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2019 fontos év, hiszen két választás-
ra is sor kerül. Májusban arról fogunk 
dönteni, hogy kik képviseljék hazánkat 
az Európai Unióban. Azok, akik a mig-
rációt elutasítják és a magyar nemzet 
megmaradását szorgalmazzák, vagy 
azok, akik támogatói a migrációnak. 
Ősszel pedig Csepel jövőjéről fogunk 
szavazni. De itt nem csak az a kér-
dés, hogy a Főváros és a Kormány 
támogatásával tovább mehetünk-e a 
megkezdett úton, tovább fejlődhet-e a 
kerület, hanem arról is döntünk, hogy 
akarjuk-e, hogy Csepelt egy kísérleti 
kerületté alakítsák azok, akik szerint 
a migránsokat be kell fogadnunk. Ez 
lesz az önkormányzati választás igazi 
tétje – mondta el lapunknak Borbély 
Lénárd polgármester.

	 Január	elsején	kezdődött	az	utolsó	
év	az	önkormányzati	ciklusban.	Októ-
berben	választások	lesznek.	Hogy	látja	
az	elmúlt	éveket	és	milyen	tervek	vár-
nak	még	megvalósulásra?
	 A	Fővárosi	Önkormányzat	és	a	Kor-
mány	támogatásával,	felelős	gazdálko-
dással,	Csepel	sokat	változott,	fejlődött.	
Fejlődő,	és	minden	korosztály	számára	
élhető	kerületet	akarunk	építeni.	A	pa-
nelházak	 korszerűsítésétől,	 a	 csatorná-
zástól,	 útépítésektől	 a	 parkfejlesztése-
ken,	a	Kiserdő	megújításán	keresztül	a	
Kis-Duna-part	védelméig,	 rendbe	 téte-
léig	 olyan	 fejlesztéseket	 valósítottunk	

meg,	melyekre	 túlzás	nélkül	 évtizede-
ket	 vártak	 a	 csepeliek.	 Emellett	 olyan	
színes	kulturális	programokat	kínálunk,	
amiért	érdemes	a	kerületben	maradni.

Elmondhatom,	 hogy	 soha	 korábban	
nem	futott	egyszerre	olyan	sok	fejlesz-
tés,	 nem	 volt	 annyi	 útépítés,	 óvodai,	
egészségügyi	 és	 egyéb	 intézmény	 fel-
újítás,	mint	az	elmúlt	négy	évben.	Ettől	
függetlenül	 sok	 dologgal	 nem	 vagyok	
elégedett.	 A	 hétköznapi	 nehézségeken	
túl	vannak	rendszerhibák,	egyéb	prob-
lémák	is.	Ha	például	tíz	évvel	ezelőtt	azt	
mondja	valaki,	hogy	nem	a	munkanél-
küliség,	 hanem	 a	 munkaerőhiány	 fog	
gondot	okozni,	mosolyogva	legyintünk	
rá.	Most	mégis	ez	a	legnagyobb	problé-
máink	egyike.	De	az	egészségügyi	ellá-
tás	szervezésével	sem	vagyok	elégedett,	
sokkal	jobban	oda	kellene	figyelni	a	la-
kosságra.	Emellett	néhány	polgármeste-
ri	vállaláshoz,	például	a	Munkásotthon	
felújításához,	a	Csepel	SC	rendbetételé-
hez	kellett	volna	az	ellenzék,	elsősorban	

az	MSZP	és	a	DK	segítő	hozzáállása	is.	
Aki	nem	csepeli	vagy	nem	ismeri	ezek	
történetét,	az	értetlenül	állhat	a	Csepel	
SC	 vagy	 a	 Munkásotthon	 omladozó	
épületei	 előtt,	 amelyek	 szégyenletesek.	
Ezekben	 a	 fontos,	 közös	 ügyekben	mi	
készen	 álltunk	 kompromisszumra,	 de	
nem	jutottunk	előrébb.	

	 Mire	 számíthatnak	 a	 kerületben	
élők	ebben	az	évben,	vagy	akár	hosz-
szabb	távon?
	 A	 csepeliekkel	 közösen	 döntünk	
a	 jövőnkről!	 A	 fontos	 ügyekben	 ezek	
után	is	ki	fogom	kérni	az	itt	élők	véle-
ményét.	Ugyan	úgy,	ahogyan	tettük	ezt	
korábban	is.	

Elértük,	 hogy	 a	 gerincút	 második	 és	
harmadik	ütemét	összevonják,	és	meg-
kezdődjön	 a	 tervezés.	 A	 Gubacsi	 híd	
felújítása	szintén	hamarosan	kezdődik,	
az	új	csepeli	Duna	híd	tervei,	a	csepe-
li	 HÉV	 fejlesztési	 tervei	 folyamatban	
vannak.	Különleges	 lehetőség,	a	kerü-

A csepeliekkel közösen 
döntünk a jövőnkről

ÖNKORMÁNYZAT

https://csepel.hu/hireink/kozelet/item/11702-kozmeghallgatas-ujabb-utakat-epitenek-
javult-az-eletszinvonal

Arról szeretnénk 
megkérdezni 
a polgárokat, hogy 
milyen fejlesztéseket 
szeretnének a jövőben

Borbély Lénárd: 
A csepeliekkel 
közösen döntünk 
a jövőnkről! 
A fontos 
ügyekben ezek 
után is ki fogom 
kérni az itt élők 
véleményét
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let	számára	hatalmas	ugrás	előtt	állunk.	
Vannak,	 akik	 lövészárok-háborúhoz	
használnák	 fel	 az	 önkormányzati	 vá-
lasztást.	 Ezért	 nagyon	 remélem,	 hogy	
senki	 nem	 rombolja	 le	 önös	 politikai	
érdekből	ezeket	a	lehetőségeket.

	 A	 bevezetőjében	 említette,	 hogy	 a	
csepeliekkel	együtt	döntenek	a	fontos	
ügyekben.
	 2010	 óta	 többször	 fordultunk	 köz-
vetlenül	a	csepeliekhez	különböző	kér-
désekben.	Most	 arról	 szeretnénk	meg-
kérdezni	 a	 polgárokat,	 hogy	 milyen	
fejlesztéseket	szeretnének	a	jövőben,	mit	
tartanak	 fontosnak,	 és	 mit	 nem.	Meg-
kérdezzük,	mi	a	véleményük	a	különbö-
ző	 fejlesztésekről,	 a	közbiztonságról,	 a	
hajléktalan-kérdés	kezeléséről,	a	csepeli	
családtámogatásokról,	 egészségügyről,	
a	 parkolási	 gondok	 kezeléséről,	 az	 út-
építések	folytatásáról.	Azt	is	szeretnénk	
közösen	 eldönteni,	 hogy	 az	 óvodák	 és	
bölcsődék	felújítása	után	belevágjunk-e	
az	 iskolák	 megújításába,	 vagy	 éppen-
séggel	azt,	hogy	megőrizzük-e	gyerme-
keinknek	 és	 unokáinknak	 a	 Béke	 téri	
sporttelepet.	 Határozott	 álláspontom	
szerint	 igen,	de	vannak	olyan	politikai	
erők	és	befektetők,	akik	tulajdonosként	

lakóparkot	 építenének	 a	 helyére.	Arról	
is	megkérdezzük	a	csepelieket,	hogy	to-
vábbra	is	védjük-e	a	Kis-Duna-partot	a	
lakóparkoktól,	hiszen	ezen	a	területen	is	
mást	gondolunk	mi,	és	mást	az	ellenzé-
ki	képviselők.	De	migrációs	kérdésben	
is	újra	kikérjük	a	kerületiek	véleményét.			

	 Akkor	az	idei	választás	Csepel	fejlő-
dését	fogja	alapvetően	meghatározni?
	 Korábban	 erről	 szólt	 egy	 önkor-
mányzati	 választás,	ma	 azonban	 ennél	
sokkal	súlyosabb	a	tétje.	Májusban	Eu-
rópai	 Uniós	 választás	 lesz,	 ahol	 arról	
fogunk	 dönteni,	 hogy	 kik	 képviseljék	

ÖNKORMÁNYZAT

https://csepel.hu/hireink/kozelet/item/11702-kozmeghallgatas-ujabb-utakat-epitenek-
javult-az-eletszinvonal

„Arról is megkérdezzük a csepelieket, hogy továbbra is védjük-e 
a Kis-Duna-partot a lakóparkoktól, hiszen ezen a területen 

is mást gondolunk mi, és mást az ellenzéki képviselők”

„Azt is szeretnénk közösen eldönteni, hogy megőrizzük-e 
gyermekeinknek és unokáinknak a Béke téri sporttelepet. 
Határozott álláspontom szerint igen, de vannak olyan 
politikai erők és befektetők, akik tulajdonosként 
lakóparkot építenének a helyére”
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hazánkat	 az	 Európai	 Unióban.	 Azok,	
akik	a	migrációt	elutasítják	és	a	magyar	
nemzet	 megmaradását	 szorgalmazzák,	
vagy	azok,	akik	 támogatói	a	migráció-
nak.	Ősszel	 pedig	Csepel	 jövőjéről	 fo-
gunk	dönteni.	De	ez	a	két	választás	most	

szorosan	 összefügg.	 Ősszel	 nem	 csak	
az	 a	 kérdés,	 hogy	 tovább	 fejlődhet-e	 a	
kerület,	 hanem	 arról	 is	 döntünk,	 hogy	
akarjuk-e,	 hogy	 Csepelt	 egy	 kísérleti	
kerületté	alakítsák	azok,	akik	szerint	a	
migránsokat	be	kell	fogadnunk.	Ez	lesz	

az	 önkormányzati	
választás	igazi	tétje.	
Nemrég	 derült	 ki,	
hogy	 egy	 volt	 ma-
gyar	kormányfő	azt	
a	 jelenlegi	EU-s	 ál-
láspontot	ismertette,	
miszerint	 a	 helyi	
önkormányzatokat	
be	kell	vonni	a	mig-
ránsok	 elosztásába	
és	 letelepítésébe.	 A	
csepeliek	 erre	 már	
98%-os	 többséggel	
nemet	mondtak,	 de	
ha	 győznek	 a	mig-
rációt	 támogató	 el-
lenzéki	csoportosu-
lások	 vagy	 civilek	
mögé	bújt	politiku-
sok,	akkor	biztosak	
lehetünk	 abban,	
hogy	Csepelből	egy	
kísérleti	 hely	 lesz,	
ahol	 bármit	megte-
hetnek.

Én	 azonban	 hiszek	 a	 csepeliek	 józan	
eszében,	 és	 összefogást	 javaslok	min-
denkinek	 nemcsak	 a	 kerületünk,	 ha-
nem	hazánk	és	a	magyar	nemzet	érde-
kében.	Hajrá	Csepel!	• TK

Többször	is	foglalkoztunk	a	Csikó	sé-
tányon	található	egykori	Görgey	Artúr	
Általános	Iskola	hányatott	sorsával.	Az	
épületet	 a	 2010	 előtti	 önkormányzat	
eladta	 egy	magáncégnek,	 amely	 lakó-
parkot	akart	építeni	a	helyére.	Ám	nem	
csak	az	iskola	szűnt	meg,	végül	a	lakó-
park	sem	épült	meg.	Az	egyre	rosszabb	
állapotba	kerülő	épületből	az	évek	so-
rán	 egy	 rettenetes	 állapotú,	 szeméttel	
teli	 szellemház	 lett.	 A	 csepeli	 önkor-
mányzat	szerette	volna	felszámolni	ezt	
a	helyzetet,	de	a	 jogi	viták	miatt	nem	
nyúlhattak	az	épülethez.	Ám	a	kitartó	

munkának	 köszönhetően	 most	 végre	
az	 épület	 és	 a	 telek	 is	 visszakerült	 az	
önkormányzat	 tulajdonába.	 Először	 is	
rendet	 tesznek	 a	 lepusztult	 területen,	
majd	 a	 veszélyes	 és	 használhatatlan	
épületegyüttes	 bontása	 következik.	
A	munkák	ez	év	elején	elindulnak.	A	
tervek	szerint	a	területen	egy	pihenés-
re,	 kikapcsolódásra	 alkalmas	 parkot	
alakítanának	ki,	de	a	döntésben	az	ön-
kormányzat	 a	 sétányokon	 lakók	 véle-
ményét	is	kérte.	Az	tehát,	hogy	mi	lesz	
a	 telek	 sorsa,	milyen	 célra	 használják	
majd,	közös	döntés	lesz.	

