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Közmeghallgatást és képviselő-testü-
leti ülést tartott a csepeli önkormány-
zat a Királyerdei Művelődési Házban 
november 22-én. Borbély Lénárd 
polgármester beszámolójában az el-
múlt időszak fejlesztéseiről és beru-
házásairól beszélt. Kiemelten szólt a 
kerületi út-, járda- és csapadékcsa-
torna-építés folytatásáról. A képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta azt 
a javaslatot, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújtson be 1,6 milliárd fo-
rint állami támogatásra újabb nyolc 
kilométeres földes útszakasz meg-
építésére úgy, hogy az önkormányzat 
egymilliárd forint önrészt vállal. 

A polgármester bevezetőjében utalt rá: 
az új önkormányzat 2010-ben egy csőd 
szélén álló, négymilliárd forintos hiány-
nyal rendelkező hivatalt vett át. Ehhez 
képest az önkormányzat 3,1 milliárd fo-
rint tartalékkal kezdte a 2018-as évet, és 
adósságcsapda helyett felelős gazdálko-
dást folytat.

Sétány, játszóterek, családi park 
A polgármester sorra vette, milyen 
fejlesztéseket valósított meg az önkor-
mányzat 2014 óta. A Kis-Duna-parton 

a 2010 előtti önkormányzat lakóparkot 
akart létesíteni, az új vezetés azonban 
a lakók érdekeit szolgáló rekreációs 
teret valósított meg. A Kis-Duna-parti 
sétányt Kolonics Györgyről nevezték 
el, és az ország egyik legkülönlegesebb 
játszóterét építették meg. Felújították 
a Szent Imre teret, ahol vadonatúj pa-
vilonsor épült. Megszépült a korábban 
elhanyagolt Daru-domb, ahol egyebek 
között BMX- és gördeszkapályát hoz-
tak létre, és elültettek ötezer cserjét és 
évelő növényt. Az újjáépülő Rákóczi 
Kert tavasszal nyílik meg. Egy olyan 
szolgáltatói közösségi térré változik, 
ahová főként a családokat várják. Új-
jáépül a Hollandi úti napközis tábor, 
amelyet a gyerekek fognak igénybe 
venni. Mellette egy nagyméretű műfü-
ves pályát építenek.  

Részben a Weiss Manfréd Terv kereté-
ben fejlesztik a közlekedést. Az utóbbi 
időben 17 kilométer út-, járda- és csa-
padékcsatornát építettek meg, továb-
bi öt kilométeres útszakasz építésén 
tervezők dolgoznak. Kerékpárhálózat 
létesül 23 kilométeren, amely össze-
köti Csepelt Soroksárral és Pestszent-
lőrinccel. 

Új vállalkozások, új munkahelyek
Javult az életszínvonal, munkahelyek 
jöttek létre a kerületben. Korábban mun-
kanélküliség jellemezte a piacot, most 
egyre több cég várja a munkavállalókat 
Csepelen. Folyamatosan és dinamiku-
san fejlődik a Szabadkikötő, ahova új 
vállalkozások települnek. Újjászületnek 
a csepeli lakónegyedek, nagyszabású 
városrehabilitációk valósultak meg. 
Sok ezer embert érintett az Ady, a Cse-
pel Kapuja, a Csepel Déli Lakóközpont 
projektek. Hamarosan Csillagtelep újul 
meg, amely 5600 lakó életszínvonalát 
növeli. A társasházaknak lakáskorsze-
rűsítési támogatást nyújtottak. 

A Csepeli Gyermeksziget Program ke-
retében több mint ötven játszótér és ját-
szóudvar újul meg 2019-ig. A nemrég 
átadott Bringaváros élvezetes csepeli 
KRESZ-park, amely a gyerekek közleke-
désbiztonsági ismereteit bővíti. Számos 
tornaszobát újítottak fel az óvodákban. 

Százmilliós fejlesztések 
az egészségügyben 
Az egészségügy fejlesztése kiemelt 
program. A Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat több száz millió forintos fej-
lesztést hajtott végre idén. Korszerű 
eszközök segítik a gyógyítást. Új szak-
rendeléseket indítottak, egyebek között 
a gyermeksebészetet és a gyermekra-
diológiát. Felújították a tüdőgondozót, 
új tüdőszűrő gépeket helyeztek üzembe, 
és orvosi rendelőket tataroztak. Tavasz-
ra elkészül a Táncsics utcai és a Csikó 
sétányi rendelő. Az Egészséges Buda-
pest Program keretében az állami hoz-
zájárulással együtt csaknem kétmilliárd 
forintot költenek a csepeli egészségügy 
fejlesztésére. Ennek részeként felújítják 
az egykori szülőotthon épületét. 

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 
nemcsak a fociról szól, hanem arról is, 

Közmeghallgatás: mi történt 
az elmúlt négy évben?
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hogy mindenki lehetőséget kapjon a 
sportolásra. Az egyesületben már ötszáz 
gyerek és fiatal focizik képzett edzők 
irányításával. 

A Csepeli Strand két ütemben újult meg. 
Most decemberben az öltözők felújítása 
van soron. A strand egész évben fogad-
ja a vendégeket, a csepeli nyugdíjasok 
ráadásul ingyen vehetik igénybe a für-
dőt. A csepeli családok hajókirándulá-
sa újdonság, eddig három alkalommal 
lehetett rajta részt venni, és nagy sikert 
aratott. A családok segítését szolgálja az 

iskolakezdési támogatás 15 ezer forintos 
utalvánnyal az első osztályosok részére. 

Elsőként az országban integrált torna-
parkot hoztak létre a fogyatékossággal 
élőknek az esélyegyenlőség biztosítá-
sáért. A tél beköszöntével támogatják 
a rászorulókat tűzifával, meleg étellel, 
rendszeres burgonya- és almaosztással. 

Javuló közbiztonság Csepelen
A közbiztonságról elmondható, hogy 
Csepel Budapest egyik legbiztonságo-
sabb kerülete. A számok önmagukért 

beszélnek. A gépjárműlopások száma 
82, a lopásoké 58, a betöréseké 51, a ron-
gálásoké 40 százalékkal csökkent 2013 
óta. Jövőre új térfigyelő kamerarendszer 
vigyázna Csepel biztonságára.  

A nyugdíjasok megbecsülése szintén 
elsőrangú feladat. A Csepeli Nyugdíjas 
Közösségi Házat 23 ezren látogatták az 
elmúlt évben. Újjáéledt a sport Csepe-
len. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
együttműködve új műfüves sportpályá-
kat hoztak létre. Építik a Laurencz Lász-
ló Sportcsarnokot, amely új kézilabda-
csarnok lesz a már felújított Általános 
Művelődési Központ (ÁMK) tornacsar-
noka mellett. A Hollandi úton javában 
készül a Kozma István Magyar Birkó-
zó Akadémia, amely multifunkcionális 
sportcsarnokként fog működni. 

Csepelen rendszeresen rendeznek sokak 
érdeklődését kiváltó közösségi progra-
mokat, ingyenes koncerteket. Jövőre is 
meghívnak neves zenekarokat. A főté-
ren található, a téli hónapokban nyitva 
tartó jégpálya Budapest egyik legked-
veltebb korcsolyázóhelye lett. A Csepeli 
Szimfonikus Zenekar és a Csepeli Auth 
Henrik Fesztivál Fúvószenekar fellépé-
se szintén élményszámba megy. • CS

ÖNKORMÁNYZAT

2014 óta számtalan fejlesztés 
kezdődött és fejeződött be a kerületben

Budapest óriási fejlődés kapujában áll 
– jelentette ki Orbán Viktor minisz-
terelnök a Főváros napja alkalmából 
tartott ünnepségen. 

Az egységes Budapest megalakulá-
sának 145. évfordulóján tartott ün-
nepségen Tarlós István főpolgár-
mester bejelentette: 15 pontból álló 
együttműködési megállapodást írt 
alá a miniszterelnökkel, amelynek 
köszönhetően Budapest az András-
sy–Podmaniczky-korszakhoz hasonló 
fejlődés elé nézhet. Tarlós István hoz-
zátette, Pest és Buda egyesítése a ma-
gyar nemzet életképességének egyik 
jelentős bizonyítéka, a magyar főváros 
fejlődése a térségben civilizációs min-

tát teremtett. Az egyesített Budapestet 
a magyar nemzetteremtés részének és 
egyik fontos eredményének nevezte. 

Orbán Viktor miniszterelnök beszé-
dét azzal kezdte, hogy Budapest óri-
ási fejlődés kapujában áll. „2030-ra 
Budapest lehet az egyik legélhetőbb 
nagyváros Európában, a kontinens 
magas életminőségű és legbiztonságo-
sabb fővárosa” – hangsúlyozta. Emlí-
tést tett a 2010 óta elért eredmények-
ről: befejezték a 4-es metrót, elkészült 
a fonódó villamoshálózat, megújult 
az Országház, a Kossuth tér, a Zene-
akadémia, a Budai Vigadó, az Erkel 
Színház, a Szépművészeti Múzeum és 
a Ludovika. Hozzátette, folyamatban 

van a Városliget és a budai várnegyed 
rekonstrukciója, az Operaház, az Ipar-
művészeti Múzeum, a 3-as metró fel-
újítása, valamint rövidesen megkez-
dődik az új dél-budai súlyponti kórház 
építése. A főváros felépítését az újko-
ri történelmünk legnagyobb magyar 
közösségi teljesítményének nevezte.  
„A budapestiek otthonaként a fővá-
rosnak jól működőnek, rendezettnek, 
tisztának és szépnek kell lennie, ami a 
főpolgármester és a városvezetés fel-
adata. A nemzet fővárosaként Buda-
pestnek méltóságot, büszkeséget kell 
sugároznia, ami a kormány és Buda-
pest vezetésének közös feladata” – fo-
galmazott a miniszterelnök. A beszé-
dek végén fővárosi címeket adtak át. 
Az ünnepségen kerületünket Borbély 
Lénárd polgármestere képviselte. 

Budapest a fejlődés kapujában

https://csepel.hu/hireink/kozelet/item/11702-kozmeghallgatas-ujabb-utakat-epitenek-
javult-az-eletszinvonal
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A hagyományokhoz híven idén is 
szervezett az önkormányzat ingye-
nes burgonya- és almaosztást. 

