület  rendezését, 
az épület elbontását. Az önkormányzat 
szándéka  az,  hogy  a  környék  lakóival  
közösen  fogja  eldönteni, mi  legyen  az 
ingatlan helyén. A fő szempont az, hogy 
az  ott  elő  családoknak  pihenési  és  ki-
kapcsolódási teret nyújtson.

Boldog és sikeres új évet a csepelieknek!
2017 utolsó heteiben szomorú hírt kaptunk. Vandálok verték szét a Kis-Duna-öböl romantikus fahídját. Ami 
nem csak szép volt, és nem csak a kedvencünk. Jelkép is. Azt mutatta, hogy mindegy milyen egy kerület ve-
zetése, van, ami összeköt. A szépet és jót támogatni, őrizni, folytatni kell, bárki hozza létre. A híd eredetileg 
2006-ban épült. Néhány évvel ezelőtt autóval hajtottak rá, és összeroppant. Újjáépítettük. Az óév végén úgy 
szétverték, hogy új hidat kell építenünk a helyén. Hogy boldogan használják a csepeliek. A kicsik és nagyok, 
pihenni vágyók, kocogók, szerelmesek, babát ringatók. 

Most jól áll Csepel csillaga. Az ország gazdasága erősödik. Kerületünk többmilliárdos tartalékkal rendelkezik, 
és újra fejlődik, ahogy Weiss Manfréd idején. Az útépítések, óvoda és bölcsőde felújítások mellett megújul a 
strand, újraépül a napközis tábor. Megújul a Szent Imre téri pavilonsor, felújítjuk a Rákóczi Kertet, a Királyerdei 
Művelődési Ház színháztermét, megkezdődik Csillagtelep városrehabilitációja, visszavásároltuk az eltékozolt 
Görgey iskolát. Németh Szilárd rengeteget lobbizik a fejlesztési pénzekért. Teljesen megújulhat a Jedlik Ányos 
Gimnázium is: ötmilliárd forintot kaptunk a kormánytól arra, hogy ne csak külsejében-belsejében legyen új, de 
kiemelkedő oktatási, szellemi központtá is válhasson. Nem véletlen, hogy Csepel fejlesztésének, újraiparosításá-
nak tervét is Weiss Manfréd tervnek neveztük el. A terv több elemét is elfogadta már a kormány.

De a korszellem nem csak az összefogás, a megőrzés és a hídépítés. Most az is divat, hogy mindent ellenezni 
kell. Az elmúlt években a politika részéről óriási ellenállás kísérte például az óvodáink megújítását, a Szent 
Imre tér környéki panelházak városrehabilitációját, a kis-Duna-parti fejlesztéseket, a munkahelyteremtést. Még 
az önkormányzat által adományozott csepeli mentőnek és rendőrségi rendszámfelismerő rendszernek is voltak 
ellenzői. És akkor a Béke téri Tóth II József–Czibor Zoltán-szoborról vagy más alkotásokról ne is beszéljünk...

Ahogy azt az alaptörvényünk meghatározza, Magyarország jogállam és köztársaság. Így 2018 
tavaszán ismét országgyűlési választások lesznek. Aki hisz a demokráciában, aki határo-
zott kormányzást és biztonságot szeretne, el fog menni szavazni. Az önkormányzat kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a Csepeli Hírmondó is hetente fog megjelenni, hogy 
elég információ jusson el az olvasókhoz a pártokról, jelöltekről és elképzeléseikről.

Ennek megfelelően az országgyűlési választásokig megjelenő lapszámokban kiemelt 
szerepet fog kapni a csepeli és országos politika, a jelöltek és pártok bemutatása 
és elképzelése. Hiszen nemcsak Csepelről és Magyarországról fogunk dönteni, de  
a mostani választás Európa jövőjét is meghatározhatja. Akarjuk-e, hogy Európát el-
árasszák az illegális bevándorlók, vagy megőrizzük keresztény identitásunkat?

Ezért nem csak sikerekben és boldogságban gazdag új évet kívánok. Azt is kérem, 
kívánom, hogy közösen vigyázzunk közös értékeinkre, vegyünk részt a rólunk 
szóló döntésekben. Ami pedig jó és előre visz, senki ne bántsa öncélú és önző 
politikai érdekből!

Köszönettel:

Borbély Lénárd 
Csepel polgármestere

KÖSZÖNTŐ ÖNKORMÁNYZAT

5 milliárd forint a Jedlik 
teljes felújítására

Az önkormányzat visszavásárolta
a volt Görgey iskola épületét

A 2057/2017. (XII. 27.) 
kormányhatározat 
alapján Csepel 
ötmilliárd forint 
költségvetési 
támogatásban részesül
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Németh Szilárd szerint Csepel előtt 
olyan fejlesztési források nyílnak 
meg a következő években, amiket 
nem szabad elszalasztani. Tavasszal 
arról dönt az ország, hogy a káosz és 
illegális bevándorlás vagy a bizton-
ság és fejlődés útját választjuk. 

 Kezdjük a legjobb hírrel. Ötmilli-
árd forintból újítják fel a Jedlik Ányos 

Gimnáziumot. Kicsit soknak is tűnik 
ennyi pénz. Gratulálhatunk? 

 A Jedlik megújulását 
és megerősödését sze-
retnénk elérni. Ebbe 
tartozik a teljes körű 
felújítás, de ez a pénz 
valóban több en-
nek a költségeinél.  
A kormányza-
ti finanszírozás 
nemcsak a Jedlik 
Ányos Gimnázi-
umnak, hanem 
minden csepeli 
iskolának, sőt 
az egész ke-

rületnek is hasznára kell, hogy váljon. 
Olyan tudásalapú csepeli központot ter-
vezünk, amely a középfokú oktatásban a 
csúcsot képviseli. A kormányban, a tu-
dományos-műszaki és a gazdasági világ 
felső köreiben mindenhol vannak jedli-
kesek. És ezt nem egy budai elitgimnázi-
um érte el. Ehhez kiváló igazgatók és ta-
nárok kellettek. Meg olyan légkör, ahol 
a munkás szülők gyerekei is megkapták 
azt a szellemi útravalót, amitől sikeres 
emberek lehettek. Most mindezek mel-
lett kellenek az eszközök, a környezet,  
a kiemelkedő infrastruktúra is. Gratu-
lálni akkor lehet, ha ezt elértük.

 Sok tervet és ígéretet hallottunk 
már megújuló HÉV-ről, kétszintes 
Corvin-csomópontról, gerincútról, a 
földutak aszfaltozásáról vagy új Duna 
hídról. Mit hoznak Csepelnek a követ-
kező évek?

 

Remélem, ennél sokkal többet. Ami-
kor 2010-ben polgármester lettem,  
a tönkretett, szocreál alvóváros helyett 
élhető, fejlődő Csepelt ígértem. Érték-
őrzést és értékteremtést a zöldben, a 
tereken, utcákon és a közéletben. Min-
den lépésünk ezt szolgálta és szolgálja. 
A kormány előtt van a Weiss Manfréd 
Tervünk. Ez egy olyan, megvalósítható 
jövőkép része, amiben a kérdésben sze-
replő felvetések mellett még sok más is 
van. Még a Csepel Művek újraélesztése 
is, de ez hosszabb történet. 

 A Fideszt és személy szerint önt is 
sokan vádolják erőszakossággal, an-
tidemokratikus eszközökkel. Várható-
an erről fog szólni a kampány is. Ön 
mire számít?