Elkezdődik a volt Görgey iskola 
területének rendbe tétele

ÖNKORMÁNYZAT

„Ősszel arról is döntünk, akarják-e a kerület lakói, 
hogy migránsokat fogadjunk be. A csepeliek 

erre már 98%-os többséggel nemet mondtak, 
de ha győznek a migrációt támogató ellenzéki 

csoportosulások vagy civilek mögé bújt politikusok, 
akkor biztosak lehetünk abban, hogy Csepelből egy 

kísérleti hely lesz, ahol bármit megtehetnek”

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 
Borbély Lénárd polgármester 
javaslatára, 2019. január else-
jétől mentes az építményadó 
alól a magánszemély adóala-
nyok gépkocsitárolója.
A gépkocsitárolók adóztatását 
megszüntető határozatokat az 
Adóügyi Iroda minden érintett 
adózónak megküldi, a változás-
ról adatbejelentési kötelezett-
ségük nincs.

Köszönjük együttműködésüket!
    
 dr. Szeles Gábor jegyző
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Immár ötödik alkalommal rendezték 
meg a Királyerdei Művelődési Házban 
az újévi koncertet: a nagy sikerű, ün-
nepi eseményen a Csepeli Szimfoni-
kus Zenekar adott elő klasszikus da-
rabokat Medveczky Ádám Kossuth- és 
Liszt-díjas karmester vezényletével. 

A	 hangverseny	 előtt	 Borbély	 Lénárd 
polgármester	mondott	köszöntőt.	A	pol-
gármester	emlékeztetett	rá,	hogy	a	tava-
lyi	koncert	egyben	a	művelődési	ház	tel-
jesen	felújított	színháztermének	átadása	
is	volt:	azóta	már	az	épület	előtti	park	
és	a	homlokzat	 is	megszépült.	Borbély	
Lénárd	 beszédében	 röviden	 összefog-
lalta,	mi	minden	történt	az	elmúlt	 idő-
szakban	Csepelen,	s	milyen	felújítások	
várhatók	 2019-ben.	 Elmondta:	 többek	
között	 folytatódik	az	út-	 és	 járdaépítés	
–	az	eddigi	17	km	után	újabb	szakaszok	
épülnek	–,	az	óvodák	és	bölcsődék	ud-
varainak	 felújítása,	 további	 fitneszpar-
kok	kialakítása,	a	Kis-Duna-part	továb-
bi	fejlesztése	is	a	tervek	között	szerepel.		
A	 hagyományos	 programokra	 –	 ame-
lyek	 eddig	 is	 nagyon	 sok	 érdeklődőt	
vonzottak	 –	 továbbra	 is	 számíthatnak	
a	kerület	 lakói.	Néhány	hónapon	belül	
átadják	a	teljesen	felújított	Rákóczi	Ker-
tet	is,	amely	a	családok	parkja	lesz:	vál-
tozatos	 programokkal,	 kikapcsolódási	
lehetőségekkel	várja	majd	a	látogatókat.	
A	 polgármester	 felhívta	 a	 figyelmet	

arra	 is,	 hogy	 a	kerület	mára	 a	 főváros	
egyik	legbiztonságosabb	és	legélhetőbb	
részévé	 vált,	 ami	 az	 önkormányzat	 és	
a	rendőrség	szoros	és	jó	kapcsolatának	
köszönhető.	

Borbély	Lénárd	 beszéde	végén	bemu-
tatta	az	Egy	szelet	Csepel	című	könyvet,	
melynek	 szerzője	 Molnár	 Krisztián,
a	 Királyerdei	 Művelődési	 Ház	 és	 a	
Helytörténeti	 Gyűjtemény	 vezetője.	 A	
képekkel	gazdagon	illusztrált,	különle-

ges,	korábbi	könyvekben	nem	szereplő	
fotókat	is	bemutató	könyv	Csepel	törté-
netét	mutatja	be	az	őskortól,	de	nem	hi-
ányzik	belőle	a	programajánló,	s	a	ke-
rület	egyes	részeinek	rövid	bemutatása	
sem.	A	képes	album	reprezentatív	cél-
lal	 készült,	 kereskedelmi	 forgalomban	
nem	 kapható.	 Az	 érdeklődők	 korláto-
zott	számban	a	Királyerdei	Művelődési	
Házban,	a	művelődési	ház	nyitvatartási	
idejében	önköltségi	áron,	1990	forintért	
vásárolhatják	meg.

Újévi koncert könyvbemutatóval

Az első Csepel nevű közlekedési eszközök
Az	első	járművek,	melyek	a	település	nevét	viselték,	hajók	voltak.	A	XIX.	szá-
zad	végén	megépült	gőzüzemű	kotrót	egy	torpedónaszád	követte	a	sorban.	A	
monarchia	Csepelről	elkeresztelt	rombolója	az	első	világháború	több	tengeri	
ütközetében	részt	vett.	Egy	régi	személygőzös	–	felújítását	követően	–	Csepel	
néven	szelte	a	
hullámokat	az	
1910-es	 évek	
derekán,	majd	
a	 század	 má-
sodik	 felében	
a	 Badacsony	
k ismotorost	
nevezték	 át	
ugyanígy.	
(XXI csepe-
li érdekesség 
– részlet a 
könyvből)

ÖNKORMÁNYZAT

A könyv szerzője,
 Molnár Krisztián

fotó: Tóth Beáta
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A decemberi képvise-
lő-testületi ülésen a 
képviselők jóvá-
hagyták Csepel 
Környezetvédel-
mi Programját, 
és döntöttek új 
védőoltások térí-
tésmentes igény-
bevételéről is.

Zajártalom, 
közvilágítás
Csepel	 Környezetvédel-
mi	Programja	a	2019–2025-ös	
időszakra	vonatkozik:	 többek	között	 a	
zajártalommal	 érintett	 épületek	 hang-
szigetelésének	 javítását	 irányozza	 elő.	
A	zajos	területeken	élő	lakosság	pályá-
zati	 támogatásával	 az	 önkormányzat	
hatékonyan	 járulna	 hozzá	 az	 épületek	
zajcsökkentéséhez.	A	program	az	ösz-
szefüggő	 zöldterületek	 kialakítását	 és	
a	 meglévők	 védelmét	 kiemelten	 fon-
tosnak	 tartja,	 ezért	 stratégia	 készül	 a	
kerület	egységes	zöldfelületének	kiala-
kítására.	

A	 közvilágítás	 fejlesztésére	 az	 önkor-
mányzat	 kiemelt	 figyelmet	 fordít,	 az	
elmúlt	 évek	 legnagyobb	 ilyen	 irányú	
fejlesztése	a	Kis-Duna-parton	és	a	Da-
ru-dombon	 történt,	 de	 jelenleg	 is	 több	

beruházás	 van	 folyamat-
ban.	A	 testület	 a	 köz-
világítás	 zavartalan	
működése	 érde-
kében	 átruházta	
a	 közvilágítási	
hálózat	tulajdon-
jogát	 a	 Fővárosi	
Önkormányzat-
ra.	 Lopás,	 ron-
gálás	 vagy	 bár-
milyen	 károsodás	

esetén	 a	 Budapesti	
Dísz-	 és	 Közvilágítás	

Kft.	feladata	lesz	a	közvilá-
gítási	eszközök	pótlása,	javítása.	

Folytatódik 
a prevenciós program
Az	önkormányzat		prevenciós	és	egész-
ségmegőrzési	 programjának	 folyta-
tásaként	 2019-től	 új	 védőoltások	 –	 a	
rotavírus	 és	 a	 pneumococcus	 ellen	 –	
térítésmentes	 igénybevételére	 nyílik	
lehetőség.	 A	 két	 védőoltás	 35	 millió	
forint	 fedezetet	 igényel.	A	 jogosultság	
feltételeiről	 a	 januári	 testületi	 ülésen	
döntenek.	Mindkét	fertőzés	ellen	érde-
mes	oltóanyaggal	védekezni.	

Veszélyes betegségek
A rotavírus	 okozta	 megbetegedés	
a	 csecsemőknél	 és	 a	 kisgyerekeknél	

heveny	 hányással,	 hasmenéssel	 jár.	
Ebben	a	korban	ez	akár	kiszáradást	is	
okozhat.	Évente	mintegy	kétezer	gye-
rek	szorul	sürgősségi	ellátásra	a	rotaví-
rus	miatt,	több	mint	hatvan	százalékuk	
két	éven	aluli.	A	súlyos	vírusfertőzés	
védőoltással	megelőzhető.	A	szájon	át	
adható	 vakcina	 első	 adagja	 hat-nyolc	
hetes	korban	ajánlott.	Az	oltás	néhány	
éven	át	 jelentős	védelmet	nyújt	 a	 fer-
tőzéssel	szemben.	A	megelőző	gyógy-
szer	ára	meglehetősen	magas	(44	ezer	
forint):	ez	hamarosan	ingyenessé	válik	
a	kerületben.	

A pneumococcusról	 annyit	 érdemes	
tudni,	 hogy	 a	 tüdőgyulladások	 közel	
feléért	felelős,	és	az	antibiotikumos	ke-
zelés	ellenére	is	rendkívül	életveszélyes.	
A	betegség	általában	megfázás,	influen-
za,	 felsőlégúti	 vírusfertőzések	 szövőd-
ményeként	alakul	ki,	lázzal,	nehéz-lég-
zéssel,	gyengeséggel	és	köhögéssel	 jár.	
A	megbetegedés	az	 idősek	számára	 je-
lent	komoly	veszélyt.	A	pneumococcus	
elleni	védőoltás	2019-től	–	szociális	rá-
szorultsági	alapon	–	a	hetven	év	feletti-
ek	számára	 lesz	 ingyenes.	A	védőoltás	
eredeti	gyógyszertári	ára	16	ezer	forint.

Az	érintettek	a	védőnői	és	a	háziorvosi	
szolgálatokon	 keresztül	 kapnak	 a	 ké-
sőbbiekben	részletes	tájékoztatást.	• LG

Ingyenes védőoltások csepelieknek

Lucas	3	újraélesztő	készüléket	kapott	
tavaly	év	végén	a	Csepeli	Mentőállo-
más.	A	speciális,	több	mint	négymil-
lió	 forint	 értékű	mellkaskomprimálót	
az	Országos	Mentőszolgálattal	 közö-
sen	vásárolta	a	csepeli	önkormányzat.	
A	városvezetés	egymillió	forinttal	tá-
mogatta	az	eszközbeszerzést.	

„A készülék folyamatosan és egyenlete-
sen képes a vérkeringés fenntartására, 
de bevetését mindig meg kell előznie a 
manuális kompressziónak” –	 mondta	

dr.	 Engelbrecht	 Imre,	 a	 Közép-ma-
gyarországi	 Régió	 orvos-igazgatója.	
Hozzátette:	 ahhoz,	 hogy	 a	 bajtársak	
megfelelően	használják	a	gépet,	szak-
mai	képzésben	kell	részt	venniük.	

A	 technológia	 lényege,	 hogy	 a	mell-
kasi	 kompressziót	 ember	 helyett	 egy	
eszköz	 végzi:	 egyenletesebben	 (per-
cenként	100	 lenyomás),	 és	pontosabb	
mértékkel	(4-5	cm	mély).	„Az	eszköz	
betegszállítás	 közben,	mozgó gépjár-
műben is alkalmazható. Használata so-

rán az egészségügyi csapatból felsza-
badul egy fő, aki további beavatkozást 
végezhet”	 –	 tájékoztatott	Győrfi	 Pál,	
az	OMSZ	kommunikációs	igazgatója.	