Ismét nagy érdeklődés kísérte az ön-
kormányzat szociális akcióját, amely-
nek keretén belül – a Csepeli Városkép 
Kft. szervezésében és a Csepeli Város-
gazda Zrt. segítségével – 4400 zsák 
krumplit és 4400 zsák almát osztottak 
ki. Borbély Lénárd polgármester ve-

zetésével, Morovik Attila és 
Ábel Attila alpolgármesterek, 
Czibulyáné Szonday Szilvia, 
Pintér József Gáborné, Zup-
kó János, Bercsik Károly, 
Balogh Ernő önkormányzati 
képviselők, valamint az ön-
kormányzat munkatársai hét 
helyszínen (Ady lakótelep, 
Béke tér, Nyuszi sétány, ki-
rálymajori posta, Mélyutcai 

parkoló, Radnóti Miklós 
Művelődési ház előtt és a 
Vízművek lakótelepen), 
reggel 7 órától várták az 
érdeklődőket, akiknek 
csak a csepeli lakcím-
kártyájukat kellett fel-
mutatniuk. A Duna utcai 
nyugdíjasház lakóinak 
a polgármester és csa-
pata személyesen vitte 
el a zsákokat. Az osztás 
gyorsan és zökkenőmen-
tesen lezajlott, mindenki-
nek jutott a burgonyából 
és az almából. Többen 
megragadták az alkalmat 
és kezet szorítottak a pol-

gármesterrel, megköszönték 
az ajándékot és gratuláltak a 
városvezetés munkájához. A 
családok összesen 22 tonna 
krumplit és 12 tonna almát vi-
hettek haza. • LG

Harmincnégy tonna segítség

22 tonna burgonyát és 
12 tonna almát osztott 
szét az önkormányzat

Nagy Géza: Így 
karácsony előtt 
mindenki örömmel 
fogadja ezt a kis 
segítséget. Ez az 
akció is mutatja, 
hogy a polgármester 
törődik az emberekkel. 
Szeretném, ha jövőre alma 
helyett hagymát osztanának, mert az még 
nagyobb segítség lenne az időseknek. 

Gicz Ilona: A kis-
nyugdíjasoknak 
minden segítség jól 
jön. Két szomszé-
dommal érkeztem, 
és azért jöttünk 
bevásárlókocsival, 
hogy még két lakó-
társunknak el tudjuk vinni 
a krumplit és az almát. Egyikőjük sajnos 
lebénult, nem tudna sorba állni. Összetartó 
a lakóközösségünk, ahol tudunk, segítünk 
egymásnak. 

Fogd Mihály: 93 
éves vagyok, egye-
dül élek 108 ezer 
forintból, így nagy 
segítséget jelent a 
zsák krumpli. Le a 
kalappal a polgár-
mester előtt, nagyon 
elégedett vagyok a kerület 
fejlesztéseivel!

fo
tó

: G
M



csepeli hírmondó 5AKTUÁLIS

Négy önkormányzat – Csepel, Pester-
zsébet, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
és Soroksár – példaértékű összefogá-
sának köszönhetően új műszerekkel, 
orvosi és ápolási eszközökkel javult a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Ren-
delőintézet betegellátása. A 70 millió 
forint értékű támogatást a Kardiológi-
ai Osztály és a Sürgősségi Betegellá-
tó Osztály betegeinek színvonalasabb 
és biztonságosabb diagnosztizálására 
fordítják. Az egészségügyi fejlesztés-
hez a csepeli önkormányzat – Borbély 
Lénárd polgármester javaslatára  – 20 
millió forinttal járult hozzá.

Az eszközbeszerzést dr. Ralovich Zsolt, 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigaz-
gatója, dr. Lippai József, a kórház Kar-
diológiai Osztályának vezető főorvosa, 
valamint Németh Szilárd országgyűlé-
si képviselő kezdeményezték. A projekt 
megvalósulásához az érintett önkor-
mányzatok 55 millió forintos pénzbeli, 
valamint 16 millió forintos természet-
beni támogatást nyújtottak. 

„Az új eszközök, a korszerű transzport 
lélegeztetőgép, a vér- és plazmamelegí-
tő, az öt betegszállító kocsi, valamint a 
csúcsminőségű ultrahang-berendezés a 

sürgősségi osztályon és a kardiológián 
folyó munkát segítik. Ez utóbbi azért is 
fontos, mert az intézmény 465 ezer lakos 
kardiológiai ellátásáért felelős” – hang-
súlyozta a főigazgató. 

„Az intézmény ellátási körzetéhez tarto-
zó önkormányzatok közül Csepel 2013 
óta rendszeresen támogatja a kórházat” 
– emelte ki Morovik Attila alpolgármes-
ter. „Korábban olyan egyedülálló, 3D-s 
laporoszkópos tornyot vásárolt a kerü-
let 40 millió forintért a kórház számára, 
amely európai színvonalú fejlesztés volt” 
– tette hozzá. • AZS

Új műszerek, ápolási 
eszközök a kórháznak

Csepeliek szavaztak

Sétálóutca: 
legyen rend
Ahogy arról legutóbb hírt adtunk, el-
ismerte a 24.hu újságírója, hogy pénzt 
adtak egy alkoholistaként bemutat-
kozó férfinak, valamint több más 
hajléktalannak is, mielőtt a csepeli 

önkormányzat rendfenntartó munká-
ját bíráló interjúkat készítettek velük. 
Az újságíró saját bevallása szerint na-
pokon keresztül járt Csepelre, hogy a 
sétálóutcában dolgozó vagyonőröket 
veréssel vádoló cikk elkészülhessen.   
Ám végül nem találtak senkit, aki azt 
állította volna, hogy megverték a va-
gyonőrök, míg azt senki nem cáfolta, 
hogy a vagyonőrök rászólnak azok-
ra, akik a dolgukat akarják elvégezni 

a közterületen. A Csepel.info hírblog 
Facebook-oldala szavazást is indított 
arról, egyetértenek-e az olvasók azzal, 
hogy az önkormányzat tartsa tisztán 
és rendben a csepeli sétálóutcát, és 
szóljanak rá a „dolgukat ott végző” 
emberekre? 

Az eredmény egyértelmű: a véle-
ményt nyilvánítók 95 százaléka sza-
vazott a kérdésre igennel.

fotó: GM
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A csepeli MSZP – hivatalos bejelenté-
se alapján – azokkal a politikusaival 
indul az önkormányzati választáson, 
akik hűek Szenteczky Jánoshoz. Ám 
nem saját nevükben teszik ezt, hanem 
civil szervezetként, mert úgy érzik: a 
párt Csepelen túlságosan lejáratódott. 

Ahhoz, hogy még „civilebbnek” lát-
szódjanak, várják a többi ellenzéki 
párt csatlakozását. A Demokratikus 
Koalíció hajlik rá, de még nem rea-
gált. A többiek az uniós választások 
eredményét is kivárhatják. Az is lehet, 
hogy a szocialistáknak versenytársuk 
akad, Hadházy Ákos politikai moz-
galma ugyanis hasonlóan „civil” je-
lölteket fog állítani az ország számos 
városában. 

Az MSZP polgármesterjelöltje és Szen-
teczky János élő pajzsa a párt közle-
ménye szerint Takács Mónika, a párt 
önkormányzati politikusa lesz. Takács 
a pártházként működő Munkásotthon 
igazgatója. Az egykor jó hírű intéz-
mény a több évtizedes elhanyagolás 
miatt gyalázatos állapotban van. Hom-
lokzati elemei életveszélyesek, beton-
darabok potyognak az utcára. Ám az 
MSZP politikusa nem fogadta el az 
önkormányzat által felajánlott pénz-
ügyi segítséget, pedig csak annyit kért 
a kerület vezetése, hogy számoljanak el 
azzal, hogy mire költik a közpénzt. 

A Takács Mónikát és többi hű embe-
rét háttérből irányító Szenteczky Já-
nos a csepeli lakásmutyi bűnügyekben 

hűtlen kezelés vádjával még mindig 
bíróság előtt áll. Nagy nyilvánosság 
előtt, felbujtóként elkövetett rágal-
mazás bűncselekménye miatt viszont 

Civil szervezet lesz 
a csepeli MSZP?

Amikor 2010-ben elveszítette az 
MSZP az önkormányzati választást, 
10 milliárd forint volt a kerület va-
gyonvesztése. Már minden könnyen 
eladható ingatlanától „megszabadítot-
ták” az önkormányzatot, mégis közel 
négymilliárd forint volt a folyószám-
lahitel. Egyetlen orvos és pedagógus 

sem volt, aki ne hitelből kapta volna a 
fizetését. A csődeljárás elől menekül-
ve eladták Észak-Csepelt, beépítették 
a Tamariska-domb nagyobb részét, 
privatizálták a sétányokon az egykori 
Görgey Artúr iskolát és a csepeli Kis-
Duna-part egy részét, és erre a sorsra 
szánták a Szárcsa Iskola területét is. 

A befektetőkkel már megegyeztek 
Észak-Csepel és a Kis-Duna-part be-
építéséről, a sétányokon – a Görgey 
Iskola helyén – pedig egy grandiózus 
lakópark építéséről. Utóbbit annak 
ellenére tervezték, hogy a sétányo-
kon újabb lakópark nélkül is nagy 
volt zsúfoltság a kevés parkolóhely 
miatt. A csepeli sportbarátoknak a 
legfájóbb pont mégis a Csepel SC 
bontási és beépítési terve. A sport-
létesítményt homályos körülmények 
között, alvilági pletykák szerint 380 
millió forintért játszotta át az MSZP 
egy párthoz közeli befektetői kör-
nek. A Csepel SC-t megszerző üz-
leti köröket most Szenteczky János, 
Losonci Róbert, Takács Krisztián 
képviselik a Csepel.info hírblog 
egyik cikke szerint. Vagyis, ha nyer-
nének a civil bőrbe bújt szocialis-
ták, a régi tervek ismét 
megvalósulhatnának. 
A Csepel.info cik-
két itt olvashatják el:

Csepel SC, Kis-Duna-part, sétányok

A Görgey iskolát még 2006-ban 
egy telekcserével adta el az akkori 
önkormányzat MSZP-s vezetése

Szenteczky János

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth Beáta
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jogerősen elítélték. Így ő a 2014-es vá-
lasztáshoz hasonlóan nem lesz egyéni 
jelölt, viszont listán garantáltan befutó 
hely várományosa. Győzelem esetén 
alpolgármesteri pozícióból irányíthat-
ná a kerületet. Miután a szocialisták 
polgármester-jelöltje Takács Krisztián 
hűtlen kezelési bűntettét nem ítélte el, 
sőt kiállt mellette, Szenteczkynek sem 
kell aggódnia, ha időközben elmarasz-
talnák a csepeli lakásmutyikkal kap-
csolatban. 