 Mi meghallgatjuk az embereket, és a 
véleményük, akaratuk szerint döntünk. 
Erről szólnak a nemzeti konzultációk. Az 
emberek meggyőző többsége Csepelen is 
biztonságot és jólétet akar. Azt várják el, 
hogy védjük meg az országot, őrizzük a 
határainkat, és az adóforintjaikat ne a 
migránsokra, hanem a magyar családok-

ra, a lakókörnyezetünk fejlesztésre költ-
sük el. A mi választási programunk ez. Az 
ellenzék viszont – az emberek kérésével 
szemben – a határt védő kerítés lebontá-
sát, az illegális bevándorlók betelepítését, 
lakáshoz juttatását, pénzügyi támogatá-
sát, a Soros-terv megvalósítását tűzte ki 
célul. Csepelen is ez a választás tétje.  • TK

A Jedliknek juttatott 
ötmilliárd az egész 
kerület érdekeit 
szolgálja

Az emberek meggyőző 
többsége biztonságot 
és jólétet akar

Év eleji beszélgetés 
Németh Szilárd országgyűlési képviselővel

Csepel óriási 
lehetőségek 
előtt áll

INTERJÚ INTERJÚ

Németh Szilárd: 
„megvédjük az országot, 
őrizzük határainkat”

A 2014 őszén átadott 
természettudományi 
labor a Jedlikben
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Csepel  iskolái  174  millió  Ft  érték-
ben  gyarapodtak  a  Kormány  dön-
tése  értelmében,  míg  Soroksáron 
56  milliós  értékben  került  sor  esz-
közök  kiszállításra  még  a  téli  szü-
net  előtt  –  tájékoztatta  lapunkat 
Németh Szilárd országgyűlési képvise-
lő, aki a témában folyamatos kapcsolat-
ban volt az minisztériummal és a Kle-
belsberg Központtal.

„Összesen 560 asztali számítógép, 560 
monitor, 210 laptop, és 217 projektor 
érkezett az iskolákba, ami gépparkjaik 
jelentős megújítását jelenti. Egyrészt 
biztosítja a pedagógiai munkához szük-
séges korszerű eszközöket, de segíteni 
fogja az iskolai adminisztrációs felada-
tok ellátását is”  – mutatott  rá Németh 
Szilárd. Kiemelte, hogy az Orbán-kor-
mány  számára  stratégiai  fontosságú 

kérdés  a  köznevelési  rendszer  fejlesz-
tése,  ezért  is  fordít  jelentős  forrásokat 
az infrastrukturális feltételek biztosítá-
sára. Utalt arra, hogy ennek a háttérfej-
lesztésnek a révén tud majd kapcsolód-
ni  a  csepeli  és  soroksári  iskolahálózat 
a  Jedlik  Ányos  Gimnázium  5  millár-
dos  megújításához,  a  Weiss  Manfréd 
Terv  oktató-nevelő 
munkát  támogató 
fejezeteihez is.

Hosszú  távú  cél, 
hogy  versenyké-
pes  tudást  nyújtó, 
ugyanakkor  a  diá-
kok egyéniségét fi-
gyelembe vevő  is-
kolák  működjenek 
a  munkáskerület-
ben  is.  „Csepelen 

és Soroksáron is minden tanuló szá-
mára megteremtjük az esélyt a boldo-
gulásra, minden tanulónknak a legjobb 
oktatást kell kapnia!”  –  hangsúlyoz-
ta Németh, aki szerint az új informati-
kai eszközök egyaránt  színesíthetik a 
tanárok  felkészülését  és  a diákok be-
fogadókészségét.

Negyedmilliárdos 
számítástechnikai 
fejlesztés a Dél-Pesti 
Tankerületben

Csepel iskolái 
174 millió forint 
értékben gyarapodtak 
a Kormány döntése 
értelmében

OKTATÁS

Múlt  év  júliusában  aláírásgyűjtésbe 
kezdett  az  RMDSZ  Erdélyben,  hogy 
a  kisebbségben  élő  magyarok  joga-
it,  nyelvhasználatát  ne  korlátozhassák 
tagállami szinten, hanem európai uniós 
törvényekkel biztosítsák. Amennyiben 
az  aláíráskampány  sikeres,  az  EU  te-
rületén elő összes őshonos kisebbségre 
vonatkozni fog a jogvédelem, ami hat-
vanmillió embert érint.

Sok  európai  országban  a  kisebbség-
ben  élő  népcsoportoknak  gyakorta 
gondjuk  támad  a  diszkriminációval, 
akár  anyanyelvük  használata,  akár 
nemzeti  szimbólumaik  miatt.  Európa 
legnagyobb kisebbségben élő nemzeti 
közössége magyar,  a  legtöbben  pedig 
Erdélyben  élnek.  A  kezdeményezők 
azt  szeretnék,  hogy  az  unió  gyako-

roljon  nyomást  Romániára  annak  ér-
dekében,  hogy  tartsa  tiszteletben  a 
kisebbségek  jogait  és  az EU-hoz való 
csatlakozásakor ígért vállalásait. 

A  szükséges  aláírások  összegyűjtése 
után az Európai Bizottságnak lehetősé-
ge lesz kidolgozni az őshonos nemzeti 
kisebbségek jogait védő szabályokat. 

A kampány március 4-én zárul, addig 
Romániában 250 ezer aláírást kell ösz-
szegyűjteni,  EU-s  szinten  pedig  ösz-
szesen egymilliót hét tagállamból. Ma-
gyarországon  500  ezer,  Szlovákiában 
60-70  ezer,  Németországban  70-100 
ezer,  Olaszország  100-120  ezer,  Hol-
landiában 20 ezer körüli aláírást akar-
nak összegyűjteni a kezdeményezők. 

Tisztelt csepeli 
választópolgárok!
A Budapest XXI. Kerületi Helyi 
Választási Iroda a 2018-2019. évi 
választások lefolytatásához (or-
szággyűlési képviselők, az Európai 
Parlament tagjai, a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők meg-
választása) a 70 kijelölt szavazó-
körbe szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezését várja.

A jelentkezési határidőt 2018. feb-
ruár 16-áig meghosszabbítjuk.

A bizottsági tagok feladata, hogy 
ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, 
levezessék a szavazást, gondos-
kodjanak annak törvényes lebo-
nyolításáról. Emellett döntenek a 
szavazás közben felmerült vitás 
kérdésekben, megszámlálják a sza-
vazatokat, megállapítják a szavazó-
körben a szavazás végeredményét, 
amiről jegyzőkönyvet készítenek.

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy mun-
kájával szívesen segítené a válasz-
tások minél magasabb színvonalú 
helyi lebonyolítását, és személyével 
szemben kizáró ok nem áll fenn,  
a Budapest Főváros XXI. Kerület 
Csepeli Polgármesteri Hivatalban 
működő Helyi Választási Irodánál 
szíveskedjék személyesen jelent-
kezni. 

A jelentkezéseket 2018. január  
15-étől a polgármesteri hivatal au-
lájában várjuk (Szent Imre tér 10.).

A jelentkezés feltételeiről és részle-
teiről a www.csepel.hu oldalon az 
Önkormányzat/Választások menü-
pont alatt olvashat.

      
Dr. Szeles Gábor
jegyző, HVI-vezető

Aláírásgyűjtés 
az európai 
jogokért

Magyarországon 
500 ezer aláírást 
akarnak összegyűjteni 
a kezdeményezők

Itthonról is lehetőségünk van tá-
mogatni a külföldön élő honfitár-
sainkat, az online kitöltés mind-
össze három percet vesz igénybe, 
melyet megtehetnek a jogaink.eu 
honlapon, ahol bővebb tájékozta-
tást is kaphatnak.

Szent István 
koronája 
Csíksomlyón

AKTUÁLIS

fotó: pixabay
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Kemény hangvételű közleményben emlékeztette Szabó 
Szabolcsot Szenteczky János,  a csepeli MSZP elnöke 
arra, hogy nem a saját zsenialitásának köszönheti or-
szággyűlési  titulusát. Szabót  az MSZP  és DK  nélkül 
nem megválasztották volna meg, mégis kerüli csepeli 
segítőit. 