A	 csepeli	 önkormányzat	 képvise-
leté-ben	 Ábel	 Attila	 alpolgármester	
hangsúlyozta:	 az	 önkormányzat	 több	
alkalommal	 támogatta	 a	 mentőállo-
mást.	 2014-ben	 vadonatúj	 Mercedes	
Sprinter	 mentőautó	 beszerzéséhez	
28,2	millió	 forintos	 forrást	biztosított	
az	 OM	 számára,	 valamint	 kétmillió	
forinttal	hozzájárult	az	esetkocsi	esz-
közeinek	fejlesztéséhez.	• AZS

Életmentő eszköz a mentőállomásnak

fotó: pixabay
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Újabb	részletek	derültek	ki	a	tavaly	de-
cemberben	 kihirdetett	 Budapest	 Déli	
Városkapunak	nevezett	tervpályázat	ter-
vezett	 beruházásairól.	 Fürjes	 Balázs,	
Budapest	és	a	fővárosi	agglomeráció	fej-
lesztéséért	felelős	államtitkár	egy	lapin-
terjúban	beszélt	az	új	déli	dunai	hídról,	
amellyel	kapcsolatban	elmondta:	Tarlós	

István	 főpolgármesterrel	 közösen	 ápri-
lisban	hirdették	ki	annak	a	nemzetközi	
tervpályázatnak	 az	 eredményét,	 ame-
lyen	kiválasztották	az	új	híd	tervezőjét.

Ez	 a	 híd	 köti	 össze	 majd	 Dél-Budát,	
Észak-Csepelt	 és	 Dél-Pestet	 az	 M1-
M7-es	 bevezető	 szakaszától	 a	 Jászbe-

rényi	 útig.	„Ha felépül, bekapcsolja a 
térséget a város életébe kelet-nyugat 
irányban is, radikálisan javítja megkö-
zelítését, és egyben napi 55 ezer autóval 
tehermentesíti a belvárosi hidak, napi 
hatezer gépkocsival az Üllői út és más 
bevezető utak forgalmát”	 –	 emelte	 ki	
az	államtitkár,	aki	szerint	az	összes	bu-
dapesti	HÉV-vonal	teljes	felújítására	is	
sor	 fog	kerülni.	A	kormány	ugyanis	a	
főpolgármester	javaslatára	elrendelte	a	
HÉV-járműpark	teljes	cseréjét.	

Fürjes	 Balázs	 elmondta:	 a	 csepeli	 és	
a	 ráckevei	 HÉV-et	 nem	 csak	 felújít-
ják,	 hanem	 a	 Soroksári	 út	 nyomvona-
lán	 mélyvezetésben	 beviszik	 a	 Kál-
vin	 térig,	 így	 lesz	 metrókapcsolata	 e	
két	 vonalnak.	Ezenkívül	megszűnik	 a	
HÉV-sín	a	Müpa	és	a	Nemzeti	Színház	
előtti	 Duna-parton,	 ahol	 így	 kávézók,	
parkok,	 vendéglők	 tehetik	 élhetőbbé	
ezt	 a	 részt.	„Ezzel a fejlesztéssel nem-
csak kényelmesebben, de egyszerűbben, 
kevesebb átszállással közlekedhetnek a 
budapestiek és a környéken élők a vá-
ros déli része, a dél-pesti agglomeráció 
és a belváros között” –	húzta	alá	az	ál-
lamtitkár	hozzátéve,	hogy	a	következő	
évtizedekben	Dél-Pest	és	Észak-Csepel	
komoly	fejlődésen	mehet	keresztül,	egy	
új	városrész	születik	Budapestnek	ezen	
a	területén.

A	Szent	István	út	230.	szám	alatt	talál-
ható	Csepel	3-as	posta	január	14-étől	a	
mellette	 lévő	 Királyerdei	 Művelődési	
Házba	 költözött.	 Erre	 azért	 volt	 szük-
ség,	mert	 a	 csepeli	 önkormányzat	 pá-
lyázatának	eredményeként	egy	élelmi-
szer-áruház	épül	a	Szent	István	út	és	a	
Toboz	utca	között	lévő	területen.

A	 kerületi	 városvezetés	 2017	 nyarán	
döntött	a	Szent	István	út	és	a	Toboz	utca	
között	lévő	több	mint	hatezer	négyzet-
méteres	önkormányzati	telek	hasznosí-
tásáról	Csepel-Királyerdőben.	A	cél	az	
volt,	hogy	egy	szupermarket	építésével	
javítsanak	a	lakosok	életkörülményein,	

lehetővé	 téve	a	kényelmes,	mindenna-
pos	 bevásárlást.	 Korábban	 egyébként	
az	ott	élők	aláírásgyűjtéssel	is	nyoma-
tékot	adtak	igényüknek.

A	 terület	 hasznosítására	 2017-ben	 pá-
lyázatot	írt	ki	az	önkormányzat,	amely-
nek	 feltételeként	 szabta,	 hogy	 ott	 egy	
korszerű	 kereskedelmi	 és	 szolgáltató	
funkcióval	rendelkező,	a	lakosság	igé-
nyeit	 messzemenőkig	 kielégítő	 épület	
jöjjön	létre,	ahol	az	élelmiszer	kiskeres-
kedelmi	 és	 a	 postai	 szolgáltatás	 funk-
ció	is	helyet	kap.	Ez	utóbbi	azért	került	
a	pályázatba,	mert	területen	hosszú	ide-
je	egy	posta	is	működik,	amelyet	most	

a	 munkálatok	 ideje	 alatt	 ideiglenesen	
átköltöztettek	a	Királyerdei	Művelődé-
si	Házba.	A	kiírás	 jelentős	 eleme	volt	
az	épület	és	parkolója	lakókörnyezetbe	
illeszkedése,	 valamint	 a	 szomszédos	
Királyerdei	Művelődési	 Ház	működé-
sének	parkoló	támogatása.

A	 szupermarket	 épületén	 belül	 tehát	
egy,	a	„kispostát”	kiváltó	korszerű,	há-
rom	 munkaállomásos	 posta	 is	 helyet	
kap.	A	postát	magába	foglaló	vadonat-
új	épület	várhatóan	 idén	nyáron	nyitja	
meg	 kapuit	 a	 csepeliek	 előtt.	Az	 élel-
miszer-áruházzal	 a	 királyerdeiek	 régi	
kérése	teljesül.

Jelentős fejlesztések 
Észak-Csepelen: 
új híd, megújuló HÉV

Élelmiszer-áruház épül Királyerdőben
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Tíz	éve	ölték	meg	Takács	József	 in-
tézményvezetőt,	 a	 csepeli	 MSZP	
frakcióvezető-helyettesét	 és	 Papp	
László	 tanárt	 a	Csepel-sziget	Általá-
nos	 és	 Szakképző	 Iskolában.	 A	 tra-
gédia	 évfordulóján	 több	megemléke-
zést	 tartottak	 a	 kerületben,	 egyedül	
a	 csepeli	 MSZP	 közösségi	 oldalán	
és	 újságjaiban	 nem	 jelent	 meg	 egy	
sor	 sem	a	kettős	 tragédiáról.	Először	
január	 7-én	 reggel	 Borbély	 Lénárd 
polgármester,	Ábel	Attila	és	Morovik	
Attila	 alpolgármesterek	 helyezték	 el	
az	önkormányzat	koszorúját	a	csepe-
li	 temetőben	Takács	 József	 és	Papp 
László	 sírjánál,	 az	 áldozatok	 hozzá-
tartozóinak	 jelenlétében.	 Délután	 a	
Szabóky	 Adolf	 Általános	 és	 Szak-

képző	Iskolában,	este	pedig	a	Radnóti	
Miklós	 Művelődési	 Házban	 filmvetí-
téssel	emlékeztek	a	tragédiára.

Végzetes este
A	brutális	bűncselekmény	2009.	janu-
ár	7-én	 történt	a	Széchenyi	 István	úti	

Csepel-sziget	Általános	és	Szakképző	
Iskolában.	(Az	intézmény	azóta	elköl-
tözött,	 és	 felvette	 Szabóky	 Adolf	 ne-
vét.)	Deme Gábor,	az	iskola	gazdasági	
igazgatója,	 az	 MSZP	 önkormányzati	
frakciójának	 tagja	 sikkasztások	 so-
rozatát	 követte	 el.	 Amikor	 szembesí-
tették	a	 tényekkel,	 igyekezett	minden	
módon,	párton	belüli	kapcsolataival	is	
megakadályozni,	 hogy	Takács József 
feljelentést	 tegyen	 ellene.	 Végül	Kun 

Tamással	 elhatározták,	
hogy	 megölik	 az	 intéz-
ményvezetőt,	 és	megva-
lósítják	a	„tökéletes	gyil-
kosságot”.	 Papp	 László 
véletlenül	 tartózkodott	
a	tragédia	helyszínén,	de	
Kun	 őt	 is	 agyonlőtte.	A	
gyilkosokat	 az	 buktatta	
le,	 hogy	 Papp	 egy	 dik-
tafont	 rejtett	 el	 a	 ruhá-
jában,	 amely	 felvette	 az	
emberölés	előtti	és	utáni	
beszélgetéseket,	és	az	öt	
lövés	 hangját.	 Kun Ta-
más	 ráadásul	 az	 egyik	
lövéssel	 véletlenül	 saját	
magát	is	megsebesítette,	
ami	 hozzájárult	 ahhoz,	
hogy	 a	 bíróság	 kellő	

bizonyítékok	 alapján	 elítélje	 őket.	 A	
Fővárosi	Ítélőtábla	Kun	Tamást	 tény-
leges	életfogytiglani,	Deme	Gábort	36	

Tíz éve történt 
a csepeli kettős 
gyilkosság

Töltényhüvelyek – részlet a filmből

A végzetes 
estén történteket 

a helyszínen 
rekonstruálták

A filmet 
itt meg-
tekint-
hetik:
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Hetek	óta	botrányt	botrányra	halmoz-
nak	 az	 ellenzéki	 képviselők	 a	mun-
ka	 törvénykönyvének	 módosításai	
miatt.	 A	 törvényváltozások	 minden	
tekintetben	 megfelelnek	 az	 Európai	
Unió	előírásainak,	és	nem	csökkentik	
a	 szakszervezetek	 jogait.	 Az	 ellen-
zék	 mégis	 ebből	 próbált	 kormány-
váltó	 botránysorozatot	 kreálni	 arra	
hivatkozva,	 hogy	 a	 törvényváltozás	
rabszolgaságot	 vezetne	 be	 Magyar-
országon.	 Tiltakozásaik	 kis	 létszá-
mú	 tüntetésekkel	 kezdődtek,	 majd	
az	 ellenzéki	 képviselők	 bementek	 a	
Magyar	Televízió	épületébe,	ahol	egy	
közleményt	akartak	beolvasni.	Tudni	
kell,	hogy	a	politikusoknak	épp	úgy	
joguk	van	bemenni	például	a	köztévé	
épületébe,	 mint	 egy	 átlagos	 polgár-
nak	egy	élelmiszerboltba.	Ám	ahogy	
a	boltban	sem	állhatunk	a	húsos	vagy	
a	halas	pult	mögé	kiszolgálni,	ők	sem	
szólhatnak	 bele	 a	 műsorszerkesz-
tésbe.	 Az	 ellenzéki	 politikusoknak	
azonban	 éppen	 ez	volt	 a	 szándékuk.	
Mindenképpen	balhét,	botrányt	akar-
tak	 kelteni.	 Tűzriadót	 csináltak,	 rá-
támadtak	 az	 MTVA	 munkatársaira,	
ugyanazt	 az	 erőszakos	 viselkedést	
folytatták,	mint	az	utcán.	Előadásukat	
többen	videóra	is	vették.	Hogy	provo-
kációról	szól	az	egész,	Bangóné	Bor-

bély	Ildikó,	csepeli	szocialista	pártel-
nök	 elszólásából	 is	 kiderült.	„Kurva 
erős kép lenne, ha lefekszünk a lépcső 
elé, és tarkóra rakjuk a kezünket, jó?” 
–	 fordult	 társa	 felé	 a	 nyilvánosságra	
került	videóban	a	képviselő	asszony,	
nyilvánvalóan	 megfeledkezve	 arról,	
hogy	forog	a	kamera,	majd	 társaival	
a	földre	vetette	magát,	kezüket	pedig	
a	 tarkójuk	 mögé	 kulcsolták.	 Ezen	 a	
felvételen	az	is	látszik,	ahogy	a	„drá-
mai”	képsorok	elkészítése	után	látvá-
nyosan	elsírják	magukat.

Hogy	 a	 provokatív	 fellépésre	 miért	
volt	szükség,	nehéz	magyarázatot	ta-
lálni.	Annál	is	inkább,	mert	a	munka	
törvénykönyvének	 módosítása	 ép-
pen	a	magyar	munkavállalók	lehető-
ségeit	növeli.