Az összes szocialista és a hozzájuk 
csatlakozó ellenzéki politikusok is az 
MSZP által működtetett, „civil” Cse-
pelért Egyesület jelöltjei lehetnek. 
A „civil” szervezet elnöke per-
sze ugyanaz a Takács Mó-
nika, mint a párt polgár-
mesterjelöltje. Vagyis az 
MSZP-s politikus saját 
civil szervezete nevé-
ben saját magát java-
solta polgármester-
jelöltnek, amit aztán 
elfogadott a saját párt-
ja. Ezután kinevezte az 
összes politikustársát 
civilnek, és most várják 
a többi párt jelentkezőit. 

Miért vezetik meg 
a választókat?
Mi értelme civilnek, vagyis nem 
pártpolitikusnak látszani azoknak, 
akik pártpolitikusok? – tehetnénk fel 
joggal a kérdést. A válasz egyszerű. 
Az MSZP neve Csepelen egyet jelent a 
politikai maffiával. Ha csak a jogerős 
bírósági ítéleteket nézzük, kettős em-
berölés, sikkasztás, pedofil bűncselek-
mények, különféle súlyú rágalmazá-
sok és más, kisebb bűntények miatt is 
elítéltek csepeli MSZP-s politikusokat 
az elmúlt tíz évben. 

Viszont az elmúlt években több kör-
nyező országban is magukat civilnek 
nevező szervezetek nyerték meg az 
önkormányzati választásokat. Ezért 
dönthettek úgy a szocialisták, hogy ők 
is civilnek adják ki magukat. De nem 
csak ők. 

A Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter 
és Magyar György nevével fémjel-
zett Mindenki Magyarországa Moz-
galom is hasonlóra készül. A Csepel.
info hírblog információi szerint a ke-
rületben dr. Szabó Szabolcs szervezi a 
mozgalmat. A hírblog szerint ők egy, 
az LMP-t és a Párbeszédet is megjárt 
politikust kívánnak „civilként” indí-
tani. A választás egyik tétje számukra 
az, hogy Szenteczkyhez vagy dr. Szabó 
Szabolcshoz köthető polgármesterje-
lölt legyen-e Csepelen. Előbbi esetben 
Bangóné Borbély Ildikó, utóbbiban 
Szabó javára tudnák befolyásolni a 

2022-es ellenzéki országgyűlési jelölt 
kiválasztását. • TK

AKTUÁLIS

Takács Mónika

A Munkásotthon omladozó épülete. Takács Mónika 
elutasította a 30 millió forintos segítséget, mert cserébe 
átláthatóvá kellett volna tennie a szerződéseket
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Ahogy arról beszámoltunk, 
korrupciós bűncselekmény mi-
att, hűtlen kezelésért ítélték el 
másodfokon, azaz jogerősen 
is Takács Krisztiánt, a csepeli 
MSZP-frakció tagját. Ám a bíró-
sági döntés után Takács Mónika, 
az MSZP polgármesterjelöltje, 
valamint Bangóné Borbély Ildikó 
parlamenti képviselő is kiálltak 
mellette. Ők Facebook-oldalu-
kon próbálták a korrupciót sem-
miségként, hűtlen kezelő párt-
társukat hősként bemutatni.

A csepeli önkormányzat MSZP-s 
vezetése 2007 októberében iskolai 
sportudvar-korszerűsítésre írt ki 
pályázatot. Takács Krisztián cége 
műfüves focipálya építését nyer-
te meg. Innentől kezdve a csepeli 
focisták tíz éven keresztül neki 
fizették volna a Széchenyi István 
Iskola udvarán épített pálya bérleti 
díját. Amennyiben sikerült volna 
lebontani a Csepel SC stadionját, és 
lakóparknak beépíteni a zöldterületet, 
dőlt volna a pénz a politikushoz. Csak-
hogy a Csepel SC bontása és beépíté-
se Németh Szilárd és Hanzély Ákos 
közbelépése miatt nem sikerült, Takács 
Krisztián pedig túl mohónak bizonyult. 
A pálya egyik elemét ugyanis eladta 
az önkormányzatnak, pedig az már az 
önkormányzat tulajdona volt. Mintha a 
Margit hidat adná el valaki az állam-

nak. Ez egyértelmű bűncselekmény, 
belső segítő nélkül nem is volna lehet-
séges. Itt is volt segítő, K. I.-t Takács 
Krisztiánnal együtt ítélte el a bíróság.

Az MSZP szerint nem bűn
Ha a Margit hidat adná el valaki, talán 
akkor is lenne politikus, aki védelmé-
re kelne. Így történt most is. Bangóné 
Borbély Ildikó valóságos hősként jelle-
mezte Takács Krisztiánt és tettét, Ta-
kács Mónika pedig osztotta ezt a véle-

ményt: „Önkormányzati képviselőnket 
ma azért marasztalta el és kötelezte 2,3 
millió forint kártérítés befizetésére a bí-
róság, mert több mint tíz éve építeni mert 
a csepeli gyerekeknek egy focipályát – a 
saját pénzéből. Közben a közpénzből 
épülő állami stadionok körül virágzik 
a korrupció, de ez éppúgy nem zavarja 

a mai magyar igazságszolgáltatást, 
mint a miniszterelnök vejének, vagy 
éppen falubeli jó barátjának napi 
százmilliókkal való gyarapodása. 
Ezt tessék összeadni!” – írta Ban-
góné a Facebook-oldalán. Vagyis 
az, hogy a csepeli gyerekek tíz éven 
keresztül Takács Krisztiánnak fi-
zettek volna a fociért, a szocialis-
ta politikusnők szerint jótett. Sőt, 
mivel máshol szerintük nagyobb a 
korrupció, a kisebb tolvajokra nem 
kellene figyelni. Legalábbis, ha szo-
cialisták. 

Amennyi bűncselekményt a csepe-
li MSZP képes volt egyetlen frak-
cióban összehalmozni, egyenesen 
elképesztő. A Csepel.info hírblog 
megpróbálta súlyuk szerint sorba 
tenni a jogerősen lezárt eseteket. 
Szerintük a képzeletbeli dobogó 
első helyén vitán felül a kettős gyil-
kosság miatt elítélt Deme Gábor 
állna. Ő életfogytiglani büntetését 
tölti. A második helyezés sem vi-

tatható. A párt egyik politikusa kisfiú-
kat molesztált, ám a szocialisták ennek 
ellenére gyermekvédelmi ügyekben 
számítottak a „munkájára”. S. M. utol-
jára a harmadik lebukásakor került az 
újságok címoldalára.

A képzeletbeli dobogó harmadik he-
lyezettje a csepeli lakásmutyiüggyel 
elhíresült Szentecky János. Ő ma is a 
csepeli szocialisták frakcióvezetője és 
szellemi vezére. A negyedik helyezést 
– a blog szerint  – dr. Gulyás G. Gábor 
kapná meg. A politikust egy ügyfele 
megkárosítása miatt zárta ki a Buda-
pesti Ügyvédi Kamara, de rengetegen 
állították, hogy átverte őket. Takács 
Krisztián így legfeljebb ötödik lehet-
ne a csepeli szocialisták képzeletbeli 
rangsorában. • Csepel.hu

Hűtlen kezelés: 
kiállnak párttársuk
mellett a szocialisták

Ön szerint le kellene mondania?
A Csepel.info szavazást indított a következő kérdéssel: Ha egy 
önkormányzati képviselőt elítélik az önkormányzati vagyon hűt-
len kezelése, vagyis korrupció miatt, Ön szerint le kell monda-
nia? A szavazást a hírblog Facebook-oldalán, itt lehet elérni:

Takács Krisztián

AKTUÁLIS

fotó: Tóth B
eáta
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Nagy sikert aratott a máso-
dik Csepeli Fitnesznap, az 
ÁMK tornacsarnoka újra 
megtelt sportolni vágyók-
kal. A teljes testet megmoz-
gató edzésformák mellett 
egészségügyi felméréseket 
végeztek a szakemberek. A 
gyermekbarát rendezvényre 
Borbély Lénárd polgármes-
ter is ellátogatott. 

Az alapítvány Csepelen mi-
nél szélesebb körben népsze-

rűsíti az egészséges, sportos 
életmódot. Különféle sport-
rendezvényekkel és sporttá-
borokkal hívják fel a figyel-
met az egészségmegőrzés 
szerepére. 

Az edzők a Radnóti Miklós 
Művelődési házban heti két-
szer tartanak edzést. „A cse-

peli fitneszéletet szeretnénk 
felrázni. Elsődleges célunk, 
hogy megmozgassuk a cse-
pelieket. Fontos lenne, hogy 
minél többen járjanak hétköz-
napokon sportolni, legalább 
hetente kétszer” – mondta 
el lapunknak Mag Barbara 
nagycsaládos anyuka, az ala-
pítvány elnöke. • AZS

Nagyszerű 
hangulat, 
közös torna

Béres Alexandra is megtornáztatta a mozogni vágyókat

SZABADIDŐ

fotó: Tóth Beáta
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A szociális munka napja al-
kalmából díjazták a Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága 
munkatársait. Az elismeré-
seket Borbély Lénárd pol-
gármester és Nagyné Kovács 
Tímea, a HSZI intézményve-
zetője adta át. Előtte Miller 
Zoltán adott koncertet, majd 
vendégül látták a megjelen-
teket. A rendezvényen részt 
vett Morovik Attila alpol-
gármester, Metz Tímea
intézményfelügyeleti 
ágazatvezető és 
Szuhai Erika 
önkormányzati 
képviselő, a 
Szociális, 
Egészségügyi 
és Fogya-
tékosügyi 
Bizottság 
elnöke.

A szociális, gyer-
mekjóléti és gyer-
mekvédelmi területen az 
országban csaknem száz-
ezren dolgoznak. Csepelen 
az önkormányzat kiemelt 
figyelmet fordít erre a terü-
letre. Borbély Lénárd öröm-
mel szólt arról, hogy a ke-
rületi szociális ellátásban 
dolgozók juttatásai buda-
pesti összehasonlításban is 
versenyképesek. „Csepelen 

van elég teendő, főleg Ófalu 
és Háros városrészek érintet-
tek” – mondta a polgármes-
ter, hozzátéve: a legtöbben őt 
is szociális jellegű ügyekkel 
keresik fel a fogadóóráin. 