Elképzelni is nehéz, mi lenne az országban, ha a jelen-
legi baloldali összefogás vezetné. Lebontanák a határt 
védő kerítést százezer szám beengedve az illegális be-
vándorlókat, de teljesen lefoglalná őket a belső hatalmi 
harc. Ez  történik Csepelen  is. Hiába állt ki ugyanis a 
helyi MSZP és DK Szabó Szabolcs mellett. Az Együtt 
politikusa  négy  éve  kerüli  csepeli  segítőit.  Szövetsé-
gesei  arra  panaszkodnak,  hogy  találkozni,  beszélni, 
egyeztetni sem tudnak vele. 

Ilyen előzmények után verte ki a biztosítékot a szoci-
alistáknál, hogy Szabó önmagát dicsőítő képet  tett ki 
Facebook-oldalára. Felháborodásukat jól mutatja Szen-
teczky János  közleménye. Rögtön  utána Bangónét  is 
bevetették a szocialisták, mint újdonsült csepeli jelölt-
jüket.  Eközben Horváth Gyula,  a DK  helyi  elnöke  a 
közös  listát követelő MSZP-t kritizálta. Horváth  arra 
emlékeztetett, hogy a szocialisták utasították el a közös 

listától Gyurcsány Ferencet. Bonyo-
lítja a helyzetet, hogy a DK-ban sem 
kedvelik  Szabó Szabolcsot.  Többen 
–  köztük Horváth  is  –  helyette Be-
reczki Miklós  jobbikos  politikusnak 
kampányoltak a Facebook-oldalukon.

Ki a beképzelt? 
Így veszekszik 
a csepeli 
„összefogás”

Az Együtt politikusa 
négy éve kerüli 
csepeli segítőit

Szenteczky János válasza 
Szabó Szabolcs bejegyzésére
Kedves Szabolcs!

A nyilvánvalóan elgépelésből fakadó helyesírási hibán túl az 
alábbi kivetni valókat találom a tegnap közzétett bejegyzésed-
del kapcsolatban.

2014-ben Soroksáron nem győzted le a Fideszt, illetve annak 
jelöltjét. Ha jól emlékszem, nagyjából 400 szavazattal ma-
radtál alul Németh Szilárddal szemben. Csak a csepeli sza-
vazóknak köszönheted (ahol mintegy 800 szavazattal kaptál 
többet), hogy most a parlamentben ülhetsz.

Ami pedig Csepelt illeti, állításod még több valótlanságot tar-
talmaz a következők miatt.

Csepelen az első szabad választások óta (vagyis 1990-től, 
amikor Te még a politika gondolatától igencsak távol járhat-
tál) közel 30 politikus volt, aki vagy országgyűlési képviselő-
jelöltként, vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként „ver-
te meg a Fideszt”. Volt, aki csak egyszer, de volt, aki kétszer, 
háromszor, négyszer, sőt ötször tette ezt meg. Ráadásul úgy, 
hogy a nevük mellett csak egyetlen egy jelölő szervezet, az 
MSZP neve állt.

Mindannyiunk nevében ezért visszautasítom az igaztalan ál-
lításodat és egyben annak korrigálására kérlek. És bár már 
nem vagyok a kampánystábod tagja, de engedd meg, hogy 
egy régi gyári közmondást citáljak, miszerint: „Az a kampány, 
amit valótlan állításokkal indítanak, nem lesz eredményes!”

Szenteczky János
az MSZP Csepeli Szervezetének elnöke

A csepeli szocialistáknál kiverte 
a biztosítékot Szabó öndicsőítése

Európában 2018 a népakarat helyreál-
lításának éve lesz – jelentette ki Orbán 
Viktor miniszterelnök január 5-én Né-
metországban, a seeoni kolostorban, a 
Keresztényszociális  Unió  (CSU)  szö-
vetségi  parlamenti  (Bundestag)  kép-
viselői  háromnapos  tanácskozásának 
második napján.

A  magyar  kormány-
fő  megbeszélésük  után 
Horst Seehofer bajor mi-
niszterelnökkel,  a  CSU 
vezetőjével  közösen  tar-
tott  sajtótájékoztatót, 
amelyen  úgy  fogalma-
zott,  az  európai  embe-
reknek  világos  akaratuk 
van. „Egyértelmű a népa-
karat: az emberek nem kí-
vánnak terrorveszélyben 
élni, azt akarják, hogy le-
gyen közbiztonság, hogy 
a határokat megvédjék, 

és hogy vigyék ki a schengeni övezet-
ből azokat, akiknek nincs okuk arra, 
hogy itt legyenek.” 

Orbán Viktor  hangsúlyozta:  „Kezdet-
től fogva a határvédelem és a schen-
geni szerződés betartásának a talaján 
álltunk.”  Kijelentette,  az  európai  em-
bereknek  világos  akaratuk  van.  Euró-

pában  sok  helyütt  a  vezetők  nem  azt 
tették, amit a nép akart – vélekedett a 
magyar  kormányfő,  megjegyezve:  „a 
demokráciában ilyenkor mindig zavar 
keletkezik, és ezt az ellentmondást vala-
hogy fel kell oldani.”

A tárgyalások során szó esett az euró-
pai gazdaság jövőjéről is. Orbán Viktor

megállapította, hogy teljes 
a nézetazonosság a CSU és 
a  magyar  kormánypártok 
között. Nem lehet a másik 
pénzén élni, mindenkinek 
elő kell állítania a saját tel-
jesítményét.  Csökkenteni 
kell  az  államadósságokat, 
a  költségvetési  hiányt  3 
százalék alatt kell tartani, 
és  a  munkaerő-piaci  re-
formokat  otthon  minden-
kinek végre kell  hajtania, 
ez  minden  tagállamnak 
feladata.

A népakarat helyreállításnak 
éve lesz Európában 2018

A Soros-szervezetek 
is felsorakoznak 
Ahmed H. mögött
A  Szegedi  Törvényszéken  zajlik  a  megismételt  elsőfokú 
tárgyalás Ahmed H. ügyében; a férfi ellen tömegzavargás 
résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépése és álla-
mi  szerv  kényszerítése  céljából  személy  elleni  erőszakos 
bűncselekmény elkövetése miatt indult per. A férfit a tör-
vényszék 2016 novemberében bűnösnek  találta,  és  tíz  év 
fegyházbüntetéssel sújtotta. Ezt a döntést azonban a Szege-
di Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú eljárás 
megismétlésére kötelezte a bíróságot.

Németh Szilárd  felhívta  a  figyelmet  arra,  uniós  jogi 
eszközöket is bevetnek Ahmed H. ügyében. A Magyar-

országot elítélő határozat egyik pontja Ahmed H-val és 
az igazságszolgáltatással foglalkozik. A Fidesz alelnöke 
hazugságnak nevezte a dokumentumot és aláhúzta, min-
den a perrendtartás szerint, a törvényesség keretei között 
zajlik.

Németh Szilárd  elmondta, Ahmed H-nak  komoly  védő-
ügyvédje van, Bárándy Péter. Ő is tagja annak a V18-as 
csoportnak, mely azon dolgozik, hogy az ellenzék átvegye 
a hatalmat, és abban érdekeltek, hogy az Orbán-kormány 
helyett  olyan  kormány  legyen,  mely  bevándorlóországgá 
tenné Magyarországot, teljesítve a Soros-tervet. „Brüsszel 
és a magyar ellenzék egyértelműen beállt Ahmed H. mellé, 
aki egyébként egy fundamentalista iszlám szervezet bizonyí-
tott tagja, és a kerítés elleni támadást vezényelte Röszkén 
2015 szeptemberé-ben” – hangsúlyozta a Fidesz alelnöke, 
aki egyúttal arra kérte a kormányt, hogy hozza meg a So-
ros-terv megakadályozásához szükséges döntéseket.
forrás: fidesz.hu

AKTUÁLISAKTUÁLIS
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2009. január 7-e hideg estéjén döb-
benten figyelték az emberek az esti 
híradásokat. A televíziók egymás 
után kapcsolták tudósítóikat Csepel-
ről, akik egy szörnyű gyilkosságról 
számoltak be. Sokan ma is pontosan 
emlékeznek arra, hol voltak és mit 
tettek akkor, amikor meghallották: is-
kolaigazgatót és tanárt lőtt agyon egy 
csuklyás fiatal a csepeli iskolában. 