Így változott a törvény
A	 törvénymódosításnak	 két	 fontos	
része	 van.	 Az	 egyik	 a	 túlóra	 meny-
nyiségére	vonatkozik,	 a	másik	pedig	
a	munkaidőkeretet	 érinti.	Az	 eddigi,	
évi	300	óra	túlmunka	lehetősége	most	
400	órára	emelkedett.	Ebből	250	óra	
a	munkáltató	által	egyoldalúan	elren-
delhető:	ez	nem	változott.	A	250	órán	
felül	 a	 korábbi	 50	 helyett	 lett	 most	
150	óra	rendkívüli	munkavégzésre	le-

hetőség.	Ez	önkéntes,	a	munkavállaló	
szabad	akaratán	múlik.	Rugalmasabb	
így	a	rendszer,	és	lehetőséget	ad	arra,	
hogy	aki	akar,	az	többet	keressen.

Ha	van	a	munkahelyen	szakszervezet	
által	 kötött	 kollektív	 szerződés,	 évi	
300	óra	túlmunka	rendelhető	el,	és	to-
vábbi	100	óra	önként	vállalt	túlmunka	
lehet	 –	 egyéni	megállapodás	 szerint.	
Hazánkban	 egyébként	 a	KSH	 adatai	
szerint	tíz	munkahelyből	kettő	olyan,	
ahol	van	ilyen.	A	munkaidőkeret	vari-
álására	szintén	volt	eddig	is	lehetőség.	
Az	 eddigi	 egy	 éves	 keretet	 emelték	
fel	három	évre.	Ám	ahogy	eddig	sem	
évente	 fizették	 ki	 a	 túlórát,	 ez	 után	
sem	fogják	háromévente	kifizetni.	A	
nem	munkaidőkeretben	dolgozóknak	
minden	esetben	havonta	kell	kifizetni	
a	túlórát.	Arról	pedig	szó	sincs,	hogy	
a	munkáltató	az	eddiginél	több	túlórát	
kérhet.	A	baloldal	az	elmúlt	hetekben	
szándékosan	 félrevezette	 a	 közvéle-
ményt.	 Az	 Európai	 Unióra	 gyakran	
hivatkozó	 ellenzék	 úgy	 beszél	 rab-
szolgaságról,	 hogy	 az	 uniós	 irányelv	
a	túlórakeretet	416	órában	maximálja.	
Vagyis	más	uniós	országokban	többre	
is	van	lehetőség,	mint	amennyit	az	új	
magyar	szabályozás	megenged.	• TK

évi	fegyházbüntetésre	ítélte	úgy,	hogy	
2045-ben	 csak	 feltételesen	 bocsátha-
tó	 szabadlábra.	 Információink	 szerint	
Kun	 Tamás	 Sátoraljaújhelyen,	 Deme	
Gábor	pedig	Szegeden	raboskodik.		

Megmagyarázhatatlan tett
A	Szabóky	Adolf	Általános	 és	 Szak-
képző	 Iskolában	 Kosik	 György,	 a	
HETA	 alapítvány	 elnöke	 emlékezett	
egykori	 barátaira,	 kollégáira,	 akiket	
példás	 életű,	 nagyszerű	 embereknek	
nevezett.	 Gyilkosaik	 elárulták	 őket,	
elvették	az	életüket,	tönkretették	a	csa-
ládjaikat.	 Ami	 történt,	 tíz	 év	 múltán	

is	 megmagyarázhatatlan.	 Felolvasták	
Papp	László	 két	 versét,	majd	megko-
szorúzták	 az	 intézményben	 található,	
az	áldozatok	emlékét	őrző	dombormű-
vet.	Mások	egy	szál	virággal	rótták	le	
kegyeletüket.	

Eredeti helyszínek
Az	 önkormányzat	 szervezésében	 ve-
títették	 le	A	 csepeli	 kettős	 gyilkosság	
című	 dokumentumfilmet	 a	 Radnóti	
Miklós	 Művelődési	 Házban.	 A	 fil-
met	 Csarnai	 Attila	 és	 Géczy	 Dávid	
rendezte.	 Először	 az	 Uránia	 Nemzeti	
Filmszínházban	mutatták	 be	 2015	 áp-

rilisában,	 majd	 a	 Duna	 Televízió	 és	 
a	Hír	Tv	vette	műsorára	több	alkalom-
mal.	 A	megrázó	 dokumentumfilmben	
az	 eredeti	 helyszínen	 forgatták	 le	 a	
gyilkosság	perceit,	a	film	végén	pedig	
részletek	hallhatók	abból	 a	hangfelvé-
telből,	amelyet	Papp	László	diktafonja	
rögzített,	 s	 amely	 döntő	 bizonyítékul	
szolgált	a	tettesek	elítéléséhez.	• Cs. A.

Az évforduló kapcsán 
Weszelovszky Károllyal, 

Papp László nevelőap-
jával is beszélgettünk. 

Itt olvashatják:

Bangóné Borbély Ildikó 
átverése: úgy tettek, 

mintha fegyverrel 
fenyegették volna meg őket

AKTUÁLIS

Vihar egy pohár vízben
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A csepeli a legszebb, legkedveltebb 
fővárosi jégpályák egyike. A kerület 
meghatározó színfoltja, mely ren-
geteg látogatót vonz. A különleges 
pálya a turisztikai portálok ajánlott 
célpontja, de néhány éve a legjobb 
budapesti korcsolyapályák listájára 
is felkerült.

A	csepeli	jégpálya	az	
elmúlt	években	
folyamatosan	
bővült,	a	kor-
szerűsítések	
nyomán	
jelenleg	
1500	
négyzet-
méteren	
várja	a	téli	
sportok	
kedvelőit.	

„Az egyedi folyosó, a kivilágított fák 
különleges látványt nyújtanak, kivételes 
hangulatot teremtenek. A feldíszített fák 
alatt le lehet ülni, beszélgetni, ami plusz 
vonzerőt jelent a sportolni vágyók szá-
mára”	 –	 mondta	 Pellicano	 Marco,	 a	
csepeli	 jégpálya	 üzemeltetője.	 Egyút-
tal	 hangsúlyozta,	 jó	 kapcsolatot	 ápol-

nak	 a	 csepeli	 önkormányzattal,	
minden	 évben	 igyekeznek	

valamilyen	újítást	meg-
valósítani.	 Idén	 a	
melegedőt	 bővítet-
ték,	 és	 növelték	
a	 kölcsönző	 te-
rületét,	 így	már	
négyszáz	 pár	
korcsolyát	 le-
het	bérelni,	de	a	
jövőre	 nézve	 is	
számos	 tervük,	
megvalósításra	

váró	ötletük	van. „Szeretnénk egy sza-
kaszon enyhén lejtőssé tenni a pályát, de 
mindehhez a bonyolult technikai feltéte-
leket, a műszaki hátteret is biztosítanunk 
kell. Maga a jégpálya felépítése sem egy-
szerű, hisz tökéletesen vízszintes terület 
szükséges hozzá. 411 méter palánk adja 
a műjég alapját, melyet meglehetősen 
nehéz összeállítani, csaknem egy hóna-
pig építettük”	–	tette	hozzá	a	szakember.

Töretlenül népszerű 
a csepeli jégpálya

Országos hírnév
Több	turizmussal	foglalkozó	inter-
netes	portál	(így	például	a	Travelo,	
a	Szeretlek	Magyarország,	a	Prog-
ramturizmus,	a	Közel	és	Távol)	is	
bemutatta	már	a	csepeli	 jégfolyo-
sót,	 de	kereskedelmi	 televíziók	 is	
forgattak	 a	 népszerű	 korcsolya- 
pályán.	A	jégpálya	sikerét	 igazol-
ja	az	a	különleges	 légi	felvétel	 is,	
mely	 kivételes	 módon	 madártáv-
latból	 láttatja	 a	 pályát.	 Az	 egye-
dülálló	 videót	 eddig	 több	 mint	 
352	ezren	tekintették	meg	Borbély	
Lénárd	 polgármester	 közösségi	
oldalán.

AKTUÁLIS

Több turizmussal foglalkozó portál is bemutatta és ajánlja a különleges jégpályát
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Telt házas hétvégék
A	 legtöbb	 látogató	 hétvégén	 érkezik,	
de	az	ünnepek	alatt	15-16	ezer	ember	is	
megfordult	 a	 pályán.	 A	 kisgyermekes	
családok,	 fiatal	 felnőttek	 jönnek	a	 leg- 

gyakrabban,	 de	 az	 idősebb	 korosztály	
is	 szívesen	 húz	 korcsolyát	 –	 emeli	 ki	
az	 üzemeltető.	 A	 jégpályán	 a	 korcso-
lyabérlés	 és	 -élezés	 mellett	 egyéni	 és	
csoportos	 oktatás	 is	 folyik,	 havonta	
egyszer	 pedig	 jégdiszkó	 szórakoztatja	
az	érdeklődőket.	Hétköznap	délelőttön-
ként	 általános	 és	 középiskolás	 csopor-
tok	vehetik	birtokba	a	pályát.	A	csepeli	
önkormányzat	 idén	 is	 biztosítja	 a	 térí-
tésmentes	 korcsolyázást	 a	 kerületi	 is-
koláknak.	 Előzetes	 jelentkezés	 alapján	
az	önkormányzat	 jelöli	ki	az	 iskolákra	
vonatkozó	napokat,	igény	szerint	pedig	
oktatást	is	nyújt.

Merészkedjünk a jégre!
Bár	 a	 sérülésektől	 sokan	 tartanak,	 a	
korcsolyázás	 még	 mindig	 a	 legprakti-
kusabb	 téli	 sportok	 egyike.	 Amellett,	
hogy	fejleszti	az	egyensúlyt,	rugalmas-
ságot,	 gyorsaságot,	 erősíti	 az	 izmokat,	
az	 intenzív	 mozgásnak	 köszönhetően	
jó	 hatással	 van	 a	 szív-	 és	 érrendszerre	
is.	Érdemes	a	jégre	merészkedni,	hisz	a	

gyakorlásnak	az	esések	ellenére	is	meg- 
lesz	 az	 eredménye,	 szép	 lassan	megta-
nulhatunk	 korcsolyázni.	„Csepelen sok 
fiatal számára a korcsolyázás jelenti a 
délutáni közösségi programot. Az elmúlt 
három-négy évben kialakult egy kör – ők 
szinte mindennap felkeresik a pályát. Jó 
látni, hogy évről évre mennyit fejlődnek, 
az pedig külön öröm számomra, hogy 
aktív kikapcsolódással töltik a szabadi-
dejüket”	–	tette	hozzá	Pellicano	Marco.	
• Potondi Eszter

Jégpályák éjszakája
2019.	január	19-én,	szombaton	ne-
gyedik	alkalommal	rendezik	meg	
a	Jégpályák	éjszakáját,	melyhez	a	
csepeli	 korcsolyapálya	 is	 csatla-
kozott.	A	program	során	különle-
ges	zenei	összeállítás	és	fényshow	
várja	a	látogatókat,	az	eseményről	
drónfelvétel	készül.	A	pálya	éjfé-
lig	tart	nyitva!

AKTUÁLIS

fotó: GM
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Minősítő	 és	 karácsonyi	 hangver-
senyt	adott	a	Csepeli	Auth	Henrik	
Fesztivál	 Fúvószenekar	 a	 Nagy	
Imre	 Általános	 Iskola	 sportcsar-
nokában.	 Péntek	 János	 Artisjus	
és	Csepel	Örökség-díjas	karmester	
vezényelt.	 A	 közönséget	 Borbély	
Lénárd	 polgármester	 köszöntötte,	
a	hangverseny	fővédnöke	Németh	
Szilárd	 országgyűlési	 képviselő,	
honvédelmi	államtitkár	volt.	