Morovik Attila alpolgármes-
ter köszöntőjében hangsú-
lyozta: megbecsülendő és 

tiszteletreméltó munkát vé-
geznek a szociális szférában 

dolgozók, munkájukra elen-
gedhetetlen szükség van. • AZS

Segítenek, gondoznak, támogatnak
AKTUÁLIS

Kiváló szakmai munkájukért a következők kaptak el-
ismerést: Maczó Angéla; Barcza Bernadett; György 
Istvánné; Lettner Istvánné; Nagy Anna; Kozák Mária; 
Kecsetiné Horváth Eleonóra; Gulyás Mariann; Bor-
dás Tímea; Demeter Ilona Zita; Úti Zoltánné Erika; 
Bereczky Karola; Tigyi Éva; Szabó Kornélia; dr. Tóth 
Fekete Rita; Csanálosiné Fehér Erika; Szalay Mónika; 
Kirnyán Zsuzsanna; Nagy Katalin; Balaskó Gyuláné; 
Zahradnikné Bánhegyi Gabriella.

Cipősdoboz akció
2018

Honlap: www.segitsegkove.hu 
E-mail: segitsegkove@segitsegkove.hu

Tel.: + 36 30 348 7674  +36 30 342 2857 
www.facebook.com/segitsegkove

Végy egy üres cipősdobozt, töltsd meg sok apró csodával, aminek gyerekként te is 
örülnél! Fűszerezd ízlés szerint csipetnyi együttérzéssel, tégy bele jó sok 

vidámságot, ötletet, kreativitást, s végül díszítsd fel szíved minden melegével! 
Ne feledd: nem az számít, mit teszel a dobozba, hanem, hogy milyen szívvel!

Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 23-ig 
juttassa el az alábbi címre:

Rizmajer Kézműves Sörház
1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 110.

Nyitvatartás:  minden nap 9-21 óráig

fotó: Tóth Beáta



csepeli hírmondó 11

A csepeli önkormányzat az elmúlt évek 
hagyományaihoz hűen idén is köszön-
tötte az arany- és gyémántlakodalmukat 

ünneplő házaspárokat. Tíz pár erősítette 
meg újra ötven, illetve hatvan évvel ez-
előtt tett házassági fogadalmát. 

Borbély Lénárd polgármester mondott 
köszöntőt. Őszinte örömét fejezte ki, 
hogy idén is ennyien jelentkeztek a szer-
tartásra. Ugyanakkor kiemelte, a jelen-
lévők nem csak családjuknak, hanem az 
egész magyar társadalomnak is példát 
mutatnak értékrendből, kitartásból, sze-
retetből. A párok ezt követően a polgár-
mester előtt erősítették meg évtizedek-
kel ezelőtt tett házassági fogadalmukat. 

Csordás Károly és felesége Margit 1968 
szeptemberében kötöttek házasságot. 
Károly 1969-től tíz éven át a csepeli NB 
I-es futballcsapatban játszott. 1973-ban 

költöztek Csepelre. 1980 és 2006 között 
a csepeli rendelőintézet büféjét vezették. 
„A hosszú házasság titka a megértésben 
és az alkalmazkodásban rejlik. Nagyon 
fontos számunkra a család, két lányunk 
és négy fiú unokánk van, akiknek a ne-
velésében örömmel segítünk. Megható és 
jó érzés volt részt venni a szertartáson, és 
jó látni, hogy az önkormányzat számára 
fontos az idősebb korosztály.”

Szélesi Sándor és felesége, Rózsa 1957-
ben egy közös barátjuk lakodalmán 
ismerkedtek meg. Egy évre rá ők is 
házasságot kötöttek. Sándor a Csepel 
Művekben dolgozott, felesége pedig 
óvónő volt. „Óriási bánatunk, hogy a 
házasságunkat nem kísérte gyermekál-
dás, de a család gyermekei otthon érez-
hették magukat nálunk. A hosszú évek 
során mindig fontos volt a szeretet, a 
türelem, a megértés, az egymásra figye-
lés. Életünk során számos megpróbálta-
tásban volt részünk, de nagyon szeretjük 
egymást és ez átsegített minket a nehéz-
ségeken.” • P.E.

Ötven éve fogadott örök hűséget egymásnak: Chrén Lajos János és Chrén 
Lajos Jánosné; Léránt Gyula és Léránt Gyuláné; Klötzl Mátyás Lőrinc és 
Klötz Mátyás Lőrincné; Sebestyén Mátyás és Sebestyén Mátyásné; Csordás 
Károly és Csordás Károlyné; Szőke János Gábor és Szőke János Gáborné; 
Szauer Pál János és Szauer Pál Jánosné; Szabó László István és Szabó 
László Istvánné. Hatvan éve mondta ki egymásnak a boldogító igent: Dom-
by Iván Árpád és Domby Iván Árpádné; Szentgyörgyi László és Szentgyör-
gyi Lászlóné; Szélesi Sándor és Szélesi Sándorné.

Hálás köszönet 
a sorsnak
Szőke Piroska és Budai István 
60 éve házasok, idén ünneplik a 
gyémántlakodalmukat. Egészsé-
gi állapotuk sajnos nem engedte, 
hogy a hivatalos ceremónián részt 
vegyenek. Piroska azonban ra-
gaszkodott hozzá, hogy ez a kerek 
évforduló is épp oly különleges és 
emlékezetes maradjon, mint a töb-
bi volt. „Az ezüstlakodalmunkat 
Bükfürdőn ünnepeltük, az egész 
szálloda nekünk tapsolt, mikor 
megtudták, hogy évfordulónk van. 
Az aranylakodalmunkon István 
ismét megkérte a kezem, és egy 
csodás szertartás keretében újra 
összeadtak minket. A férjem akkor 
a hosszú, boldog házasság titkáról 
azt mondta, hogy el kell felejteni, 
az „én”-t, csak a „mi” létezik. A 
férjemre mindig számíthattam,  biz-
tos támaszom volt egy életen át.”

CIVIL ÉLET

Aranylakodalom –
évtizedek óta együtt

fo
tó

: G
M
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Kerületi szépolvasó verseny
November elején rendezték meg a Montágh Imre emlékére 
meghirdetett „Mondd ki szépen!” szépolvasási versenyt. Ke-
rületünket a fővárosi fordulón Ablonczy György képviseli. 
A 3. osztályosok eredményei: I. hely Bányai Bálint (Katona 
iskola), II. hely Deák Luca (Kölcsey iskola), III. hely Antal 
Levente (Eötvös iskola). A 4. osztályosok eredményei: I. hely 
Ablonczy György (Katona iskola), II. hely Dorka Máté (Szé-
chenyi iskola), III. hely Kopasz Viktória Zoé (Mátyás iskola)

Márton-nap a Széchenyiben
Iskolánk a hagyományokhoz híven idén is megünnepelte 
a Márton-napot. Tanulóink megismerkedtek Szent Márton 
életével, legendájával, a Márton-napi hagyományokkal. Tu-
dásukról interaktív vetélkedőn adhattak számot. A lampio-
nos felvonulást követően pedig az 5. b osztály tanulói árny-
játék keretében mutatták be a Mártonról szóló legismertebb 
legendát. • Varga Veronika intézményvezető

Vermes iskola az állatmenhelyen
A Vermes Miklós Általános Iskola Ökocsoportja – az állatok 
világnapjához kapcsolódóan – ismét meghirdette adomány-
gyűjtő akcióját. A menhelyen élő kutyákat alig két hét alatt 

több mint száztíz diákunk és családjuk támogatta. A tököli 
Elek-Ágh Állatmenhely Alapítványnál élő száz gazdit kereső 
kutyát többzsáknyi száraztáppal, konzervekkel, kutyajáté-
kokkal, takarókkal felszerelkezve látogattuk meg. A gyere-
kek, a kísérő pedagógusok és az ebek is élvezték az önfeledt 
játékot, remélve, hogy az árván maradt állatok minél hama-
rabb szerető családhoz kerülhetnek. • Kovács Barbara tanító 

Pályaorientációs nap az Arany János iskolában
A 7. a és b osztályosok (pá-
lyaorientációs, tanítás nélkü-
li munkanapon) ellátogattak 
a Szabó Magda Közösségi 
Tér pályaválasztási börzéjé-
re. A diákok beszélgethet-
tek az iskolák képviselőivel, 
kipróbálhatták a fodrász-, 
a cukrászmesterséget. Az 
5. és 6. osztályosok pedig a 
Rizmajer Kézműves Sörfőz-
dében nyerhettek betekintést 
a sörfőzés rejtelmeibe. 

Hírek a csepeli
iskolákból 

1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest
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Erzsébet-bál: másfél 
millió jótékony célra

Telt ház és vastaps a táncgálán

Idén hetedik alkalom-
mal rendezte meg Csepel 
önkormányzata a Szent 
Erzsébet Jótékonysági 
Bált. Borbély Lénárd 
polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket. A bál 
fővédnöke, Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes, 

a Dévai Szent Ferenc Alapítvány ala-
pítója volt, aki videóüzenetben üdvö-
zölte a vendégeket. A jótékonysági bál 
alapvető célja minden évben a rászoruló 
vagy hátrányos helyzetű közösségek tá-
mogatása. Ebben az évben a cél a nehéz 
körülmények között élő csepeli csalá-
dok megsegítése – a csepeli lelkészi kör 
bevonásával –, valamint a Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány által fenntartott gyer-
mekotthonok támogatása volt. A belépő- 
és támogatói jegyek árából, valamint az 
egyéb felajánlásokból befolyt összeg kö-
zel 1,5 millió forint.

A Csepeli Német Önkormányzat és 
a Csepeli Svábok Szabad Kulturális 
Egyesülete ismét megtartotta a Német 
Nemzetiségi Kulturális és Táncgálát, 
valamint a hagyományos Erzsébet- és 
Katalin-napi táncos rendezvényt. No-
vember 23-án a Királyerdei Művelődési 
Ház színháztermében óvodás és iskolás 

tánccsoportok léptek fel. Lász-
lóné Balázsovits Magdolna, a 
Csepeli Német Önkormányzat 
elnöke különleges évnek nevez-
te az idei évadot, mivel az 1993-
ban alakult gyermek és ifjúsági 
táncegyüttesüknek a harmadik gene-
rációja nevelődött ki, és a kis táncosok 

szeptembertől bekerültek a felnőtt cso-
portba. A csepeli önkormányzat képvi-
seletében Borbély Lénárd polgármester 
és Ábel Attila alpolgármester vettek 
részt az éjszakába nyúló táncesten. 
A rendezvényt az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma is támogatta. • AZS

A bált a Csepeli Városkép Kft. szervezte. A bál főtámogatója: Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Kiemelt támogató: Alpiq, Horizont 
Global Kft. A tombola nyereményeit felajánlották: LAMAR Építész Iroda 
(fődíj),  Win-Group Kft.,  Folly Arborétum és Borászat, Rizmajer Kézműves 
Sörház, Fuxin ltd., Agricolae Kft.