Ez volt Magyarországon az első iskolai 
emberölés. Az egyik legkülönösebb is. A 
perdöntő bizonyíték ugyanis egy hang-
felvétel  lett. A második áldozat nyaká-
ban  lógó,  diktafonként  használt  MP3 
lejátszón találták. Amikor lelőtték a fia-

tal tanárt, a lejátszó 
kicsúszott  a  ruhája 
alól.  A  gyilkosok 
szerencsére  nem 
vették észre. Hiszen 
nem  egy  csuklyás 
fiatal volt a gyilkos. 

A 
bíró 
szerint 
két  vélet-
len  kellett  ah-
hoz, hogy a valódi  tetteseket  ítéljék el. 
A hangfelvétel és az, hogy a hóhér, az 

iskola portása véletlenül kézen lője ma-
gát. Különben bekövetkezett volna, 

amiről  a  tettesek  beszéltek:  ők 
meg  tudnák megvalósítani  a 
tökéletes gyilkosságot. 

A  bűntényt  dokumen-
tumfilmben  is  rekonst-
ruálták.  A  gyilkossá-
gok  mögött    azonban 
olyan  politikai  szálak 
húzódtak,  amelyek 
talán  soha  nem  lesz-
nek  teljesen  feltárva. 
Az  első  áldozat, Takács 

József  igazgató  halálos 
bűne ugyanis az volt, hogy 

nem hagyta Deme Gábornak, 
hogy milliókat sikkasszon az is-

kolából. Deme azt hihette, ha eltün-
teti az aggodalmaskodó igazgatót az út-
jából, szocialista párttársai elsimítják az 
ügyét. Ahogy annyi mást is. 

A  tragédia  előtt  Deme Gábor  és  Ta-
kács József is kétségbeesetten próbáltak 
egyeztetni az MSZP-s vezetésnél. Deme 
egyenesen  Podolák György  akkori  or-
szággyűlési képviselőtől érkezett a gyil-
kosság helyére. Takács József aznap Tóth 
Mihállyal  és Orosz Ferenccel  tárgyalt.  
A  szocialista  polgármester  és  alpolgár-
mester  után  a  rendőrkapitányhoz  ment.  
A bíróságon eskü alatt valló politikusok 
és a rendőrkapitány szerint azonban sem-
mi különösről nem beszéltek. Hihető?

A gondosan előkészített rendőrségi fel-
jelentés dokumentumai ugyanis Takács 
József  táskájában maradtak. A gyilko-
sok pedig ezt valahonnan tudták. „Hozd 
ide a táskáját! Az ő táskáját hozd!” 
– mondta  a  portás  a második  áldozat-
nak. Öt másodperccel a felszólítás után, 
amikor megkapta a táskát, előbb hátba, 
majd fejbe lőtte őt. • Csarnai

Kilenc éve történt 

Csepelt is 
megváltoztatta 
a kettős 
gyilkosság

A csepeli kettős 
gyilkosságról 
szóló dokumen-
tumfilmet itt 
tekinthetik meg: 

Az évfordulón Borbély Lénárd polgármester, Ábel Attila és Morovik Attila 
alpolgármester helyezték el a megemlékezés koszorúját az áldozatok sírjánál

A csepeli testnevelőt 28 rendbeli 
szexuális erőszak, 20 rendbeli sze-
xuális visszaélés, 2 rendbeli szexu-
ális kényszerítés és 5 rendbeli testi 
sértés miatt ítélték el decemberben. 
Az ítélet szerint 2005 és 2014 között 
36 intézeti nevelt és szociálisan hát-
rányos helyzetű, 8 és 18 év közötti 
fiúval szemben követte el a bűncse-
lekményeket. Az ítélet nem jogerős. 

A  pedofil  bűnöző  megfenyegette, 
kényszerítette  az  áldozatait, más  ese-
tekben  a  pozíciójával  visszaélve  vet-
te  rá  a  gyerekeket  szexuális  cselek-
ményre vagy azok eltűrésére. Tizenhat 
sértett  a  12.  életévét  sem  töltötte  be, 
amikor a vádlott fajtalankodott velük.  
A  per  során  förtelmes  és  megrendítő 
tanúvallomások sora hangzott el az ál-
dozatok részéről. 

A  csepeli  alapítvá-
nyi  működtetésű 
iskolában  és  gyer-
mekotthonban  a 
történtek  után  vizs-
gálatot tartottak. Ki-
derült,  hogy  az  ott 
dolgozó  pedagógu-
sok felének nem volt 
megfelelő szakképe-
sítése. A gyerekeket 
molesztáló  tornata-
nár még érettségivel 
sem rendelkezett. 

14 év fegyházra 
ítélték a Burattino 
pedofil tanárát

Megkérdeztünk néhány csepelit, 
mi a véleményük a molesztáló 
tanár büntetéséről?

Papp János: „Látásból ismer-
tem a férfit, gyakran megfor-
dult a piacon. Nem gondol-
tam volna róla, hogy pedofil. 
El nem tudom képzelni, ho-
gyan történhetett meg az a sok 
borzalom, ami kiderült. Szörnyű, 
amit elkövetett, szerencse, hogy vé-
gül elfogták és bíróság elé állították. Szerintem korrekt, 
példás ítélet született, megérdemli a 14 év börtönt. Re-
mélem, ez visszatartó erejű büntetés lesz azoknak, akik 
hasonló cselekedeteket követnének el.” 

Császár Zoltán: „Tizenhat 
éves lányom és tízéves fiam 
van. Féltem őket, különösen 
ilyen eseteknél aggódom ér-
tük jobban. A büntetést ke-
veslem, én soha többé nem 
engedném ki a börtönből! Az 
ilyen elvetemült alak nem való em-
berek közé. Azokat, akik gyerekekkel fog-
lalkoznak, előzetesen valahogy meg kellene vizsgálni, 
hogy szabad-e őket kiskorúak közé engedni. Talán ha-
zugságvizsgálót kéne alkalmazni.”

TANÍTHASSANAK-E 
GYEREKEKET PEDOFILOK?
Az Országgyűlésben 2017. novem-
ber 14-én szavazták meg a Büntető 
törvénykönyv szigorítását. E sze-
rint, ha valakit elítéltek pedofil bűn-
cselekményeket miatt, többet nem 
dolgozhat felügyelőként, tanárként 
vagy gyógykezelést végző személy-
ként gyerekek közelében. A törvény-
javaslat egyik előterjesztője a cse-
peli Németh Szilárd volt, aki maga is 
dolgozott kerületünkben tanárként 
és iskolaigazgatóként. A parlamen-
ti képviselők csaknem mindegyike 
egyetértett a javaslattal. 187-en, a 
Fidesz-KDNP, a Jobbik, az MSZP, az 
LMP képviselőcsoportjai valamint 
a függetlenek közül Fodor Gábor, 
Kész Zoltán és Kónya Péter igennel 
voksoltak a javaslatra. Csak hár-
man nem támogatták. Közöttük dr. 
Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár 
hivatalos parlamenti képviselője, az 
Együtt politikusa sem. 