A	hangverseny	előtt	a	zenekar	tör-
ténetéről	 elhangzott,	 hogy	 Auth	
Henrik	 karmester,	 érdemes	 mű-
vész	 1989-ben	 vette	 át	 a	 zenekar	
szakmai	irányítását.	Korábban	so-
kat	megtett	 azért,	 hogy	 a	magyar	
katonazene	 méltó	 helyen	 szere-
peljen	a	nemzetközi	zenei	életben,	
és	 gazdagítsa	Csepel	 zenei	 életét.	
A	 1990-es	 évek	 végétől	 Péntek	
Jánossal	 közösen	 vezették	 a	 ze-
nekart,	 majd	Auth	 Henrik	 halála	
után	Péntek	János	vitte	tovább	azt	
a	megkezdett	munkát,	melyet	előd-
je	hagyott	rá.	

Mai	 formájában	 2010-ben	 alakult	
meg	 a	 fúvószenekar,	mely	 szoros	
kapcsolatot	ápol	a	Csepeli	Fasang	

Árpád	 Zeneiskolával.	 A	 zenekar	
2011-ben	már	 elérte	 a	 koncert-fú-
vószenekari	 kategória	 minősítés	
felső	szintjét.	

A	zenekar	a	hangverseny	első	ré-
szében	 komolyzenei	 darabokat	
adott	 elő,	 a	második	 részben	 szó-
rakoztató	 zenei	 műfajok	 kerültek	
terítékre.	Szólistaként	közreműkö-
dött	Fejér András Liszt-díjas	har-
sonaművész	és	Gyenes	Béla	Artis-
jus-díjas	szaxofonművész.	

Két kategóriában is
A	 koncert	 végén	 a	Magyar	 Fúvó-
szenei	és	Mazsorett	Szövetség	zsű-
rije	értékelte	a	produkciót:	a	zene-
kar	 komolyzenei	 és	 könnyűzenei	
kategóriában	 is	 kiemelt	 arany	mi-
nősítést	kapott.	A	felsőfokú	minősí-
tésnél	figyelembe	veszik	a	zenekar	
többéves	 tapasztalatát,	 a	 zenekari	
tagok	képességét	 az	önálló	hango-
lásra,	valamint	azt,	hogy	hosszabb,	
többtételes	darabokat	is	meg	tudnak	
szólaltatni.	Számít,	hogy	a	zenekar	
legalább	 egyórás	 repertoárral	 ren-
delkezik,	amelyben	eredeti	kortárs	
fúvószenekari	művek	és	koncertin-
dulók	is	találhatók.	• Cs. A. 

Komoly elismerést 
kapott a fúvószenekar

EGYHÁZI ÉLET

Emlékezzünk!
A	 holokauszt	 nemzetközi	 emléknapja	 ja-
nuár	27-én	van.	Az	emberi	sorsok	sokkal	
fájdalmasabban	fejezik	ki,	hogy	mi	történt,	
mint	a	számok,	adatok.	Dr.	Fehér	Elekné	
dr.	Bárdos	Márta	86	éves	korában	elmon-
dott	visszaemlékezésének	részlete	felidézi	
a	szörnyűségeket.	

„Nekem 1944 óta Péter-Pál napja nem az 
aratás kezdetét jelenti, hanem családom 
széthullását. Apámat, dr. Bárdos Elemért, 
aki 1919-től 1944-ig OTI körzeti orvosként 
működött Csepelen, nem kényszerítették be 
kezdetben a gettóba, mert légiriadó esetén 
a Templom tér mögötti elsősegélyhelyre 
kellett mennie. (…) Később azonban édes-
anyámmal együtt Auschwitzba deportálták. 
Itt orvosként latrinatakarítóként osztották 
be, e munka közben kapott dizentériában 
halt meg. Anyám Auschwitzból egy lengyel-
országi, Visztula melletti munkatáborba 
került. Tankcsapdákat ástak, mikor 1945 
januárjában a Vörös Hadsereg közeledett, 
a bezárt pajtát rájuk gyújtották. (…)
Ugyanaznap, mikor a szüleimnek a gettó-
ba kellett költözni, én Éva nővéremmel és 
53 csepeli lánnyal, asszonnyal beköltöztem 
a Csepeli Posztógyárba, így menekültünk 
meg a deportálásból. Egy raktárhelyiség 
betonján aludtunk egymás mellett sorban 
a földön. Amikor a sorozatos bombázások 
miatt már nem tudtak minket elhelyezni, 
körletünket is bombatalálat érte, egy szál 
ruhában, teherautóval bevittek a Boráros 
térre augusztus 2-án. Szabadon engedtek. 
(…) Végül nagynéném lakásába fogadtak 
be, az Akácfa utca 59.-be, ahol én voltam a 
39. lakó. Itt ért a felszabadulás 1945. janu-
ár 17-én, amikor a Vörös Hadsereg katonái 
ledöntötték a 3 méter magas deszkapalán-
kot, a gettó falait. Mindezt 15 éves korom-
ban kellett átélnem.”

A	 visszaemlékezés	 2015.	 július	 5-én	
hangzott	 el	 a	 csepeli	 zsidó	 temetőben.	
Teljes	 terjedelmében	 Facebook-oldalun-
kon	olvashatják	el.	
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Az	 idei	 tanév	
első	 nagysza-
bású	eseménye	
a	 „Határtala-
nul”	 program	
erdélyi	 utazá-
sa	 volt	 diákja-
ink	 számára.	
2018.	szeptem-
ber	 24-én	 a	Budapesti	Gaz-
dasági	Szakképzési	Centrum	
Csete	 Balázs	 Szakgimnázi-
um	 40	 tanulója	 és	 4	 kísérő	
tanára	 indult	 a	 négynapos	
tanulmányi	 kirándulásra	 a	
székelyföldi	kisvárosba,	Ba-
rótra,	 hogy	 megismerked-
jenek	 az	 ottani	 középiskola	
életével	és	az	ott	lakó	embe-
rek	mindennapjaival.	Aradon	
megnéztük	a	13	vértanú	em-
lékoszlopát,	 majd	 a	 „magas	
Déva	 várát”.	 Ellátogattunk	
a	 festői	 környezetben	 létre-
jött	 vulkanikus	 tóhoz,	 mely	
nevét	 Szent	 Annáról	 kapta,	

valamint	a	mellette	elterülő,	
közel	sem	veszélytelen	Mo-
hos-tőzegláphoz.	 A	 baróti	
szakiskola	vezetője,	 tanárai,	
diákjai	szívélyesen	fogadtak	
bennünket:	 egy	 barátságos	
labdarúgó-mérkőzésen	 lehe-
tőség	nyílt	a	barátkozásokra	
is.	 Voltunk	 Csíksomlyón,	
Csíkszeredán,	 Farkaslakán,	
ahol	 Tamási	 Áron	 sírjához	
is	ellátogattunk.	Hazautazá-
sunk	napján	még	megálltunk	
Segesváron,	hogy	egy	rövid	
sétán	megtekinthessük	a	tör-
ténelmi	városrész	nevezetes-
ségeit.	• Tóth Gyula tanár

Az	 Erasmus+	 program	 az	 európai	 ok-
tatás,	 képzés,	 ifjúságpolitika	 és	 sport	
támogatására	 létrejött	 uniós	 projekt,	
mely	 lehetőséget	 biztosít	 a	 nyertes	 pá-
lyázóknak,	 hogy	 külföldi	 képzéseken	
vegyenek	 részt,	 tapasztalatokat	 szerez-
zenek,	 önkéntes	 munkát	 vállaljanak.	
A	 program	 keretében	 a	 Jedlik	 Ányos	
Gimnázium	a	 tantárgyak	közötti	 isme-
retek,	 készségek	 hatékony	 elmélyítése,	
az	 eredményes	 természettudományos	
oktatás	és	tanulás	előmozdítására	nyert	
el	 pályázatot.	A	 kétéves	 programban	 a	
Jedlik	mellett	 egy	 litván,	 egy	 török	 és	
egy	portugál	partneriskola	is	részt	vesz,	
összesen	99	288	euró	 (32	millió	Ft)	 tá-
mogatással.	A	projekt	során	az	oktatási	
intézmények	matematika,	 fizika,	bioló-
gia	és	kémia	szakos	tanárai	kisebb	mun-
kacsoportokban	hasonlítják	össze	a	részt	
vevő	 országok	 természettudományos	

képzését,	közös	órákat,	 rövid	 távú	pro-
jekteket	 terveznek.	 Minden	 iskola	 ott-
hont	ad	egy	projekttalálkozónak,	ahol	a	
partneriskolákból	3	tanár	és	4	diák	vesz	
részt.	Az	első	találkozóra	tavaly	év	vé-
gén	Litvániában	került	sor,	a	következő	
pedig	2019.	március	17-e	és	23-a	között	
Budapesten	 lesz.	A	program	a	 jedlikes	
közösség	minél	szélesebb	körű	bevoná-
sával	zajlik	majd.	Fő	célja	többek	között	
a	CLIL	(Content	and	Language	Integra-
ted	Learning)	módszer	gyakorlása	és	az	
óratervek	nemzetközi	kipróbálása	lesz.		

Portugál diákcsere
2019.	 január	 13-án	 Budapestre	 érkez-
tek	az	Erasmus+	pályázatában	 is	 részt	
vevő	portugál	iskola	(Agrupamento	de	
Escolas	Daniel	Sampaio)	diákjai	és	ta-
nárai.	Az	egy	hétig	tartó	program	kivá-
ló	lehetőséget	nyújt	az	angol	nyelv	gya-

korlására,	miközben	a	vendégdiákok	és	
pedagógusok	 hazánk	 tájaival,	 neveze-
tességeivel	is	megismerkedhetnek.

Nemzetközi pályázat a Jedlikben
ISKOLA

Tanulj szakmát a Csetében!
A BGSZC Csete Balázs Szakgimnáziuma az 2019-2020-as 
tanévben az alábbi képzéseket ajánlja

Nappali tagozaton: 9. évfolyamon
• Informatikai ágazat: gazdasági informatikus (kód: 0009)
• Ügyviteli ágazat: irodai titkár (kód: 0010)
• Kereskedelmi ágazat: bolti eladó (kód: 0011)

Esti tagozaton:   
• szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezőknek érettségi 

vizsgára felkészítés (2 év, heti 3 nap délután, 15 órától)

Továbbá ingyenes szakmai és OKJ-s képzéseket kínálunk  
• általános iskolát végzetteknek bolti eladó (3 év) 
• szakmunkás bizonyítvánnyal vagy felsőfokú végzettséget 

igazoló diplomával rendelkezőknek kis- és középvállalkozá-
sok ügyvezetője (1 év)

• érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek vállalkozási és 
bérügyintéző (2 év), gazdasági informatikus (2 év)

A képzés időpontjai: péntek: 15:00–19:30-ig; 
szombat: 8:00–14:30-ig

Információ: 06-1-276-4856 telefonszámon vagy www.csete.
sulinet.hu honlapon. Jelentkezni lehet személyesen, munka-
időben az iskola titkárságán.

Székelyföldi kirándulás
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Arany János Általános Iskola
A foglalkozások	 csütörtökönként	 16.30-tól	 17.15-ig	 tar-
tanak,	 január	 10-étől	március	7-éig.	Az iskolai előkészítő 
foglalkozásokra várunk minden nagycsoportos óvodást, 
akik szeptembertől kezdik az iskolát!	A	foglalkozásokat	
a	leendő	első	osztályt	indító	pedagógusok	tartják.	Az	isko-
la-előkészítő	foglalkozások	célja	az	óvoda	és	iskola	átmenet	
megkönnyítése,	 a	 gyerekek	 játékos	 felkészítése	 az	 iskolai	
feladatok	könnyebb	teljesítésére.

jan.	24.,	csütörtök:	magyar-matematikai	előkészítés
jan.	31.,	csütörtök:	angol/német	nyelvi	foglalkozás
febr.	7.,	csütörtök:	játékos	sportfoglalkozás
febr.	14.,	csütörtök:	angol/német	nyelvi	foglalkozás
febr.	21.,	csütörtök:	magyar	és	matematikai	előkészítés
febr.	28.,	csütörtök:	angol/német	nyelvi	foglalkozás
márc.	7.,	csütörtök:	magyar-matematikai	előkészítés

Nyílt tanítási nap	a	leendő	első	osztályosok	szüleinek	már-
cius 6-án, szerdán, az 1-2. órában.	A	pontos	beosztást	ke-
ressék	honlapunkon:	www.arany21.hu

●●●
Karácsony Sándor Általános Iskola
A	foglalkozások	célja,	hogy	a	leendő	iskolások	ismerkedje-
nek	meg	az	iskolai	környezettel,	a	tanító	nénikkel	és	az	isko-
lai	szokásokkal.	Mindezt	sok	játékkal,	énekkel	és	mozgással	
egybekötve.	A	foglalkozások	ingyenesek!