Árpád-házi Szent 
Erzsébet kenyeret 
oszt a szegényeknek

Böjte 
Csaba 
videó-

üzenete:

fo
tó

: G
M
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A Vermes Miklós Általános Iskola 
a Határtalanul pályázat keretében 
2 753 000 forintot nyert, a csepeli 
önkormányzat további százezer 
forinttal segítette ötnapos utun-
kat. Célunk az volt, hogy Mátyás 
királlyá avatásának 560. évfordu-
lóját erdélyi helyszíneken, mon-
dák feldolgozásával ünnepeljük 
meg. A program 
tartalmazta Mátyás 
kolozsvári szülő-
házának és lovas 
szobrának megte-
kintését is. Az öt 
nap alatt 1800 ki-
lométert tettünk 
meg 46 diákkal, öt 
kísérő tanárral és 
két, kimondottan 

gyermekbarát buszsofőrrel. Jár-
tunk Déva várában, körbesétál-
tuk Vajdahunyad várát, Torockón 
gyönyörködtünk a Székelykőben. 
Eljutottunk még Homoródfürdő-
re, Székelyudvarhelyre, Korondra 
is. Közös programot szerveztünk 
a Györgyfalvi Általános Iskola di-
ákjaival. • László Ágnes, Becz Miklós

CIVIL ÉLET

Különleges, rézlemezekből készült 
műalkotás látható a Béke téri Jézus 
Szíve-plébánia pincéjének közös-
ségi termében, ahol az ott gyakorló 
kórustagok is megcsodálták már. 
„A kép Németországból származik. 
A rajta olvasható felirat jelentése: 
végítélet, az utolsó ítélet. Ennek 
mozzanatait ábrázolták igen szem-
léletes módon az alkotáson. Kö-

zépen Szent Mihály arkangyal áll 
mérleggel a kezében: az egyik ser-
penyőben az elhunyt, a másikban 
a cselekedetei láthatók. »Íme, meg-
mérettél és könnyűnek találtattál?« 
Az angyal feje fölött oldalt Krisztus 
van a képen. Nem láttam még ilyen 
megoldást a hasonló témájú áb-
rázolások között” – mondta el la-
punknak Kispál György atya. 

Különleges műalkotás

Erdélyben Mátyás királlyal

EGYHÁZI ÉLET

Boldog Brenner 
János vértanú

„Málcsi néni, olyan 
gyönyörű a reggel, 
át tudnám ölelni a 
világot!” Ezekkel a 
szavakkal köszön-
tötte János atya éle-
te utolsó reggelén, 
a plébánián Málcsi 
nénit. Azok szá-
mára, akik szemé-
lyesen ismerték Já-
nos atyát, nem volt 

szokatlan ez a derű. Mindig mindenben a 
szépséget látta. Az egyik hívő így emlékszik 
vissza: „Volt egy bizonyos kisugárzása, amit 
nem is lehet szóban elmondani. (…) Ő nem 
tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg 
ne állt volna, és akár csak két szót ne szólt 
volna hozzá. Az az örökös kedves mosoly az 
arcán… Komolyan hirdette Isten igéjét, tanú-
ságot tett minden pillanatban a hitről.” 

A hitélet mellett gondot fordított arra is, 
hogy hittanosaival focizzon, kiránduljon. A 
26 éves rábakethelyi káplán „bűne” a fenn-
álló rendszer szemében az volt, hogy hűsé-
gesen látta el lelkipásztori feladatait, egyre 
nőtt a hívek száma. Püspökével el akarták 
helyeztetni, majd fahasábokat dobáltak a 
motorja elé. Ő mégis Rábakethelyen maradt.

December 14-éről 15-ére virradó éjszaka 
azzal az indokkal csalták ki a plébániáról, 
hogy haldoklóhoz kell mennie Zsidára. Az 
úton gyilkosok várták és 32 késszúrással 
oltották ki életét. Utolsó leheletéig védte az 
Oltáriszentséget! 

Idén május 1-je óta boldogként tisztelhetjük 
Brenner János vértanút, ünnepe december 
15-e. Azon az éjszakán úgy tűnhetett, hogy 
győzött a gonoszság. Brenner János fénye 
most mégis ragyog, hiszen „Az Istent szere-
tőknek minden a javukra válik” (Római levél 
8,28 – Brenner János újmisés jelmondata).
Sztancsikné Losonci Tímea
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Idén ünnepli 25 éves jubileumát a 
Virágos Magyarország környezetsz-
építő verseny.  Az évforduló alkalmá-
ból a Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) egy-egy facsemetét ajándéko-
zott a pályázó településeknek. 

A Virágos Magyarország 1994-ben in-
dult útjára. A nagysikerű mozgalom-
nak a hazai kertkultúra bemutatása, 
felkarolása, támogatása, népszerűsí-
tése a legfőbb célja. A megmérettetés-
nek számos pozitív hatása van, a zöld-
felületek rendezettebbé, a települések 

virágosabbá válnak, a verseny ugyan-
akkor hozzájárul a közösségépítéshez, 
a környezettudatos gondolkodáshoz. 
A népszerű mozgalomhoz évente 300 
település csatlakozik, Csepel önkor-
mányzata is hosszú évek óta rendsze-
resen részt vesz a programban.

A verseny idén ünnepli 25 éves évfor-
dulóját. A Magyar Turisztikai Ügy-
nökség (MTÜ) ebből az alkalomból 
több különlegességgel is készült, így 
idén mind a 324 pályázó településnek 
egy-egy facsemetét és egy emlék-

táblát ajándékozott. A NTÜ szakem-
berei az emlékfa kiválasztása során 
több szempontot is figyelembe vettek. 
Többek között olyan, hosszú életű, 
őshonos eredetű fát kerestek, mely az 
ország valamennyi táján telepíthető, 
viszonylag gyorsan növekszik, nem 
foglal sok helyet, nem igényel speci-
ális gondozást. A csepeli emlékfa a 
Kis-Duna-partján kapott helyet. Az 
oszlopos gyertyánt Borbély Lénárd 
polgármester és az Arany János Álta-
lános Iskola ötödik osztályos diákjai 
ültették el. • PE

Jubileumi faültetés a Kis-Duna-parton

100 Folk Celsius
koncert

December 6-án 17 órakor

a Csepeli Szurkolói Arénában!

1211 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc út 81-83.

Mindenkit szeretettel várunk,
a belépés ingyenes!

AKTUÁLIS

fotó: GM
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Szeptember 1-jétől gróf Sommssich Antal magyar 
huszárszázados, lengyel ulánus alezredes nevét vi-
seli a Zalakomári Általános Iskola. A névadó ünnep-
ségen Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára leszögezte: a névadó élő pél-
dája volt a lengyel–magyar barátságnak. Beszédében 
úgy fogalmazott: gróf Sommsich Antal hősiességé-
vel, bátorságával igazi példaképpé vált, és a legne-
hezebb körülmények között is megállta a helyét. Az 
államtitkár köszönetet mondott Zalakomárnak, ami-
ért így ápolják a történelmi hagyományokat, példát 
mutatva a jövő generációjának. „A hazát szolgáló 
honvédeinknek tartozunk azzal, hogy sosem feledjük 
el őket” – mondta.

MAGYARORSZÁG

A migránskártya és a migránsvízum 
ügye is azt mutatja, hogy a bevándor-
lást támogatók védekezés helyett „szál-
lítmányozási ügynökségként” fogják fel 
az európai intézményeket, szerintük 
ugyanis ez a kontinens érdeke – mond-
ta Orbán Viktor miniszterelnök a Kos-
suth rádióban. Mindezt Magyarország 
szempontjából különösen előnytelen-
nek nevezte, jelezve ugyanakkor, hogy 
csak az európai parlamenti választás 
után vár minőségi változást.

A migránskártyákról a kormányfő azt 
mondta: miközben a pénzmosás elleni 

harcra hivatkozva folyamatosan szo-
rongatják az európai emberek torkát a 
hatóságok, addig valakik – úgy tűnik, 
az Európai Bizottság – névtelen bank-
kártyákat osztogatnak olyan emberek-
nek, akiket nem ismerünk, csak azt lát-
juk, hogy be akarnak jutni Európába, 
közülük pedig sokan válnak terroristá-
vá, fenyegetve ezzel az európai embe-
rek biztonságát. Jogos a kérdés, hogy 
ez miért történik, honnan van a pénz – 
tette hozzá, megjegyezve, hogy a fide-
szes európai parlamenti képviselők az 
ügyet nem hagyják annyiban, fel akar-
ják deríteni. „Teljesen nyilvánvaló, hogy 

két táborra szakadt az Európai Unió, a 
bevándorláspártiakra és a bevándorlást 
ellenzőkre. A megosztottság miatt nem 
tudtuk lezárni a nyitott kérdéseket, mi 
elutasítottuk a kvótát. Májusban lesz-
nek az európai parlamenti választások, 
a bevándorláspárti erők pedig tesznek 
még egy utolsó kísérletet”.

A migránsvízumot így kommentálta: 
ez egy olyan kapunyitás, amelyen az ár 
ismét betörhet Európába. Az EP egy-
szer már leszavazta, de most újra napi-
rendre vetetik, és le akarják nyomni a 
torkunkon – mondta Orbán Viktor. 

Németh Szilárd szerint Brüsszel még 
a májusi választás előtt olyan jogi kör-
nyezetet akar teremteni, amellyel a 
migránspárti politika folytatható. Ez 
lesz a jövő évi EP-választás tétje – ér-
tékelt a bevándorlásellenes kabinet ve-
zetője. A politikus kiemelte: a migrán-
sok által használt bankkártyák komoly 
biztonsági kockázatot jelentenek.