Csepel Facebook-oldala most az or-
szággyűlési szavazással kapcsolat-
ban kéri ki az olvasók véleményét. 
A kérdés: Egyetért ön azzal, hogy a 
pedofil bűncselekményeket elkövető 
bűnözőket örökre eltiltsák az olyan 
foglalkozások gyakorlásától, ahol 
gyerekek nevelését, felügyeletét, 
gondozását, gyógykezelését végzik? 
Szavazni lehet a QR-kód alatt.
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Korszerű, teljes körűen felszerelt 
esetkocsit adtak át december 21-én, 
a Csepeli Mentőállomáson. 

Az  Országos  Mentőszolgálat  (OMSZ) 
193 új mentőautót szerzett be idén kor-
mányzati  támogatásból. Ennek köszön-
hetően  december  közepén  a  Csepeli 
Mentőállomáson  egy  korszerű,  sárga 
Mercedes Sprinter állt szolgálatba. Az új 
esetkocsiban a  legmodernebb eszközök 
állnak rendelkezésre, például defibrillá-
tormonitor,  az  EKG-ritmus  kijelzésére 
szolgáló őrzőmonitor, automata vérnyo-
másmérő,  légútbiztosítást,  lélegeztetést, 
keringéstámogatást szolgáló eszközök.

Borbély Lénárd  polgármester  az  ese-
mény  kapcsán  kiemelte:  „Az önkor-
mányzat az elmúlt években több száz mil-
liós fejlesztéseket hajtott végre a kerületi 
egészségügyben. Például modern orvos-
technikai eszközök, műszerek kerültek a 
Dél-pesti Kórházba, a szakrendelőbe, 
szolgálati bérlakásokat biztosítottak né-
hány mentős dolgozónak.”  Végezetül 
hozzátette:  a  csepeliek  számíthatnak  a 
mentőkre, úgy a csepeli mentőállomás, 
az OMSZ is számíthat az önkormányzat 
további támogatására, segítségére.

Németh Szilárd  országgyűlési  képvi-
selő  köszöntőjében  úgy  fogalmazott: 
„A kormány a mentésel-
látás és az egészségügy 
területén is igyekszik fej-
lesztéseket végrehajtani.  
Középpontba helyezi, és 
megbecsüléssel fordul a 
dolgozók irányába, így 
lehetőség nyílik arra, 
hogy életpályamodellt te-
remtsen, fizetést emeljen, 
a szakemberek a koráb-
ban elmaradt, megnyir-

bált juttatásokat is megkapják.”  Majd 
hangsúlyozta:  az  átadott  új  esetkocsi  
a 700 milliárd forintból létrejött Egész-
séges Budapestért programban, kizáró-
lag magyar pénzből valósult meg. 
• Potondi Eszter

Új, modern mentőautó 
állt szolgálatba Csepelen

Az önkormányzat 
az elmúlt években 
több száz milliós 
fejlesztéseket hajtott 
végre a kerületi 
egészségügyben

Az új esetkocsi a 700 
milliárd forintból létre- 
jött Egészséges Buda-
pestért programban 
valósult meg

EGÉSZSÉGÜGY

A welovebudapest.com idén is a fővá-
ros legjobb szabadtéri jégpályái között 
ajánlja a csepeli  koripályát, ami külön-
leges jégfolyosójával nagyon sokak tet-
szését  elnyerte:  ez  a  látogatók  számá-
ban is megmutatkozik. Volt olyan nap, 
amikor  kétezren  keresték  fel  a  Szent 
Imre  téri  pályát,  ahol  február  végéig 

minden nap várják a  láto-
gatókat.  A  travelero.hu 
is jó szívvel invitálja a téli 
sportok kedvelőit a csepeli 
pályára. A 750 négyzetmé-
teren fekvő, a bécsi műjég 
kicsinyített  másaként 
emlegetett  pálya  az 

idei  szezonban  egy 
200  négyzetméteres 
hátsó  korizórésszel 
is  bővült.  A  pályán 
minden  hétköznapon 
16  órától  haladó,  17 

órától  pedig  kezdő  cso-
portos  korcsolyaoktatás 

várja  a  gyerekeket,  csütörtö-
könként  18  órától  pedig  a  felnőttek 

tanulhatnak meg a jégen siklani.

A  fáradt,  felüdülésre  vágyó  korcsolyá-
zók  a pálya melletti melegedőben  és  a 
büfében pihenhetnek meg.

Budapest egyik legjobb 
korcsolyapályája

NYITVATARTÁS:
Tanítási napokon: 

14-től 22 óráig
Szombat, vasárnap, munkaszüneti 

napokon: 
8-tól 22 óráig

Iskolai csoportoknak ingyenes 
hétköznapokon: 8-tól 14 óráig

Belépődíj: 700 Ft/fő
Korcsolyakölcsönzés: 

600 Ft/fő

SZABADIDŐ

fotó: Tóth Beáta

fotó: Vermes Tibor
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Ajándékok 
cipősdobozokban
A Csepeli Anyaotthonban lakó gyerekek együtt 
örültek  az  ajándékokkal  teli  cipősdobozoknak 
azon a karácsonyi ünnepségen, melyet a Segít-
ség  Köve  Alapítvány  szervezett.  Az  idén már 
húszéves  jótékonysági  akciót  a  csepeli  önkor-
mányzat évek óta támogatja: termet biztosítanak 
az alapítvány számára az ajándékok összegyűj-
tésére, az átadás előkészítésére. Borbély Lénárd 
polgármester és Ábel Attila  alpolgármester  se-
gítettek az ajándékosztásban, a színes papírokba 
csomagolt  dobozokat  névre  szólóan  osztották 

ki  a  rászoru-
ló  gyermekek 
között.

Az akció sike-
rességét  jelzi, 
hogy idén már 
országosan 17 
intézményben 
1226  cipős-
dobozt  oszt-
hatott  szét  az 
alapítvány. 

Nagyon  jól  sikerült  a  2017.  évi  évbú-
csúztató. A Szent  Imre  téren  több száz 
család gyűlt össze, hogy meghallgassák  
az  Abborn  együttes  koncertjét,  meg-
nézzék  a  tűzijátékot.  Az  ismert  svéd 

együttes számai remek hangulatot vará-
zsoltak. A programon Borbély Lénárd 
polgármester is részt vett, aki köszöntöt-
te a résztvevőket s boldog új évet kívánt 
minden csepelinek. 

Évzáró a kick-boxosoknál
Nagyszerű eredményekkel zárta az elmúlt évet is a Halker-Király 
Team Kick-box Akadémia, melynek  évzáró  ünnepségén Borbély 
Lénárd polgármester is rész vett, s gratulált a sikerekhez. Nemrégi-
ben Király István mesteredző a főváros napján Budapest Sportdíjat 
vehetett  át,  ahol elmondta: a  tizenöt éve veretlen csepeli kick-box 
eredményeit a kerületi önkormányzati támogatásnak is köszönheti. 
Erre a támogatásra az akadémia a jövőben is számíthat.

Így búcsúzott az óév Csepelen

HÍREK

Év vége Csepelen 
Karácsonyi 
ételosztás 
A  korábbi  évekhez  hasonló-
an  idén  is ételosztást  tartott az 
Ökumenikus  Segélyszervezet 
Csepelen, a Kossuth Lajos utcá-
ban, de korábban a Védgát utcai 
nappali  melegedőben  fogadták  
a  rászorulókat.  Az  ételosztás-

ban  segédkezett  Németh 
Szilárd országgyűlési kép-
viselő és a kerület vezetői is.  

A csepeli önkormányzat tá- 
mogatásával  az  Ökume-
nikus  Segélyszervezettel 
közösen  2011  óta  tartanak 
ételosztást a rászorulóknak 

karácsony előtt. Németh Szilárd fontos-
nak nevezte az eseményt nemcsak azért, 
hogy segítsék a szükséget szenvedőket, 
hanem azért is, hogy személyesen talál-
kozzanak a problémákkal küzdő embe-
rekkel. Köszönet jár mindazoknak, akik 
részt vesznek az összefogásban. 