A foglalkozások ideje:	január	24-étől	február	28-áig	csü-
törtökönként	 16.15-től	 17	 óráig.	A foglalkozások helye: 
Karácsony	Sándor	Általános	Iskola	(II.	Rákóczi	Ferenc	út	
106–108.).	Érdeklődni és jelentkezni	 lehet	a	277-09-67-
es	telefonszámon	Gombos	Mária	igazgatóhelyettesnél.

●●●
Herman Ottó Általános Iskola 
Iskolánk	alaposabb	megismeréséhez	és	a	leendő	elsős	tanító	
nénikkel	való	találkozásra	lehetőséget	biztosítunk	nyílt	nap-
jainkkal,	iskolába	hívogató	programjainkkal.

Nyílt napok: március 21-e, 8 és 10 óra között.	Az	érdek-
lődő	szülők	bepillantást	nyerhetnek	a	tanórák	hangulatába.	

Játszóházi programok:	február	7.,	február	21.,	március	7.,	
április	4.,	16	óra

Élményekben	 gazdag	 programokat	 kínálunk	 az	 óvodások-
nak	 sok	 játékkal,	 énekkel,	mozgással,	 kézműves-foglalko-
zással	 egybekötve.	A foglalkozások helye: Herman	 Ottó	
Általános	Iskola	(Dr.	Koncz	János	tér	1.)

Programjainkról,	 iskolánkról	 bővebben	 tájékozódhatnak	
honlapunkon:	www.hermanotto.hu.	 Érdeklődhetnek	 tele-
fonon	is:	420-5269 vagy 06-30/831-8957

●●●
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő
és Képességfejlesztő Általános Iskola
Iskolánk	Csepeli	Gyermekekért	díjas	és	miniszteri	kitünte-
tésben	 részesített	 intézmény.	 Kellemes	 kertvárosi	 környe-
zetben,	igényes,	a	21.	század	elvárásainak	megfelelő	tantes-
tülettel,	 barátságos	 közösséggel,	 felújított	 tornateremmel,	
világos,	tágas	terekkel	és	műfüves	focipályával	várja	a	leen-
dő	elsősöket.

A	 2019-20-as	 tanévben	 is	 két	 elsős	 osztályt	 indítunk.	Vá-
lasztható	angol	vagy	német	nyelv,	és	emelt	szintű	testnevelés.	
Az érdeklődő szülőknek tájékoztató értekezletet tartunk 
február 7-én, csütörtökön, 17 órakor. 

Iskolánk	nyílt napjain	megismerkedhetnek	a	 leendő	elsős	
tanítókkal,	 iskolánk	belső	életével	és	órákat	 látogathatnak.	
Február 11-én és 12-én (hétfő-kedd) 8.30 és 12.10 óra 
között tekinthetik meg a tanítók óráit.	(A	részletes	prog-
ramot,	a	látogatható	órák	listáját	honlapunkon	
tesszük	közzé.)	Bemutatkozó	kisfilmünk	
és	PPT-nk	elérhető	a	honlapunkon.

Cím:	Kazinczy	
Ferenc	Értékközvetítő	
és	Képességfejlesztő	
Általános	Iskola	
(Vágóhíd	u.	68–74.)	
Tel.: 425-24-15.	
Honlap: 

Iskolába hívogató: előkészítők, nyílt napok

Álláshirdetés A Dél-pesti Tankerületi Központ működési területére takarító és karbantartó munkatársakat 
keres. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Érdeklődni a 06-1/795-8210-es telefonszámon lehet.
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Páratlan összefogás a kerületben
„Várakozáson felüli, 1160 darab aján-
dékdoboz érkezett a Rizmajer Söröző-
be, illetve a Sport-, Szabadidő- és Ren-
dezvényközpontba a Cipősdoboz akció 
keretében. Így tizennégy intézményben, 
anya- és családotthonban, gyermekott-
honokban, au-
tistaközpontban, 
speciális nevelé-
sű óvodákban, is-
kolákban tudtunk 
örömöt szerezni 
rászoruló gye-
rekeknek és fia-
tal felnőtteknek 
ajándékainkkal. 
Szétosz to t t unk 
még kreatív esz-
közöket, iroda-

szereket, társasjátékokat, fejlesztő játé-
kokat, plüssöket, ruhaneműket, tartós 
élelmiszereket. Köszönjük mindenki-
nek! Megtisztelő volt, hogy december 
20-ai, Erdősor utcai rendezvényünkre 
Borbély	Lénárd polgármester és Ábel	
Attila	 alpolgármester is elkísért ben-

nünket, akik személyesen adhatták át 
ajándékaikat a gyermekeknek” –	 szá-
molt	 be	 Schönek	 Alfréd,	 a	 Segítség	
Köve	Alapítvány	elnöke.

Koncert és tűzijáték
Tűzijáték	 zárta	 az	 előszilveszteri	
programot	 december	 30-án	 a	 Szent	
Imre	téren,	ahol	Kasza	Tibor	adott	so-
kakat	a	szabadba	csábító,	jó	hangulatú	
koncertet.

CIVIL ÉLET

Év vége Csepelen

Sváb bál februárban
A Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete 
köszönetét fejezi ki mindazoknak a csepeli és nem 
csepeli állampolgároknak, akik 2018-ban adójuk 1 
százalékával segítették munkánkat. Szíves tájékoz-
tatásukra közöljük, hogy a felajánlott 22 680 forintot 
kultúrcsoportjaink nemzetiségi táborozási költsé-
geinek kiegészítésére használtuk fel.

Szíves felajánlásaikban továbbra is bízva, kívánunk 
minden kedves támogatónknak és csepeli lakosnak 
egészségben gazdag, békés, boldog, új esztendőt. 
Adószámunk: 19963368-1-43

Egyben tudatjuk, hogy 2019. február 9-én, a Nagy 
Imre Általános Művelődési Központ sportcsar-
nokában rendezzük meg a hagyományos német 
műsoros esttel egybekötött XXIX. farsangi  sváb 
bált,  amelyre minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. Jelentkezésüket az alábbi telefonszámokon 
valamelyikén tehetik meg.

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete, 
Kaltenecker Antalné elnök
Tel.: 06-20/589-55-25 vagy 06-1/277-03-68

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
László)
a hatvanas
hetvenes, 
nyolcvanas 
évek zenéivel
a Szabó Magda 
Közösségi Térben
2019. január 25.,
péntek  18-21 óra
 
A programra a belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.
 

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.
355-4032
szm.iroda@csepelivaroskep.hu

fotó: Vermes Tibor
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Orbán	Viktor	január	10-én	az	első	általa	
tartott	Kormányinfón	hangsúlyozta:	ed-
dig	 csak	Magyarországon	mondhatták	
el	az	emberek	a	véleményüket	a	beván-
dorlásról,	a	többi	európai	országban	erre	
nem	volt	mód.	Ezért	a	májusi	voksolás	
nagy	 lehetőség	 az	 európaiaknak,	 hogy	
elmondják	véleményüket	–	mutatott	rá.	
Közölte:	 Magyarország	 célja,	 hogy	 az	
EU	minden	intézményrendszerén	belül	

kerüljenek	 több-
ségbe	 a	 bevándor-
lásellenes	erők,	az	
EP-ben,	 utána	 az	
Európai	Bizottság-
ban,	 majd	 a	 nem-
zeti	 parlamenti	
választások	 ered-
ményeként	 az	 Eu-
rópai	 Tanácsban.	
Az	is	cél,	hogy	az	
EP-választás	 ered-
ményeként	 „mi 
legyünk a legsike-
resebb párt”	 Eu-
rópában	 és	 az	Eu-
rópai	 Néppártban	
(EPP)	–	magyaráz-
ta	a	kormányfő.

Orbán	Viktor	 szerint	 a	 bevándorlásról	
szóló	vita	újraértelmezi	a	szuverenitás-
vitát	 is,	 a	 bevándorláspártiak	 ugyanis	
nem	tartják	tiszteletben	azoknak	a	dön-
tését,	 akik	 nem	 akarnak	 migránsokat	
befogadni.	 Közölte:	 a	 migráció	 lesz	 a	
következő	 tizenöt-húsz	 év	 legnagyobb	
sorskérdése	Európában,	ugyanis	Afrika	
és	 Ázsia	 népességmegtartó	 ereje	 nem	

nő	olyan	gyorsan,	mint	a	népessége.	A	 
miniszterelnök	 kiemelte:	 Magyaror-
szág	azzal	büszkélkedhet,	hogy	először	
adott	bizonyítékot	arról,	hogy	a	migrá-
ciót	 meg	 lehet	 állítani	 a	 szárazföldön,	
és	hosszú	ideig	egy	tengeri	ország	sem	
vállalkozott	hasonlóra.	Szavai	szerint	a	
migráció	Nyugat-Európában	együttélé-
si	 kérdés,	 Közép-Európában	 azonban	
még	nem,	 itt	 a	 vita	 arról	 szól,	 hogyan	
akadályozzuk	meg	annak	a	helyzetnek	a	
kialakítását,	 amely	 Nyugat-Európában	
már	látható.	Elmondta:	megvalósítják	a	
Spitzenkandidat	rendszer	magyar	válto-
zatát	azzal,	hogy	a	Fidesz-KDNP	listá-
ját	az	vezeti,	akit	az	Európai	Bizottság	
magyar	tagjának	is	jelölnek	(Trócsányi	
László	 igazságügyi	 miniszter),	 így	 a	
magyar	nép	demokratikus	legitimációja	
ott	állhat	a	magyar	biztos	mögött.

A	kormányfő	beszélt	arról	is,	hogy	míg	
2010-ben	Magyarországon	3,7	millióan	
dolgoztak,	ma	4,5	millióan,	és	ha	min-
den	jól	megy,	azzal	kell	számolni,	hogy	
hosszabb	 távon	 is	 4,5-5	 millió	 lesz	 a	
munkát	 vállalni	 képes	 és	 akaró	 em-
berek	 száma,	 ami	megközelíti	 a	 teljes	
foglalkoztatottságot.

MAGYARORSZÁG

Sorsdöntő lehet a májusi 
európai parlamenti választás

A	 katonák	 megérdemlik	 és	 méltók	
arra,	hogy	önálló	szervezetük	legyen	
–	 hangsúlyozta	 Benkő	 Tibor	 hon-

védelmi	 miniszter	 a	 Magyar	 Hon-
védség	 Parancsnokságának	 meg-
alakulása	 alkalmából	 tartott	 ünnepi	
állománygyűlésen.

A	 Honvédelmi	 Minisztérium	 és	 a	
Magyar	 Honvédség	 szétválasztása	
után	a	tárca	feladatkörébe	tartozik	az	
irányítás,	 a	 hadsereg	 működésének	

biztosítása	és	a	szigorú,	következetes	
ellenőrzés.	 A	 katonai	 szervezeteket	
pedig	a	honvédség	parancsnoka	veze-
ti,	aki	közvetlenül	a	honvédelmi	mi-
niszter	irányítása	alatt	áll.	

„Vagyis egy olyan erős Magyar Hon-
védség Parancsnokságát kell létrehoz-
ni és működtetni, amely képes és kész 
a törvényben meghatározott feladatok 
teljes körű megvalósítására, de eh-
hez kell egy olyan erős minisztérium, 
amely képes a parancsnokságot irá-
nyítani”	–	fogalmazott	Benkő	Tibor.

Megalakult a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága
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Az eredetileg tervezettnél magasabb 
illetményemelést kapnak a katonák – 
jelentette be a Honvédelmi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára január 
2-án, budapesti sajtótájékoztatóján.

Németh	 Szilárd	 elmondta:	 2015-ben	
döntött	 a	 kormány	 arról,	 hogy	 össze-
sen	 50	 százalékkal	 emelik	 a	 katonák	
illetményét.	Ennek	utolsó	5	százaléka	
esedékes	 most	 januárban.	 Öt	 helyett	
viszont	most	átlagosan	7,4	százalékkal	
emelik	a	katonák	illetményét	–	közöl-

te,	 hozzátéve:	 ez	
átlagosan	 30	 ezer	
forintos	 havi	 il-
letményemelést	
jelent.	