Az ENSZ honlapján elérhető adatok-
ból az is kiderül, hogy Soros György is 
csatlakozott a kezdeményezéshez. Az 
üzletember közölte, ötszázmillió dol-

lárt különített el ennek támogatására. 
„Soros nem mondott le arról, hogy a 
migránsok legfőbb támogatója és a 
migránsok Európába áramoltatásá-
nak legfőbb szervezője legyen”. Soros 
György spekulációból származó ha-
szonból „finanszírozza Európa tönk-
retételét” – értékelt Németh Szilárd, 
aki az ún. migránsvízum kapcsán el-
mondta, Európában van egy vízum-
kódex, egy rendelet erejű jogszabály, 

amely nyomán rövid idejű, egy ország-
ra szóló menekültvízum kiadására van 
lehetőség. Ezt akarták kibővíteni. A 
kezdeményezés viszont, amellyel az 
illegális migrációt akarták legálissá 
tenni, megbukott a miniszterelnökök 
tanácsában, ezért magasabb szintre 
emelték a döntést. A fideszes politikus 
elmondta: az Országgyűlés honvédel-
mi és rendészeti bizottságát arra kérik, 
tűzze napirendre mindkét kérdést.

Migránskártya, migránsvízum

Az EP-választás tétje

Huszáros névadás

Kovács Vilmos ezredes, Németh Szilárd honvédelmi 
államtitkár, Cseresnyés Péter államtitkár, a körzet ország-
gyűlési képviselője és Szakáll Tibor intézményvezető

fotó: honvédelem.hu
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Varga Jánost, a Nemzet Sportolóját, 
valamint az októberi budapesti világ-
bajnokságon szerepelt magyar csapatot 
köszöntötte a Magyar Birkózó Szövet-
ség vezetése.

Németh Szilárd, az MBSZ elnöke és 
Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, a 
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) ko-
rábbi vezetője, tiszteletbeli elnöke, NOB-
tag méltatta a 79 éves Varga Jánost, 
aki néhány napja került be hivatalosan 
a Nemzet Sportolói közé.  Németh Szi-
lárd felidézte a kiváló birkózó életútját. 

Kiemelte: azon kevesek közé tartozik, 
aki olimpiai, világ- és Európa-bajnok-
nak is mondhatja magát, 
és összesen tíz világverse-
nyen szerzett érmet, köz-
te öt aranyat. Klasszisát 
jelzi, hogy nem csupán 
kötöttfogásban, hanem 
szabadban is a legjobbak 
közé tartozott. Sportolói 
karrierje után mesteredzői 
címet szerzett, tanítványai 
között Európa-bajnokok is 
voltak, és bíráskodott is.  

A birkózó-világbajnoksággal kapcso-
latban  Németh Szilárd arról beszélt, 
hogy a szervezés nagyon kemény, de 
felemelő munka volt. Nenad Lalovic, a 
nemzetközi szövetség (UWW) elnöke 
szerint minden idők legnagyobb, legsi-
keresebb és legjobb vb-je zajlott a ma-
gyar fővárosban.

A szervezés mellett a magyar csapat 
eredményei is kiemelkedőek voltak, 
egy arany-, két ezüst- és egy bronzé-
rem volt a mérleg, illetve négy ötödik 
hely. Az érmesek és ötödik helyezettek 
most vehették át az eredményeikért 
járó pénzjutalmat jelképező „óriás-
csekket”.

„Nekünk, akik a honvédelem 
kötelékében dolgozunk, kü-
lönösen fontos a múlt meg-
ismerése, feldolgozása, és 
ennek jelentős részét képezi 

az elesett katonák emléké-
nek megőrzése, ápolása, sír-
emlékeik védelme, karban-
tartása” – mondta Németh 
Szilárd, a Honvédelmi Mi-

nisztérium parlamenti ál-
lamtitkára november 23-án, 
a zalaegerszegi Olasz temető 
avatási ünnepségén.

A Honvédelmi Minisztéri-
um támogatásának köszön-
hetően Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
az Olasz temetőben, a Botfai 
köztemetőben és a zalabe-

senyői temetőben összesen 
670 hadisírt és két emlék-
művet újított fel. A sírokat 
és az emlékművet Jákob Já-
nos dandártábornok, a HM 
Protestáns Tábori Püspök-
ség püspöke és Berta Tibor 
ezredes, a HM Katolikus 
Tábori Püspökség általá-
nos helynöke áldotta meg és 
szentelte újra.

Birkózót választottak 
a Nemzet Sportolójának

A nagy háború 
Zalaegerszeget 
sem kímélte

MAGYARORSZÁG

fotó: MTI

Németh Szilárd: a múlt meg-
ismerése különösen fontos

fotó: Róth Tamás
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A Fővárosi Önkormányzat, 
a Magyar Diáksport Szövet-
ség (MDSZ) és a Budapesti 
Diáksport Szövetség (BDSZ) 
ismét díjazta a diákolimpián 
kimagaslóan teljesítő isko-
lákat.  A hagyományoknak 
megfelelően az első húsz 
oktatási intézményt kiemel-
ten jutalmazták. „Immár öt 
éve három csepeli iskola is 
ott van a legjobbak között. 
Idén a Kazinczy Ferenc Ér-
tékközvetítő és Képességfej-
lesztő Általános Iskola 3., az 
Arany János Általános Iskola 
8., a Gróf Széchenyi István 
Általános és Két Tannyelvű 
Iskola 12.  lett a budapesti 
rangsorban” – számolt be az 
eredményekről Jenei János, 
a kerületi testnevelési mun-
kaközösség vezetője.

A diákolimpiák legfőbb célja 
a sportágak népszerűsítése, a 
tehetséggondozás, az egész-
séges életmódra nevelés. A 
versenyek felmenő rendszer-
ben zajlanak, azaz az iskolai, 
körzeti, kerületi bajnokok 
megyei elődöntőkön, döntő-
kön mérik össze tudásukat, 
ahonnan a legjobbak az or-
szágos elődöntőkbe, döntők-
be jutnak. A diákok 13 sport-
ágban versenghetnek. 

„A csepeli diákolimpiai 
rendszer példaértékű, hisz 
évente több mint 33 ver-
senyt rendezünk. A legnép-
szerűbb a labdarúgás, négy 
korcsoportban több mint 
30 csapat indult” – mondta 
Jenei János. „Labdarúgás-
ban és kézilabdában a Szé-
chenyi diákjai viszik a prí-
met, rendszeresen az első 
három között szerepelnek, 
ugyanakkor a budapesti di-
ákolimpián mezei futásban 
is jó eredménnyel végeznek. 
Az Arany János Általános 
Iskola tanulói atlétikában 
kiválók, röplabdában pedig 
szinte mindig ott vannak a 
budapesti versenyek döntő-
jében. A Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola indulói 
pedig az atlétika mellett 
a grundbirkózás országos 
döntőiben jeleskednek” – 
emelte ki a szakember. 

Az iskolák a helyezéseknek 
megfelelően több száz ezer 
forintos sportszervásárlá-
si utalványt kaptak. Ám a 
csepeli önkormányzat is 
rendszeresen támogatja a 
diákolimpiai részvételt, idén 
80 ezer forintot biztosított 
sporteszközök beszerzésére 
minden iskolának. • PE

Diákolimpia

Csepeli iskolák 
a legjobbak között

SPORT/PROGRAM

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A CSEPEL ÖRÖKSÉG-DÍJAS
CSEPELI AUTH HENRIK FESZTIVÁL FÚVÓSZENEKAR

2018. DECEMBER 15., 18.00 ÓRA
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

SPORTCSARNOKA
(1214 BUDAPEST, SIMON BOLIVÁR SÉTÁNY 4-8.)

KÖZREMŰKÖDIK FEJÉR ANDRÁS
LISZT-DÍJAS HARSONAMŰVÉSZ, 

A BERLINI SZIMFONIKUS ZENEKAR SZÓLISTÁJA

ÉS GYENES BÉLA ARTISJUS-DÍJAS SZAXOFONMŰVÉSZ

VEZÉNYEL PÉNTEK JÁNOS
ARTISJUS ÉS CSEPEL ÖRÖKSÉG-DÍJAS KARMESTER

A minősítést a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség bizottsága végzi.

A hangverseny fővédnöke: NÉMETH SZILÁRD,
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára

A hangverseny védnöke: BORBÉLY LÉNÁRD,
Csepel polgármestere

MŰSOR

I. rész
Philip Sparke – Navigation Inn

Johan de Meij – T-Bone Concerto (Fejér)
Antonin Dvorzak – e-mol Szláv tánc

Hidas Frigyes – Fantázia és fúga

II. rész
George Gerschwin – Girl crazy nyitány (fúvószenekari bemutató)

Glenn Miller – Story forever
Benny Goodman – Memories

Astor Piazzola – Oblivion (Gyenes)
Arturo Marquez – Danzón No. 2

P. I. Csajkovszkij – Rhinow – Diótörő swing

A BELÉPÉS
INGYENES

Támogatóink:

Auth Henrik úr
A zenekar elnöke

fotó: GM
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A töltelékhez: 
 • maradék sült-, főtt húsok
 • maradék főtt rizs vagy rizibizi
 • füstölt sonka
 • kolbász
 • reszelt keménysajt
 • egy nagy fej vöröshagyma
 • 5-6 gerezd fokhagyma
 • egy-egy paprika, paradicsom
 • olívaolaj
 • borsó, bab, kukorica, sárgarépa
 • húsalaplé
 • tortillalapok
 • őrölt bors, chilipor, só, morzsolt 
majoránna

A salátához:
 • fehér fejeskáposzta
 • 2-3 szál sárgarépa
 • petrezselyem vagy tárkony 
(vagy koriander)

 • póréhagyma
 • majonéz, mustár
 • tejföl
 • fehérbor
 • extraszűz olívaolaj
 • cukor, só, őrölt bors
 • citrom vagy lime leve, egy alma

A hagymát az olívaolajon dinsztelem, a felkockázott vagy 
felcsíkozott húsokat, kolbászokat megfuttatom, átpárolom az alaplé 
segítségével, közben fűszerezem. Hozzáadom a zöldségeket, s azzal 
együtt párolom, majd belekeverem a rizst és a reszelt sajtot. Ezzel 
töltöm meg a tortillalapokat.

A majonézzel, mustárral, a citrom levével, cukorral, sóval, borssal, 
borral, olívaolajjal mártást készítek. A káposztát csíkokra vágom, a 
hagymát felszeletelem, a répát és az almát lereszelem, a zöldfűszert 
apróra vágom. Ezeket összekeverem, és a mártáshoz adom, alaposan 
összedolgozom, jó hidegre hűtöm, s közben össze is érik.