Tűzifa rászorulóknak 
Rászoruló  időseknek  osztott  tűzifát  a  csepeli  önkormányzat  az 
Ökumenikus Segélyszervezettel közösen. December végén, a Ha-
tár úton lakó 73 éves Szederkényi Nándornénak vittek 14 mázsa 
fát, amelyet Németh Szilárd országgyűlési képviselő és a kerület 
vezetői adták át és hordtak be az idős asszony udvarán található fé-

szerbe. 

Németh 
Szilárd  el-
mondta:  az  új 
csepeli  önkor-
mányzat 2010 végén 
döntött arról, hogy a kivá-
gott fákat nem hagyják kárba veszni, hanem felaprítják és szét-
osztják őket a szükséget szenvedő igénylőknek. A rászorulók 
a Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál jelezhetik igényüket.

HÍREK

fotó: GM
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Remek  hangulatban  telt 
a  Királyerdei Művelődési 
Ház  Nyugdíjasklubjának 
évadzáró  rendezvénye 
december  közepén,  amin 
a  kerület  vezetői  is  részt 
vettek. 

Borbély Lénárd  polgár-
mester  beszámolt  a  kerü-
letet érintő fejlesztésekről: 
többek között megemlítet-
te,  hogy  teljes  egészében 

megújul  a  Királyerdei  Mű-
velődési  Ház  színházterme, 
a Rákóczi Kertet  kívül-belül 
korszerűsítik,  a  Kis-Duna-
parton  visszavásárolt  volt 
napközis  tábort  is  felújítják, 
valamint  2018-ban  is  folyta-
tódni  fognak a nyugdíjas ha-
jókirándulások.  A  nyolc  éve 
működő  klub  képviseletében 
Glavanov Miklósné  vezető 
köszöntötte a résztvevőket. 
• Antal Zsuzsa

Év végén száz hintalovat kaptak a cse-
peli óvodások az önkormányzat jóvoltá-
ból: az egyedi fajátékokat jelképesen az 
Aprajafalva  Tagóvodában  adták  át.  Az 

eseményen Borbély Lénárd polgármes-
ter, Morovik Attila és Ábel Attila alpol-
gármesterek,  valamint  a  játéktervező, 
Sárosi Tibor festő- és szobrászművész is 

részt vett. A játékokat a Csepe-
li Városgazda Zrt. faipari osz-
tályának dolgozói készítették. 

A szociális intézményeken ke-
resztül  néhány  rászoruló  csa-
lád is kapott fajátékot.   

Koncerttel  egybekötött  rendezvénnyel 
ünnepelte  a  hanukát  a  Budapesti  Zsi-
dó Hitközség dél-pesti körzete a Lajtha 
László Művészeti  Iskolában. A  zsidó-
ság legismertebb ünnepe a jeruzsálemi 
szentély megtisztítására és újraavatásá-
ra emlékezik, leginkább a fény ünnepe-
ként szokták említeni.

A rendezvényen a zsidó közösség tag-
jai mellett  részt  vettek  a  dél-pesti  ön-
kormányzatok képviselői  is. A csepeli 
önkormányzattól Ábel Attila  alpolgár-
mester  gyújtotta meg  az  első  hanuka-
gyertyát. 

Búcsú 
Lauber 
atyától
Életének  86.,  papságának 
51.  évében  december  10-én 
elhunyt  Csepel  Belváros  – 
Kisboldogasszony-templom 
egykori  plébánosa,  Lauber 
Benedek atya.

1932-ben született Rákospalo-
tán. 1957. június 19-én szentel-
ték  pappá  Székesfehérváron. 
Plébánosként 1977-ben került Csepelre, 
itt a belvárosi plébániának lett a veze-
tője. 1987-ben munkájának elismerése-
ként Szakos Gyula megyéspüspöktől c. 
préposti  kinevezést  kapott.  1993-ban 
Székesfehérvárra  került  a  felsővárosi 
plébániára. 1997-ben  lett  a  székeskáp-
talan tagja. 

75.  életévét  elérve  vonult  nyugalomba, 
majd lett a székesfehérvári Papi Otthon 
lakója.  A  mindig  aktív  és  szolgálatra 
kész  ereje  és  aktivitása  egyre  fogyott. 
Igaz papi lélekkel várta a hazatérést – a 
mennyei  hazába. Csepeli  hívei  decem-
ber 21-én ajánlottak érte szentmisét egy-
kori templomában.

Száz hintaló 
ajándékba

Koncerttel 
ünnepelték 
a hanukát

Klubévzáró 
Királyerdőben

AKTUÁLIS

EGYHÁZI ÉLET

Vízkereszt 
Egyházunk  nagy  ünnepei  között 
tartjuk  számon  január  hatodikát, 
a  vízkereszt  ünnepét.  Felidézzük 
ilyenkor  Jézus  Krisztus  megke-
resztelkedését a Jordán folyóban. 

Fontos üzenete ennek az ünnepnek 
a szerénység. Ugyanis Keresztelő 
Szent János körül, a Jordán folyó 
mindkét partján  tömegével gyűl-
tek össze az emberek, őt boldogan 
hallgatva,  az  általa  tartott  lelki-
gyakorlaton részt véve. 
Ez a hely egyúttal a felüdülés he-
lye is volt. A sivatagos, kopár táj 
és  életérzés  helyett  itt  végre  víz 
volt  és  zöld  növényzet.  Jó  volt 
megpihenni  itt,  ahogyan  nekünk 
a Kis-Duna-partján. 

A  bűnbánó  emberek  ezrével  ér-
keztek  és  nagyon  megszerették 
Szent  Jánost. Már-már  úgy  gon-
dolták,  hogy  ő  lehet  a  Messiás. 
Mai szóhasználattal élve: Keresz-
telő Szent János nézettsége, hall-
gatottsága  és  ismertsége  az  ege-
kig emelkedett. 

Ezek hatására sem „szállt el magá-
tól”, mint teszik azt oly sokan a mai 
világban,  hanem  szerényen  hátra-
lépett  és  a  közeledő  Jézusra  mu-
tatva így szólt: Ő a messiás, Ő az 
üdvözítő, Őt kövessétek, ne engem, 
mert én csak az Ő szolgája vagyok. 

És mi hogyan dolgozzuk fel a sike-
reinket?  Legtöbbször  a  kudarco-
kért másokat vádolunk,  a  sikere-
inket pedig a magunk kizárólagos 
eredményének,  tehetségünknek 
tudjuk be. Tekintsünk Keresztelő 
Szent  Jánosra,  s  alázattal  enged-
jünk utat Krisztusnak.

Prodán Gábor 
görögkatolikus parókus

CIVIL ÉLET
fo

tó
: T

ót
h 

B
eá

ta

fotó: Verm
es T

ibor



18 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 19KULTÚRA KULTÚRA

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

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

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

Programok: 
Január 27-e, 10-12 óra: Agytorna – Rejt-
vénykedvelők klubja (9-99 éves korig). Klub-
vezető: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

16 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: A tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft). 70 
év felett tagság ingyenes, csak a tanfolyami 
díjat kell fizetni. A már feliratkozott olvasóin-
kat a tanfolyam indulása előtti héten vissza-
hívjuk! Kezdés január 15-én! A jelentkezés 
folyamatos.

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! 

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-
het mindennapi életvezetési kérdésekről. 
A foglalkozást vezeti: Novák Ágnes kinezi-
ológus.  Legközelebb: 2018. január 24. 

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

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

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

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

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

* * *

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

Csepel Színház
Február 15-e, 19 óra: Margauerite Mon-
not: IRMA, TE ÉDES - zenés komédia két 
részben a Turay Ida Színház előadásában. 

Szereposztás: Keresztes Ildikó, Lovas Emí-
lia, Pásztor Máté.