A	 honvédségnél	
dolgozó	 civilek	 –	
akik	 ez	 évtől	 egy	
új	 besorolásban	
honvédelmi	alkal-
mazottakként	dol-
goznak	–,	négy	év	
alatt	 egységesen	

35	 százalékos	 illetményfejlesztésben	
részesülnek.	 A	 most	 januártól	 ese-
dékes	 húszszázalékos	 emelés	 iskolai	
végzettségtől	függően	havonta	átlago-
san	39	200–74	100	forintos	emelést	je-
lent	számukra.	A	honvédség	által	fog-
lalkoztatott	tanárok	számára	45	300	és	
79	300	 forint	 közötti	 lehet	 az	 emelés.	
Ettől	 eltérhet	 azoké,	 akik	 többletkö-
telezettséget	 vállalnak,	 ha	 például	
hadkötelezettséggel	 járó	 különleges	
jogrendet	 vezetnek	 be.	 Aki	 vállalja,	
hogy	 például	 tanárként	 segít	 kibertá-

madások	 leküzdésében,	 annak	 63	300	
és	94	300	forint	közötti	emelés	jár	–	is-
mertette	az	államtitkár.

Németh	Szilárd	 felidézte,	a	parlament	
„viharos	 körülmények	 között”,	 az	 el-
lenzék	 távolmaradása	 mellett	 fogadta	
el	alkotmányosan	és	házszabályszerű-
en	 azokat	 a	 jogszabályokat,	 amelyek	
lehetővé	teszik,	hogy	2019-ben	is	foly-
tatódjon	az	illetményemelési	program.	
Bevezették	 továbbá	 az	 úgynevezett	
honvédelmi	 alkalmazott	 kategóriát,	
amely	a	honvédelem	területén	dolgozó	
–	 eddig	 köztisztviselőként	 dolgozó	 –	
civilek	 számára	 is	 jelentős	 illetmény-
emelést	eredményez.

Az	 államtitkár	 az	 intézkedéseket	 az-
zal	 indokolta,	 hogy	 a	 magyar	 embe-
rek	 biztonságának,	 az	 ország	 szuve-
renitásának	 legfontosabb	 biztosítéka	
a	Magyar	Honvédség,	 a	magyar	 hon-
védelem	 területén	 dolgozók	munkája.	
Vannak	 továbbá	 olyan	 új	 kihívások	 a	
világban,	mint	például	a	terrorizmus,	a	
migráció,	a	kiberhadviselés,	amelyek-
re	válaszokat	kell	adni.	Ehhez	arra	van	
szükség,	hogy	egy	erős,	ütőképes	had-
sereget	tudjanak	építeni,	amihez	meg-
felelő	 emberek	 kellenek	 –	 fejtette	 ki,	
kiemelve:	a	Zrínyi	2026	honvédelmi	és	
haderő-fejlesztési	program	középpont-
jában	a	katonák	állnak.

Béremelés 
a honvédségnél

MAGYARORSZÁG

Ötven százalékkal nő 
a katonák illetménye

Emlékezés az áldozatok sírjánál 
Tíz	éve	történt	a	csepeli	kettős	gyilkosság	–	az	áldozatok	
sírjainál	helyezett	el	koszorút	Németh	Szilárd. 

Koszorúzás
Németh	Szilárd	a	száz	
évvel	 ezelőtt,	 1919.	
január	 6-án	 született	
Prokop	Péter	katolikus	
pap,	 festőművész,	 író	
emléke	előtt	tisztelgett.
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Következő számunk január 31-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: 2019. január 28.

Sorsoltunk! A december 17-ei skandináv rejtvény nyertese: Briga Katalin,1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út. A gyerekrejtvény nyertese: László Domi-
nik, 1212 Budapest, Kikötő utca.  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.	 Zárda

2.	 Vízzel	körülvett	földterület

3.	 Megszólítás	magánlevélben

4.	 Tapsifülesek

5.	 A	hatodik	után	következik

6.	 14	évesnél	fiatalabb

7.	 Férfinév	(ápr.	23.)

8.	 Az	1241-42-es	pusztítás	Magyarországon

9.	 Szabály	régiesen

10.	Virág,	az	ártatlanság	jelképe

11.	Még	nem	felnőtt,	nem	idős

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését	a	vastagabb	
vonallal	kiemelt	oszlopban	olvashatod! 

Előző	rejtvényünk	megfejtése:	
betlehemes
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Tavaly feledékenységem okán 
karácsonykor egy kicsit rend-
hagyó halászlé került az asz-
talra, ennek a receptjét osztom 
meg a kedves olvasókkal. Azt 
hittem, van otthon gyufatészta, 
de tévedtem, ezért olasz fűszeres 
pappardelle tésztával tálaltam a 
levest. Dicsérték. 

Hozzávalók: 
 • szürkeharcsa, ponty   
és busa halaprólék    
(fej, farokuszony stb.),  
egész kárász (4 kg)

 • belsőség (halikra    
és haltej) (1 kg)

 • három fej vöröshagyma
 • hat gerezd fokhagyma
 • három tv paprika
 • három paradicsom
 • öt erős szárazpaprika
 • három dl vörösbor 
 • füstölt mangalicaszalonna

 • mangalicazsír
 • ízlés szerint só,  
őrölt paprika,  
őrölt bors,   
őrölt kömény

 • gyufa- vagy 
pappardelle 
tészta

A hagymát a 
mangalicasza-
lonnával a zsíron 
üvegesre párolom, 
rászórom a piros-
paprikát, felön-
töm vízzel, és 
beleteszem a hoz-
závalókat, sózom. 
Így főzöm forrás után lassú tűzön három órán keresztül. Az utolsó 
negyedórára szórom bele a borsot, a köményt, a zúzott fokhagymát, 
és beleöntöm a bort is. Félórát pihentetem, majd kinyomkodva, de nem 
passzírozva leszűröm. Ha szükséges, akkor még utánfűszerezhető, ne-
kem nem kellett. Ismét forrásig főzöm, majd beleteszem a belsőségeket, 
5-10 perc és kész. Kifőzöm a tésztát. Ezzel a betéttel tűzforrón tálalom.

Németh Szilárd: így főzök én

Karácsonyi halászlé 
belsőségekkel és 
pappardelle tésztával

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: 
2019. február 1., 10-10.45: Kerekítő 
Mondókás Móka 0-3 éveseknek: játékos 
foglalkozás. Ölbeli játékok, mondókák 
hangszerjátékkal. A foglalkozást Farkas 
Katalin óvodapedagógus vezeti. A foglal-
kozások ingyenesen látogathatók regiszt-
rált olvasójeggyel.

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

Felnőtteknek ajánljuk:
2019. január 23-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
-  Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket.
2019. január 30-a, 17 óra: Ady 100 - ze-
nés irodalmi emlékest. Tisztelgés Ady Endre 
halálának 100. évfordulóján a költő munkás-
sága előtt. Előadók: dr. Cserhalmi Zsuzsanna 
irodalomtörténész és Báró Gudenus János 
történész, genealógus, Bihary Virág szóló-

fuvolás, az Egressy tanára, dr. Bolla Dezső 
helytörténész 

Pódium! 2019. január 26-a, 15 óra 
A Játékszínben nézzük meg „És már senki 
sem” c. bűnügyi komédiát. Főszereplők: 
Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Csonka 
András, Horváth Lili. Jegyár: 4400 Ft/db 

20 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. Tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) 70 
év felett a tagság ingyenes, csak a tanfolya-
mi díjat kell fizetni. Jelentkezés folyamatos. 
A következő tanfolyam január 21-én indul: a 
már feliratkozott jelentkezőket előtte héten 
visszahívjuk. 

A könyvtár minden rendezvénye ingyenes, 
várjuk szeretettel!   

Minden kedden 10 órától kanasztacsata 
kártyaklub

Minden hétfőn 16-18 óra között személyes 
színházjegyvásárlási lehetőség. Novák 
Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.com; 
06-30-414-1684

Adatbázisok a könyvtárban: http://www.
fszek.hu/adatbazisok. Használt könyvek 
kiárusítása: minden könyv darabja 100 Ft. 

Két hetente új könyvek!  70 féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés: 276-3512 

Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjak-
ról érdeklődjön honlapunkon www.fszek.
hu vagy személyesen illetve a 2763-512 
telefonszámon.

* * *
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.

2019. február 1., 16 óra: Bundás halász áll 
a jégen: kézműves-foglalkozás - jegesmacik 
készítése papírból.

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-

zető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány 
munkatársa. Legközelebb: 2019. 02. 06.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16:30-tól. Klubvezető: Novák Ág-
nes, kineziológus. Legközelebb: 2019. 01. 23. 
Téma: Kezdés, újrakezdés

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás és 
iskolás csoportokat. 
Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat! Ingyenes beiratkozási 
lehetőség: 70 év felettieknek és 16 év alat-
tiaknak. 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

Kéthetente új könyvek. Friss folyóiratok fo-
lyamatosan érkeznek. 

A könyvtár állományából kivont DVD-k 
100 Ft/db áron megvásárolhatóak.

A könyvtár programjai:

Horgoló-klub: minden csütörtökön 
10 órától

Matematika-korrepetálás minden 
szerdán 15.30-tól.

Meridiántorna: január 24-e, 15 óra

Szemtorna: január 24-e, 15.30

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

Január 24-e, 17 óra: 
A 91. STÚDIÓ volt és jelenlegi 
diákjainak kiállítás-megnyitója.
Megnyitja: Kopek Rita 
festőművész

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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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.

A CSEPELI VÁROSGAZDA 
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. 

MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI CSOPORT
FELVÉTELT HIRDET

VILLANYSZERELŐI
MUNKAKÖRBE 

FELADAT: Feladat:	Budapest	XXI.	kerület	közigazgatási	területén	
önkormányzati	tulajdonban	lévő		lakások,	üzletközpontok,	egyedi,	nem	

lakás	céljára	szolgáló	létesítmények	és	társasházi	lakások	
munkák	végzése.

ELVÁRÁSOK: szakmai	jártasság,	felelősségvállalás,	önálló	
munkavégzés,	megbízhatóság,	terhelhetőség,	minőségi	munkavégzés,	1	

év	szakmai	gyakorlat

MUNKAKEZDÉS:	azonnali	munkakezdéssel

FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT:	több	éves	szakmai	gyakorlat,	
ELMŰ	regisztráció,	Gyengeáramú	jártaság,	
gépjármű	vezetői	jogosítvány	(B	kategória)

AMIT KÍNÁLUNK:	hosszú	távú,	stabil	munkahely,	bejelentett	
8	órás	munkaviszony,	jó	munkahelyi	légkör,	változatos	feladatok,	
szakmai	fejlődési	lehetőség,	jövedelem	kiegészítő	juttatás	Cafeteria,	

munkavégzés	a	kerületen	belül

NAPI MUNKAIDŐ: 
Hétfőtől	csütörtökig:	7:00	–	16:00,	Péntek:	7:00	–	12:20

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

személyesen	ügyfélszolgálatunkon 
(1215	Budapest,	Katona	József	u.	62-64.)	is

A CSEPELI VÁROSGAZDA 
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. MUNKATÁRSAK 

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE:

ENERGETIKAI ADATRÖGZÍTŐ 
ÉS KÖNYVELÉSI ASSZISZTENS 

MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA:	határozatlan	idejű	munkaviszony

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:	teljes	munkaidős	állás,	
munkaidőkeretben	történő	alkalmazással

ILLETMÉNY, JUTTATÁSOK:
Bérezés:	megegyezés	szerint,	Cafeteria

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:	Büntetlen	előélet;	
Érettségi;	Microsoft	Office	(Word,	Excel…)	programok	

felhasználói	szintű	ismerete

ELVÁRÁSOK:	Önálló	munkavégzés;	Kiváló	problémamegoldó	
képesség;	Megbízhatóság;	Precizitás

ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: 
Könyvelési	munkakörben	szerzett	tapasztalat;	
Költség	SQL	program	ismerete;	ECDL	vizsga

JELENTKEZÉSKOR BENYÚJTANDÓ IRATOK, 
IGAZOLÁSOK:	Szakmai	önéletrajz;	Iskolai	végzettségeket	igazoló	

dokumentumok,	tanúsítványok

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: 
megegyezés	után,	azonnal

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Írásban,	Novak.Veronika@varosgazda.eu	e-mail	címen
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Ragadd meg a lehetőséget, 

Vonzó béreinkkel és gyors előrelépési lehetőségeinkkel hozzásegítünk ahhoz, 

hogy gondtalanabbul élhess, és részese legyél egy stabil, családias 

Induló átlagbéred 234.000 forint* próbaidőt követően, 
mely a teljesítményed arányában továbbfejlődik!  