Németh Szilárd: így főzök én

Húsos-zöldséges 
rizs tortillába 
töltve coleslaw 
salátával

RECEPT

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-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17; 
sz: 9–14

Gyerekeknek ajánljuk: 
December 7-e, 10-10.45: Kerekítő 
Mondókás Móka 0-3 éveseknek - játékos 
foglalkozás. Kerekítő könyvsorozat népi 
mondókái, ölbeli játékai nyomán, dalok-
kal, hangszerjátékkal színesítve. A játékos 
foglalkozást Farkas Katalin óvodapedagó-
gus vezeti. 
December 15-e, 11 óra: Csicsergők kéz-
műves kuckója.  A foglalkozáson gyöngyből 
készítünk karácsonyfadíszeket.  Az ingyenes 
program remek alkalom, hogy eljöjjenek a 
könyvtárba és a sok szép új gyerekkönyvből 
is kölcsönözzenek.

Ingyenes diafilmkölcsönzés Több mint 
200 új mese diafilmmel várjuk a szülőket.

Felnőtteknek ajánljuk:
December 5-e, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
-  Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket.

2018. december 29-e, 15 óra: Pódium! 
– közös színházlátogatás. Molnár Ferenc: 
Delila című vígjátékát nézzük meg a Cent-
rál Színházban. A főbb szerepekben: Balsai 
Móni, Stohl András, Trokán Nóra, Magyar 
Attila, Cserna Antal.  Jegyek: 5700.-Ft/db

Személyes színházjegyvásárlási lehe-
tőség minden hétfőn 16-18 óra között. 
Novák Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.
com, tel: 06/304141684

20 órás (4 délelőtt) számítógépes tanfo-
lyam idősebbek részére:  Tanfolyam díja: 
2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) 70 év 
felett tagság ingyenes, csak a tanfolyami 
díjat kell fizetni. A jelentkezés folyamatos. 

A könyvtár minden rendezvénye ingyenes, 
várjuk szeretettel!   

Minden kedden 10 órától Kanaszta-csata 
kártyaklub. Adatbázisok a könyvtárban: 
http://www.fszek.hu/adatbazisok. Használt 
könyvek kiárusítása: minden könyv 100 Ft/db

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és -haszná-
lati foglalkozásokra, előzetes bejelentkezés 
szükséges: 276-3512, Juhász Gáborné

Ha Ön még nem tagja könyvtárunk-

nak, ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt 
és 70 év felett a beiratkozás ingyenes! 
Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon 
www.fszek.hu vagy személyesen illetve a 
2763-512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek!  70 féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! Használt 
könyvek kiárusítása: 100 Ft/könyv! 

* * *
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.

A könyvtár állományából kivont jó állapotú 
használt folyóiratok kedvezményes vására! 
(Családi lap, Interpress Magazin, Otthon, 
Story,  Praktika)

Kineziológiai Klub: Két hetente, szerdán, 
16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes. Legkö-
zelebb: 2018. december 12. Téma: Tudatos-
ság és céljaink kapcsolata     

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 

minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor. Legközelebb: dec. 5.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás és is-
kolás csoportokat. Könyvújdonságok: két-
hetente várják a kedves olvasókat! Ingyenes 
beiratkozási lehetőség: 70 év felettieknek 
és 16 év alattiaknak. Internethasználat.

További hírek, információk: 
Honlap: http://www.fszek.hu/konyvtara-
ink/venusz_u__2_ 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

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

Diafilmek kölcsönzése ingyenesen, 2 
hétre. Kéthetente új könyvek, friss fo-
lyóiratok érkeznek. 

A könyvtár állományából kivont folyóira-
tok 100 Ft/db áron megvásárolhatók. (Diéta 
és Fitnesz, Éva, Kertbarát Magazin, Kreatív 
kötés, Nők Lapja kiadványok, National Geo-

graphic, Praktika, Természetgyógyász stb.)

A könyvtár programjai: 
Matematika-korrepetálás október 
3-tól minden szerdán 15.30-tól.
Meridiántorna: december 13., 15 óra
Szemtorna: december 13., 15.30
Gyógyító hangok: december 12., 17 óra

Bővebb tájékoztatás a könyvtár honlapján: 
www.fszek.hu/szentistvan, vagy telefonon 
a 277-5278-as számon nyitva tartási időben.

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

December 3-a, 16 óra: Joó Jánosné Játékos 
évek című interaktív kiállításának megnyitója
December 6-a, 17 óra: Közös nevező című 
kiállítás megnyitója. Hét művész együttes 
tárlata 

* * *
ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely, Csepel, Kondor utca 29., 
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617 
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com

Végh Edit Új úton című kiállítása.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik kéthetente 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 december 17-én, hétfőn jelenik meg.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. december 13.

Sorsoltunk! A november 15-ei skandináv rejtvény nyertese: Molnár Csaba 1211 Bp., Kossuth Lajos utca. A gyerekrejtvény nyertese: Zakar László 
1212 Bp., Szabadkai u. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 
között (Csete Balázs u. 15.). Gratulálunk!
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1.  … ének, Charles Dickens regénye

2. Céltudatos cselekvés, pl. bevetés vagy kampány

3. Jobb adni mint …

4. Tűlevelű növény 

5. Jóságos, nagylelkű

6. … lónak ne nézd a fogát!

7. Régiesen: pakk

8. Kislányoknak való játék

9. Chuck …, amerikai színész

10. Sokszínű ceruzakészlet

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Szent Erzsébet
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NézzeN be hozzáNk, megéri!Folyamatos 
akciók! %

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek 10–18-ig; Szombat 10–13-ig        Tel.: +36-30-160-74-67

Nyitva tartás: Hétfő–Péntek 9–17-ig;  Szombat 9–14-ig 
Tel.: +36-30-160-74-64

1039 Bp. Hadrianus utca 9. 
(Volt fitness terem helyén)

1214 Bp. ii. Rákóczi Ferenc út 277. (csepel)

www.pegabutor.hu

www.pegabutor.hu

Egyedi konyhák! 

Az egyedi bútorkészítési, -szerelési igényeket is teljesítjük.  
Bútorrendelés és -szállítás rövid határidővel. 

Panna 
asztal 
linda 
székkel

Feniks 
egy karos

trixi garnitúra

Dézi heverő

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, beke-
rítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentes-
ség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 
36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, zárt-
kertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a zsám-
béki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, garázs, 
toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany be van 
vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. I.ár: 20 mFt. 
T.: 06 70 375 91 73.________________________________________ 
DÖMSÖDÖN felújításra szoruló kis parasztház eladó. 
Iár: 4,2mFt T.:06 30 350 33 31________________________________________ 
CSEPELI megvásárolható önkormányzati kis panel lakást 
keresek XI. kerületi csere lakás van/ nincs közösköltség; nap-
kollektor, fűtés, kertrész van T.:0670977 52 71

KIADÓ________________________________________ 
KIADÓ önálló garázs Eszterházban hosszútávra. Díj: 25 eFt/
hó. T.:06 30 92 26 545

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
FODRÁSZAT Akció! Kizárólag új vendégeink részére: Női vá-
gás, szárítás rövid hajnál 2800 Ft, férfi  vágás, szárítás, mosás 
1800 Ft. Női festés + szárítás 4000 Ft. Pedikűr 2500 Ft. T.: 06 
1 276 69 23________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáink-
ra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06 1 402 4330, 
06 20 491 5089 ________________________________________ 
CSEPELI gázkészülék szerviz. FÉG gázkonvektor, cirkó, kombi 
cirkó javítása. Vízvezeték szerelés, dugulás-elhárítás. 
T.: 06 70 294 9915________________________________________ 
KÖSZÖRŰS kulcsmásoló a csepeli piacon, a Lottózó mellett. 
Mindent élez A-Z-ig. Olcsó, minőségi munka, megvárható. 
Nyitva: K-P:8-16, Sz:7-13. T.: 06 20 387 7059________________________________________ 
FESTÉS- mázolás- tapétázás: kisebb munkálatokat, kőműves 
javításokat vállalok. T.: Kovács Gergely: 06 30 568 6255________________________________________ 
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

KÖZÖS képviselet, Társasházkezelés, Lakástakarék, Pénzügyi 
szolgáltatások, Ingatlan ügyletek: PRISCA Kft: 1215 Árpád u. 1. 
II. 223., T: 0620 582 1745, www.priscakft.hu

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre azonnali kezdéssel felveszünk laka-
tost, sofőrt, irodai asszisztenst és ár kalkulátort. 
T: 06 30 9 32 62 72, 0630 981 14 01________________________________________ 
A SÓTLAN ember kedélytelen, unalmas. Mi megfűszerez-
zük mások életét! IX. kerületi ipari fűszerkeveréket gyártó 
üzemünkbe, egyműszakos munkarendbe, betanított fizikai 
munkára, férfi munkatársat keresünk. T: 06 20 944 6579________________________________________ 
TAKARÍTÓ kollégákat keresünk irodaházakba, illetve napköz-
beni alkalmi munkavégzésre. T.: 06 20 464 28 69 ________________________________________ 
TAKARÍTÓ kollégákat keresünk pénzintézet soroksári, lo-
gisztikai központjába, délutáni, részmunkaidős pozícióba. 
Bejelentett állás, erkölcsi bizonyítvány szükséges. 
T.: 06 20 667 4704________________________________________ 
ÉPÜLETGÉPÉSZ- valamint villanyszerelő karbantartó kollé-
gákat keresünk pénzintézet soroksári, logisztikai központjá-
ba. Délelőtti ill. délutáni műszakos munkarend, bejelentett 
állás, cafeteria juttatási csomag. Erkölcsi bizonyítvány szük-
séges. T.:06 30 242 7598

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek egya-
ránt, a Vitart Stúdió szakmai partnereivel: szakorvosi vizsgá-
lat, gyógytorna és manuálterápia, speciális gerinctréningek, 
pszichodiagnosztikai feltárás, orvosi gyógymasszázs. A Stúdió 
ezen szolgáltatásokra 10% kedvezményt biztosít! Bejelentkezés 
hétköznapokon 8.00 - 12.00 óráig: 06 70 318 3077. A Stúdió teljes 
kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon található. Vitart Stú-
dió Csepel: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3. email: linda@laska-
itreningek.hu; web: laskaitreningek.hu; Facebook: Vitart Stúdió 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
FIGYELEM! Rossz akkumulátort, vasat, fémet, hulladékot 
vásárolok. Kiszállás díjtalan. T.: 06 30 461 7759________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322 ________________________________________ 
MARUTI fehér - most vizsgázott – eredeti festés, nagyon szép 
állapotban, garázsból 83.000 km-rel eladó. Ár: 220 eFt. 
T.:06 70 321 9191

RÉGISÉG________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok színházak részére is bútorokat, 
dísztárgyakat, festményeket, csillárokat, réz- és bronztárgya-
kat, kerámiákat, kitüntetéseket, pénzérméket, hangszereket, 
könyveket, ruhaneműt teljes hagyatékot. T.:06 30 94 35 583

APRÓHIRDETÉSEK   A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET 
FENNTARTÁSI OSZTÁLYA

FELVÉTELT HIRDET

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,
 FŰNYÍRÓ TRAKTOR KEZELŐI,

 KERTÉSZETI SZAK- ÉS SEGÉD MUNKÁS, 
VALAMINT

PARKÉPÍTŐ MUNKAKÖRÖKBE 
FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 

parkfenntartási, kertészeti gépkezelői, öntözőrendszer telepítési és egyéb 
kertészeti szak- és segédmunkák végzése. 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK: megbízhatóság, precizitás, önálló 
munkavégzés és felelősségvállalás, szakmai jártasság.