Program
Február 10-11-e, naponta 9 és 17 óra 
között Ásvány- és ékszerkiállítás és vásár.
Február 17-e, 11 óra: Kippkopp a fűben - 
a Nefelejcs Bábszínház előadása
Február 17-e, 21.00-02.00 óráig: 
Retro Disco 
Február 24-e, 18 óra: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert. Fellépnek a hazai könnyűzenei 
élet híres előadói.

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

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Január 23-a, 16 óra: Egry Artúr: Be-
érném csenddel című verseskötetének 
bemutatója.
Január 30-a, 16 óra: Moldova György 
Kossuth-díjas, József Attila-díjas író iro-
dalmi estje. 

Galéria 21: 
Január 26-ig a Csepeli Képzőművész Kör 
tárlatát tekinthetik 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 Fo-
tóklub, Csepeli Képzőművész Kör, Klasz-
szikus Balett Iskola, Komplex Tánciskola, 
Alakformáló Tornaklub, Zumba-fitnesz, 
Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosz-
talgiaklub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, 
Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theatrum 
Társulat

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

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

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

* * *

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

Bényi Eszter és Kovács Péter textilművé-
szek kiállítása

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

Január 14-e, 16 óra: ÚJRAKEZDÉS című 
kiállítás megnyitója. A tárlat minden da-
rabja a helyszínen, műtermi áron vásárol-
ható meg. A könyvek, képek vásárlásával 
a galéria fennmaradását segíti.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Wass Albert író születésének 110. 
évfordulóján Aranyország címmel 
egyedülálló előadást hallgathatott 
meg a közönség január 8-án a Sza-
bó Magda Közösségi Térben. Kilyén 
Ilka marosvásárhelyi színművésznő 
Wass Albert műveiből és mezőségi 
népdalokból állította össze különle-
ges műsorát.

„Wass Albert művei rendkívül olvas-
mányosak, gazdag nyelvezetűek, írásai 
közel állnak az emberek érzésvilágá-
hoz, érdeklődési köréhez, gondolkodás-
módjához. Az olvasók 
magukra találhatnak 
ezekben a művekben, 
fontos életkérdésekre 
kaphatnak választ, ame-
lyek leírva még inkább 
megerősítést nyernek” 
–  mondja  Kilyén Ilka 
színművésznő,  aki  12 
évvel  ezelőtt  lépett 
színpadra először Wass 
Albert estjével.

Ahogy a  színművésznő 
fogalmaz,  az  előadás  a 
Mezőség ezer esztende-
jét mutatja be az író mű-

veinek  tükrében,  ez 
kicsiben  Erdély 
ezer  esztende-
jéről  szól.  A 
mezőségi ma-
gyarok  sorsát 
Wass Albert 
elsősorban  a 
családja  törté-
netén  keresz-
tül  írja meg  a 
Kard  és  Ka-
sza  című  regényben,  ez  adja 
az előadás gerincét. Az egyes 
prózai  részeket  egy-egy  gyö-
nyörű mezőségi népdal zárja.

Az előadás címét egy Wass Al-
bert  költemény,  az  Aranyország 
adta. „Elképzelésem szerint ez a 

vers teljes egészében a Me-
zőségről szól, hiszen a 
Mezőségben a táj és az 
idő minden évszakban 
rendkívül varázslatos 
tud lenni. Például télen, 
a nagy havak idején, és 

ősszel is, amikor olyan a természet, mint 
az Aranyország” – mondja Kilyén Ilka. 
Majd hozzáteszi: „Wass Albert ebben a 
versében az őszről beszél, ami egyszer 
tavaszba fordul. Ott, ahol temetés van, 
ahol fájdalom van, ott öröm és újjászü-
letés következik”.

A műsor sikere kapcsán Kilyén Ilka el-
mondta, a közönség szeretettel fogadja 

az  előadást,  sok  információ  meglepe-
tésként hat  számukra. Szép  feladatnak 
tekinti, hogy a  lélekre, a gondolatokra 
és az érzelmekre ható művészi eszkö-
zökkel megmutathatja e művekben rej-
lő igazságot. • Potondi Eszter

Prokop Péter  pap,  fes-
tőművész, író születésének 
99. évfordulója alkalmából 
megemlékezést  tartottak 
a  Béke  téri  Szent  József 
Otthonnál  január  6-án. 
Az  emléktáblánál  koszo-
rút  helyezett  el  –  többek 
között  –  Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő is.  
A  római  katolikus  pap  42 
évi  római  emigráció  után, 
1999 és 2003 között élt és 
alkotott az otthonban, ahol 
munkái ma  is megtalálha-
tók.  „Gyűjteményéből egy 
emlékkötet kiadása készül 
a csepeli önkormányzat 
támogatásával„ –  jelentet-
te be Erdei Kvasznay Éva 
művészetszervező-képző-
művész.

Az  állami  díjas  festőművész munkás-
ságát  Prokopp Mária  művészettörté-
nész  méltatta.  Visszaemlékezésében  a 
művészi és a papi hivatás összefonódá-
sát hangsúlyozta. „A művész festményei 
mély Istenélményről tanúskodnak, képe-
iről sugárzik a hit, az öröm és a béke” 
– tette hozzá.

Előadás Wass Albert emlékére

Aranyország Pap, író, festőművész

Félelmetes, milyen 
ereje van néha egy 
szónak. Sorsokat 
sodor és életeket dönt

Percre se feledd, 
hogy testvéred
minden magyar, 
bárhol is éljen

Szent Imre 1968. (Kalocsa, Érseki Palota)

Kilyén Ilka 
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INGATLAN ________________________________________ 
ELADÓ Pesterzsébet kertvárosában új építésű 
amerikai konyhás gázcirkós kocsibeállós kis lakás. 
T.: 06-30-516-2763

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális, egyéni trénin-
gek a csepeli Vitart Stúdióban, vagy az állapotából 
adódóan Csepelen és környékén az otthonában 
is! Bejelentkezés, és információ: 06/70-318-3077 
A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Face-
book-oldalon található. Vitart Stúdió: 1212 Bp., 
Komáromi u. 5.  email:  linda@laskaitreningek.hu
web: laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

TÁNC________________________________________ 
MODERNTÁNC és Klasszikus balett felnőtt 
csoport a Vitart Stúdióban minden csütörtökön 
18:00 - 20:00 óráig szeretettel várja a táncolni 
vágyó felnőtteket! Előképzettség nem szükséges! 
Bejelentkezés, és információ: 06/70-318-3077 
A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Face-
book-oldalon található. Vitart Stúdió: 1212 Bp., 
Komáromi u. 5.  email:  linda@laskaitreningek.hu
web: laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió   

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI mop mosodába férfi kollegát 2 műszakos, 
teljes munkarendbe felveszünk! Fizetés nettó 190 
eFt/hó. T.: 06-30-912-4049

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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, moso-
gatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. 
Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzletünkben: 
mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, kávéfőző, 
vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Már-
tírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. Tel: 285-34-
88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS  falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. 
Mosdók wc-k tartályok cseréje. Mindennemű víz-
vezeték szerelés. Munkáinkra garanciát vállalunk. 
Hívjon bizalommal. T.: 402-4330, 06-20-491-5089________________________________________ 
LAKÁSSZERVÍZ! Javítás, átalakítás, felújítás, 
szépítés, építés. Bárminemű problémája adódik, 
mi segítünk! Minden, ami lakás, ház, kert. Kor-
rekt munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, 
kamerás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás 
ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu

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 helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 Ft-os Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. január 15. 

Sorsoltunk! A december 21-ei skandináv rejtvény nyertese: Varga Orsolya 1214 Budapest, Erdősor u. A gyerekrejtvény nyertese:  Zakar Lacika 1212 Bu-
dapest, Szabadkai u. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, melyeket  szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete 
Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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

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

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

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

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

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2018. január 18-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkben két irodalmi mű címét fejthetitek meg. 
Mikor született az alkotójuk?