AMIT KÍNÁLUNK: hosszú távú, stabil munkahely, bejelentett 8 órás 
munkaviszony, szakmai fejlődési lehetőség, versenyképes jövedelem, 

jövedelem kiegészítő juttatás: Cafeteria.

FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT: a kertészeti gépkezelői 
munkakörbe a munkához tartozó kisgépek kezelése, kertész 
szakmunkás végzettség, gépjármű vezetői jogosítvány (B, C 

kategória), több éves szakmai gyakorlat, parképítői munkakörben 
földmunkakezelésében szerzett képesítés és tapasztalat, 

öntözőrendszer telepítési és kezelési gyakorlat.

Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével a 
park@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja 

személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, 
Katona József u. 62-64.) is, ahol a munkakörre vonatkozó 

egyéb kérdéseivel kapcsolatban tájékoztatást adunk.
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Ford Kuga 
5 799 000 Ft-tól*

*Business Technology 1,5l EcoBoost
150 LE EUR6.2 2WD M6, 

Ford Credit finanszírozással  

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszer-
ződésekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes.  
Az ajánlat és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford  
márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó  
illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszerelt-
séggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül  
ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209  
g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

A hirdetés 
felmutatójának 

új jármű rendelése 
esetén egyedi 
kedvezményt 

adunk!

 
 
 
 
 
 

A luxus csokoládé gyártásban világszerte ismert GHRAOUI, 
csepeli telephelyére keres azonnali kezdéssel, megbízható és tapasztalt  

takarító  
munkatársakat egy műszakban (hétfőtől-péntekig). 

 
 
 
Elvárások: 
§ kulturált megjelenés 
§ munkájára igényes 
§ tisztaság- és rendszerető 
§ szakirányú végzettség előnyt jelent 
§ gyakorlat hasonló munkakörben előny 
 

 
Amit kínálunk: 
§ családias munkahelyi légkör  
§ kedvezményes étkezés 
§ cafetéria – étkezési jegy 
§ határozott és határozatlan munkaviszony 
 
Munkavégzés helye: 
Csepel  
 

Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek, kiváló minőségének 
biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség! 

 

 

A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címen várjuk  
2018 december 13-ig. 

 

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

Novemberi programok
Zenei-irodalmi programok

12.07. Csepeli Mosolygó Dalkör Egyesület ünnepi adventi műsora 16 órai kezdettel
12.14. Három tenor karácsonyi koncertje Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész, 15 órától

12.21. Karácsonyi koncert. Dr. Szentkirályi Aladár művésztanár-igazgató, 
Rácz Aladár zongora művész 16 órai kezdettel

Úti beszámoló
12.13. Izraeli nagy körút I .rész. Krisztus földi útja Előadó: Mikó Imre okleveles 

építészmérnök, közgazdász. A filmvetítéssel egybekötött előadás 15 órától kezdődik. 

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. Frissítő masszázs minden hétfőn 10-15 óráig. Masszőr: dr. Solymosi Mária. 
Kímélő torna minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig. Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig. 

Táncos szombatok  
Zene: Somogyi Károly előadóművész. A táncesték 16-19 óráig tartanak.          

Ének A muzsika téged köszönt jó barát. Minden csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12 órától 18 óráig. Oktatók: Szabó Jenőné és Várkonyi Ágnes                                                        

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, vagy 

személyesen munkanapokon 10-16 óráig a Nyugdíjas Közösségi Házban
Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 20 óráig
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FESTMÉNY-

KIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR 
a Neves Kor-Társ Galéria rendezésében

DECEMBER 8-9-ÉN
(SZOMBAT-VASÁRNAP) 10-18 ÓRÁIG

A több, mint hétszáz bemutatásra kerülő kép a mai magyar festészet
különböző irányzataiban készült a hagyományostól a modern stílusokig,

az alkotások témájukban is szerteágazóak.

A festmények részletfizetésre is megvásárolhatóak.
A Neves Kor-Társ Galéria szeretettel várja kiállításán!

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

 

„Tánc nélkül nincs élet” 
Életképek a Csep’ Jazz Dance mindennapjaiból 

 

Fotókiállítás 
Gergely Eszter Zubaidah 

 fotóiból 

 

Modellként közreműködtek: 
Csep’ Jazz Dance táncosai 

 

Csep’ Jazz Dance művészeti vezető:  

Hodonszky Júlia  
Többszörös Nívódíjas Táncpedagógus, az IDO Táncok Mestere, A Tánc 
Világáért Nemzetközi Díj Kitüntetettje 

Asszisztens:  
Végh Alexandra 
Nívódíjas Táncpedagógus 

 

Megnyitó: 2018.december 3. 17 óra 

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

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!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ –  NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 
9.00-13.00, vagy csoportok számára, egyéb előre egyeztetett időpontban.

December 2., vasárnap 11.00
MIKOR JÖN MÁR MIKULÁS? 
Játékos Mikulásváró műsor a Szösz előadásában
Belépő: 800 Ft, csomagjegy: 800 Ft

December 8 és 9-én naponta 10-18 óráig
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR – 
a Neves Kor-Társ Galéria rendezésében
Belépés ingyenes! 

TANFOLYAMOK

Ovisuli Célja, hogy az 5-8 éves gyerekeknek és szüleiknek megkönnyít-
se az iskolakezdést. Időpont: szombat 9.00-12.00.
Érdeklődni lehet: Szalai Dóra 20 928 7275

Tai-chi mozgással és légzéssel az egészségért
Lazító és tartásjavító gyakorlatok, légzésfajták, relaxációs technikák.
Időpont: szerda 18.00-19.00, érdeklődni lehet: Ringer Lajos 70 708 5633

Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás
Időpont: december 18. kedd 9.30.
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 30 313 3991

Hangfürdő
Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: december 8. szombat 10.00, december 13. csütörtök 18.30

Veronilla Színi Stúdió gyermek és felnőtt csoportjába felvételt hirdet!
Felvétel időpontja: december 15-ig, minden szombaton 10-13-ig.
Kezdés: 2019.január 12. Érdeklődni lehet: Dévényi Judit 70 326 7917

Nyugdíjas klub
Időpont: december 1, december 15. 15.00-18.00

Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon, 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

2018. december 8., 10 óra
SÉTA A MÚLTBA – bunkertúra a Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. 
A látogatás ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

2018. december 8., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR CSEPELEN – használt holmik adásvétele, cseréje. 
MINDEN ASZTAL ELKELT! 

TANFOLYAMOK     

JÁTSSZUNK EGYÜTT! 
Ingyenes társas klub 9-99 éves korig
2018. december 5., 14-17 óra 

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő, csütörtök: 19:00-20:00

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

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

FITTÁNC NŐKNEK  hétfő, csütörtök: 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK 
kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

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

CSEP’ JAZZ DANCE 
Csoportbeosztás korosztályonként.

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30 

RINGATÓ 
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00, 11.00-11.30

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

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK

ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30

Íjászat: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött

Kézimunka foglalkozás kéthetente pénteken 14.30-tól

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

Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00

Tartásjavító gerinctorna: 
nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére, péntek 14.45-15.45

Meridián torna: csütörtök: 19.00-19.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 

Akrobatikus rock and roll: kedd 16.45-18.00, csütörtök 17.00-18.15

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

Hatha jóga: kedd: 18.00-19.30 

Fashion dance (gyerek): kedd, csüt. 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00

Csepp-Csepel Néptáncegyüttes hétfő 17.00-19.00

Kis-Csepel Néptáncegyüttes: szerda: 17.30-19.30

Ritmikus gimnasztika:
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
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 17.30-18.30
Íjászat: szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK

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

AA Klub: szerda, 18.00-19.00

A Szabó Magda Közös Közösségi Tér Galériája
szerete�el meghívja Önt és barátait

2018. december 7-én, 17 órára
az Alkotóművészek és Művészetbarátok

Ráckevei Egyesülete

A tárlatot megnyi�a Mertl A�la, az egyesület elnöke

Közreműködnek a Fasang Árpád Zeneiskola növendékei

A kiállítást rendezte Farkas Enikő intézményvezető-helye�es

”Alkotni annyi, mint életet alkotni…”
Antoine de Saint-Exupéry

Kezünk
nyomán

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár 4-8.

szmagda.iroda@gmail.com

című kiállításának
megnyitójára



24 csepeli hírmondóPROGRAM

2018. december 12.,
14.00 óra

Szabó Magda Közösségi Tér
színházterme

Ünnepváró
délután

A karácsonyi ünnepkörről
szóló előadásra,

kézműves-foglalkozásra,
meleg teára, egy jó hangulatú

adventi együttlétre
várunk mindenkit.

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár 4-8.

szmagda.iroda@gmail.com
06 1 355-4032

BELÉPŐ: 800 FT,
CSOMAGJEGY: 800 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

MIKOR
JÖN MÁR

A MIKULÁS?
JÁTÉKOS MIKULÁSVÁRÓ

MŰSOR A SZÖSZ
ELŐADÁSÁBAN

DECEMBER 2.
(VASÁRNAP) 11 ÓRA