Vízszintes: 1. Az egyik mű címe (zárt betűk: T; R; Y; E) 9. Muzsikáló együttes 
10. Irány 11. Néma búgás! 12. Ijesztő 14. Félig arra! 15. Üres zsák! 17. Latin üdvözlés 
18. Végtag 20. … és Jerry – rajzfilmsorozat 22. Félig erre! 23. Állatlak 
25. Össze-vissza lenne! 27. Nagy színes csőrű madár 29. Kettős betű 30. Tank vissza! 
31.Gyorsan remegő 33. Gól nélküli döntetlen 34. Kárt okoz 36. Felszólítás valaminek 
a lejegyzésére 

Függőleges: 1. Kettős betű 2. Csíkos afrikai állat 3. Angolul röv. 4. Halk zörej 
5. Tankönyv 6. Járművet leállít és otthagy 7. Kérés, de se eleje, se vége! 8. Élő, 
nyüzsgő 13. E napon 14. A másik mű címe (É; L; U; Á) 16. Üres sut! 19. Ravaszdi 
21. Sportfelsője 24. „…-tól vakulásig” – hajnaltól késő estig 26. Táplálkozik 28. Már 
nincs hozzá kedved 31. Irt keverve! 32. Gróf röv. 35. Arad egynemű betűi!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Juhász Gyula: Karácsony felé

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32

33 34 35 36

A Concito Hungary Kft. 
a UPC Magyarország Kft. partnere  állást hirdet 

ÉRTÉKESÍTÉSI és ügyfélszolgálati munkakörre

Feladatok:
• értékesítési és ügyfélmegtartási tevékenység ellátása
• a személyes ügyfélszolgálati irodába betérő ügyfelek teljes 

körű kiszolgálása 
• pénztári feladatok ellátása

Elvárások:
• középfokú végzettség
• kiemelkedő kommunikációs készség
• stressz tűrő képesség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret

Előny:
• kommunikációs szintű angol nyelvismeret
• telekommunikációban szerzett tapasztalat
• értékesítési tapasztalat

Munkavégzéssel kapcsolatos információk:
• munkavégzés helye: Csepel 
• teljes munkaidő
• határozatlan idejű szerződés

Amit kínálunk: 
• alapfizetés: bruttó 190 000 Ft + forgalmi jutalék + ösztönző
• színvonalas munkakörnyezet
• tréningek és továbbképzések

Jelentkezés fényképes önéletrajz leadásával 
az info@concito.hu e-mail címen.
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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!

TANFOLYAMOK
Önzetlen masszázs – Az érdeklődők fogadása 
érkezési sorrendben történik. 
Érdeklődők létszámától függően alkalmanként 10 perces ingyenes 
masszázs. Segíthet az izületek regenerálásában, 
vér és nyirokkeringés fokozásában... stb. 
Időpont: csütörtök  9.00-12.00, péntek 17.00-19.00 

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

Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Maminbaba: szerda 10.00-11.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Dinamikus gerinctréning: péntek 19.00-20.00
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00 
Hangfürdő: január 12. 18.30, január 27. 10.00

NYUGDÍJAS KLUB
Időpont: január 27., február 3. 15.00-18.00
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

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

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

2018. január 20., 10-11 óra
Séta a múltba – Bunkertúra
Látogatás a csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. A program ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2018. január 20., 18-22 óra
Újévi koncert és görög táncház
A Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
Fellép a Mydros együttes. 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

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

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

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

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

FEBRUÁR 11. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

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

ÉS UGRÁLÓVÁR VÁRJA A GYEREKEKET.

ZENÉS MESEJÁTÉK
A PÓDIUM SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

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

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

HÜLLŐ KIÁLLÍTÁS:
2018. január 29- február 4-ig látogatható a Hüllő kiállítás, 29-én 
14.00-18.00 óráig, a többi napon  9.00-18.00 óráig. Állatsimogatóval, 
játékos feladatokkal, 30 különböző fajta állattal, ásványbörzével és kiál-
lítással várunk minden érdeklődőt. 

KIÁLLÍTÁS:
IX.INSULA DANUBII – INSULA MAGNA KIÁLLÍTÁS 
megtekinthető 2018. január 18-ig. 

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK

ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30
Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól
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 17.00-18.00
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
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

FELHÍVÁS!
ESKÜVŐI SZOLGÁLTATÓK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

Jelentkezzen kiállítónak 
a „Házasodjunk Csepelen!” – 

Esküvő Kiállításra.

Időpont: 2018. február 18, vasárnap 
10-14 óra, a Házasság Hete alkalmából

Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház 
(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

Elsősorban csepeli és környékbeli 
vállalkozók jelentkezését várjuk, akik 
esküvővel kapcsolatos szolgáltatásokat, 

termékeket kínálnak.

Kedvezményes standbérleti díjak!

Jelentkezés személyesen 
2018. január 15-ig

2018. január 26-án 15 óra
Három hét a 

Titokzatos Peruban
Boross Adrienne élménybeszámolója

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

Januári programok:
Zenei-irodalmi programok
Január 27-e: Farsangi bál

Január 26-a: A varázslatos klasszikus:
Közreműködnek: P. Kozma Anikó zongorán, 

Orbán Boglárka fuvolán
Az előadások 16 órától kezdődnek.

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

A vetítésre kerülő filmek címei 
a Nyugdíjas Közösségi Házban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Január 25. Északi határ-szélen

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök 

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között 

polgári és közigazgatási kérdésekben tanácsot ad 
Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

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

Gyógy lábmasszázs: minden csütörtökön 10-12 óráig. 
A kezelést Dr. Zsigovitsné Emőke végzi                                                                                                         

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

Hastánc: szerdánként 9-10 óráig. Tánctanár: Takács Tünde oktató

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. 

Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 
minden páros csütörtökön 10-12 óráig. 

Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 14 órától 18 óráig. 

Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött 
társas játékok. A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.

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
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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

A CSEPELI SVÁBOK SZABAD KULTURÁLIS EGYESÜLETE
köszönetét fejezi ki mindazoknak a csepeli és nem csepeli állampolgárok-
nak, akik 2017-ban adójuk 1%-ával segítették munkánkat. Szíves tájékoz-
tatásukra közöljük, hogy a felajánlott 77.096 Ft összeget kultúrcsoportjaink 
nemzetiségi jelmezeinek pótlására használtuk fel. Szíves felajánlásaikban 
továbbra is bízva, kívánunk minden kedves támogatónknak és csepeli la-
kosnak egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt.
Adószámunk: 19963368-1-43
Egyben tudatjuk, hogy 2018. február 3-án a Nagy Imre Általános Művelő-
dési Központ sportcsarnokában rendezzük meg a hagyományos német 
műsoros esttel egybekötött XXVIII.  farsangi  SVÁB BÁLUNKAT,  amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezésüket az alábbi telefon-
számokon tehetik meg.

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete
Kaltenecker Antalné, elnök
tel.: 06-20-589-55-25 vagy 277-03-68

HIRDETÉS/PROGRAM PROGRAM



24 csepeli hírmondó

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

(1213 Budapest, Hollandi út 8-10.)

7. Csepeli Disznótor
Legyen a vendégünk egy hagyományőrző disznóvágáson

Színpadi programok,
kézműves-foglalkozás,

kézműves termékek vására
 

Belépőjegy ára: 500 ft, ami beváltható
egy pohár forralt borra vagy teára.

14 év alatt a belépés ingyenes
 

Bővebb információ:
www.csepel.hu

és
Kolbászkészítő verseny

Jelentkezési határidő: január 29. | Nevezési díj: 4000 forint
Minimum 5 csapat jelentkezése esetén indítjuk el a versenyt.

 

Részletes tájékoztató:06-70-439-7763

fűtött

rendezvénysátor
PROGRAM