Szakmai tudást igénylő munkakörök esetében, 
a tapasztalatot kiemelten javadalmazzuk.

Mi szól még mellettünk?

 

BÉRPÓTLÉKOK

SZOCIÁLIS

TÁMOGATÁS

RUGALMASAN VÁLASZTHATÓ MUNKAIDŐ

SZÁMOS

JUTTATÁS ÉS VONZÓ HAVI
PRÉMIUM-
RENDSZER

* A havi jövedelem magában foglalja az alapbért, különböző pótlékokat, 

KEDVEZMÉNY

és sikeres csapatnak!

túlórát, prémiumot és egyéb béren kívüli juttatásokat is.

és jelentkezz!

Telefon: 24/888-710

e-mail:  (kérjük megjelölni: csepel)allas@auchan.hu

web: allas.auchan.hu
vagy személyesen áruházunk vevőszolgálatán.

Jelentkezni az alábbi munkakörökbe lehet:

- pék/finompék

- árufeltöltő

- élelmiszer eladó (csemege- vagy húspult)

- áruátvételi munkatárs

 

TEMETKEZÉS
XX. kerület

H-P: 8:00-16:00
www.budapest-temetkezes.hu

szivacs@temetkezes.hu

1204 Budapest,
Szivacs utca 5.

06/1-229-5066
06/30-229 5279

Szomorufuz-Temetkezes_KER-112_szerzodes_20181129_XXI_102x134-5  05/12/2018     

INGATLAN________________________________________ 
KIADÓ garzont keresek. T.: 06 30 594 5853 ________________________________________ 
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, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- 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. 
I.ár: 4,2mFt T.: 06 30 350 33 31

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. Munkáinkra 
garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06 1 402 4330, 06 
20 491 5089 ________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Lakások, nyaralók, üzletek teljes 
körű villanyszerelési munkáit vállaljuk. Energia bővítéssel.________________________________________ 
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 ________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves javítá-
sok, gipszkartonozás. T.: 06 30 5686 255 Kovács Gergely

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________________________________________ 
ÜVEGES Munkatársat keresek! Akár részmunkaidőben is, cse-
peli műhelybe. Légy ügyes és megbízható! T.: 06 20 957 4670________________________________________ 
SEGÉDMUNKÁRA részmunkaidőre nyugdíjas munkatár-
sat keresünk budafoki (XXII.kerület) borászatunkba! 
06 30 896 2318

OKTATÁS________________________________________ 
MODERNTÁNC és Klasszikus balett felnőtteknek, sok szere-
tettel várja a táncolni vágyókat, csütörtökönként 18:00-20:00 
óráig, előképzettség nem feltétel! A férőhely biztosítása ér-
dekében előzetes bejelentkezés szükséges; hétköznapokon 
8.00-20.00 óráig: 06 70 318 3077 Természetesen gyermekek 
részére is vannak táncórák! A Stúdió teljes kínálata a honlapon, 
és a Facebook-oldalon található. Vitart Stúdió Csepel: 1214 
Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3. email:  linda@laskaitreningek.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 készpén-
zért. 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 bronztár-
gyakat, kerámiákat, kitüntetéseket, pénzérméket, hang-
szereket, könyveket, ruhaneműt teljes hagyatékot. 
T.:06 30 94 35 583

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
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SZOLGÁLTATÁSAINK
Szakorvosi állapotfelmérés, szakvélemény, kontrollok
Gyógytorna, manuálterápia
Speciális gerinctréningek; prevenció, korrekció, 
ergonómia, rehabilitáció
Pszichológia; pszichogén eredetű tünetek, 
pszichodiagnosztikai feltárás, pszichoterápiás 
megoldások 
Masszázs; orvosi gyógymasszázs, svédmasszázs, 
Dorn terápia és Breuss masszázs

A STÚDIÓ MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA 
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT!
BEJELENTKEZÉS HÉTKÖZNAPOKON 
8.00 − 12.00-ig: 06 / 70 3183 077

DÉL-PESTI GERINCGYÓGYÁSZAT
A  VITART STÚDIÓ SZAKMAI PARTNEREIVEL

VITART STÚDIÓ
1214 Budapest, Merkúr u. 10., 
földszint 3., 3-as csengő
web: www.laskaitreningek.hu
facebook: Vitart Stúdió
e-mail: linda@laskaitreningek.hu



VILLÁMOKAT SZÓRÓ GÖMB I 
VÉGTELENBE NÉZŐ I KLÓNOZÓ I 
ÖRDÖGLAKATOK I LÉGÁGYÚ I 
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK I ÓRIÁS 
PÖRGETTYŰ I BOLOND INGA… 
ÉS MÉG SOK MÁS  ÉRDEKESSÉG!

Nyitvatartás: hétvégén: 10.00-18.00, hétköznapokon: 8.00-19.00
Gyerek, diák, nyugdíjas belépő: 500 Ft I Felnőtt belépő: 700 Ft I Családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek): 1600 Ft
Csoportos belépő: 400 Ft/fő (minimum 8 főtől) I Csoportokat csak előzetes bejelentkezés alapján tudunk fogadni! 

Információ, bejelentkezés: csepelivaroskep.hu/szabomagda/
szm.iroda@csepelivaroskep.hu I Telefon: +361/355-4032

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR, 
1214 BUDAPEST, SIMON BOLIVÁR SÉTÁNY 4-8.

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

Időpont: 2019. január 19-e, szombat, 15 óra
Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház

ÁT TUDNÁM
ÖLELNI A VILÁGOT!

A Sekrestye Színpad zenés előadása
Boldog Brenner János életéről

A belépés díjtalan! Az előadásra előzetes regisztráció szükséges
a 06 1 278-27-47-es telefonszámon,

vagy a kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
e-mail címen!

Készült: Iváncsits Tamás A jó pásztor – 
In memoriam Brenner János (1931–1957)
című zenés drámájának felhasználásával.

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

Februári programok
Zenei-irodalmi programok

02.01. Muzsikálnak a zenészek a 100 tagú cigány zenekarból. 16 órai kezdéssel
02.08. Anna Netrebko és Dmitri Hvorosztovszkij hangversenye a moszkvai Vörös téren. 

Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész. 15 órai kezdéssel
02.25. Varázslatos klasszikus zene. Előadók: Király Angelika és Timár Levente zeneművészek. 16. óra

Úti beszámoló
02.14. Kanadai nagy körút II. rész. Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász

02.28. Hódolat Itáliának. Előadó: Szabó László okleveles gépészmérnök. 
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órakor kezdődnek. 

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 zenés táncos délutánok 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.
Kvíz játék február 28. A vetélkedő 13-15 óráig tart.

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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Megunt
kamaszholmik

vására
2019. február 2., március 2.,

április 6., május 4., 9-től 13 óráig
Asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

Az asztalok bérlésével kapcsolatban érdeklődjenek a művelődési ház elérhetőségein!
(A dátumok változtatásának jogát fenntartjuk!)

BABAM
AM

ABÖRZE

BA
BA

MAMA

BÖ
RZE

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
BÖRZE

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

FELHÍVÁS!
2019. február 17-i „Házasodjunk Csepelen!” – Esküvő kiállí-

tásra várjuk azokat a fotókat, melyek a kerületben készültek 
az elmúlt évtizedekben.

A fotók a kiállítás alatt kivetítőn jelennek meg.

Kérjük, ha Csepelen volt az esküvője, és szívesen megosztaná 
velünk és a látogatókkal fotóját, küldje el digitálisan a 

radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu e-mail címre, vagy hozza be 
személyesen a Radnóti Miklós Művelődési Házba 

(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

A képekhez kérjük, adja meg a házaspár keresztneveit 
és az esküvő évét.

Köszönettel: Radnóti Miklós Művelődési Ház

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.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (TAMARISKA-DOMB) 
– állandó kiállítás
Időpont: 2018. február 23., szombat 10.00-16.00
A tárlat díjmentes megtekinthető.

Február 2.,  9.00-13.00
BABA-MAMA ÉS TINI BÖRZE
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.

TANFOLYAMOK

Jobb agyféltekés rajztanfolyam – Jelentkezőket várunk! 
Kezdés: február 25-én. 13 alkalom, hétfőnként 17-19 óráig.
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamvezetőnél a 30 9443 460-
as telefonszámon vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

Kettlebell – Jelentkezőket várunk!
Kezdő tanfolyam indul január 15-én 18 órától 
Érdeklődni és jelentkezni lehet Papp Áronnál a +3630/209-3332-es 
telefonszámon, valamint a www.kettlebellcsepel.hu honlapon.

Tramb- Dance
Edzés trambulin segítségével táncos, koreografált formában gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt. Időpont: péntek 17-18 óráig
Érdeklődni lehet: Somlyai Veronika 06709020611

Nordic Walking – sportgyaloglás oktatás
Időpont: Január 22. kedd 9.30  
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 303133991

Hangfürdő:
Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: 2018. január 17. 18.30, január 26., 10.00

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

2019. január 19., 10-11 óra
SÉTA A MÚLTBA – bunkertúra a Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. 
Látogatás a csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. A program ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2019. január 19., 16 óra
JEGESMACI BARÁTAI
Ametist Bábszínház zenés bábjátéka. Jegyek elővételben: 1.400 Ft/fő. 

2019. január 26-27., 10-18 óra
KÉPKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
ArtHome Galéria képkiállítása. A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK     

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

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

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

KANGAMOM ANYATORNA péntek: 9.00-10.00

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

LADY DANCE KEZDŐ hétfő: 18.30-19.30

LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök:19.30-20.30

RINGATÓ szerda: 9.30-10.00; 10.15-10.45, 11.00-11.30

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

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

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

Négyórás AVIVA 
betanító tanfolyam
Szóljon 2019 az új kezdetekről! 
Ajándékozd meg nőiességed az AVIVA torna 
jótékony hatásaival! Külső és belső izmaink 
megmozgatásával jelentősen megváltoztatható 
szervezetünk hormonális állapota.

Tanfolyam időpontja: 
2019. január 26. 9-13-ig

Bővebb információ, 0630 475-6498 telefon-
számon vagy az info.beavital@gmail.com 
email címen és a BeaVital. budapest facebook 
oldalon.

Tanfolyamra jelentkezés: 
info.beavital@gmail.com

A foglalkozást vezeti:
Végh Beáta Aviva Módszer oktató

Rendszeres tanfolyamaink 
továbbra is működnek!

2019. január 18., 16.00
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -
A hangfürdő során a hangtálak és a gong által keltett 

hangrezgések hullámaiban végezzük a relaxációt. A Tibeti 
hangtálak 12 fémből kézzel vannak kimunkálva. A hangok 
és rezgések a szervezet eredeti harmóniáját helyreállítják 

és ily módon alkalmat kínálnak a gyógyuláshoz.

Csoportban, kényelmes ruhában, fekve történik a 
hangmasszázs. Mindenkit szeretettel várunk!

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött! Kérjük, hozzanak takarót! Időtartama: 60 perc

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032

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

2019. FEBRUÁR 16-ÁN (SZOMBATON),
8-16 ÓRA KÖZÖTT

a Királyerdei Művelődési Háznál
1213 Budapest, Szent István út 230

8. Csepeli Disznótor
Helyszínváltozás!

8.00   Disznóvágás, perzselés, feldolgozás
(közben) 9.00   Élőzenés kívánságműsor

10.00   Mesemalac – a Batyu Színház interaktív gyermekprogramja 
11.00   Táncház a csepeli svábok közreműködésével

11.30   Útbaigazítás petrencés rúddal, italkínálás malomkőről
 – Fekete László és fiainak erősport bemutatója

12.00   Állati produkció – a Bab Társulat óriásbábos, zenés műsora
13.00   Völgyi Zsuzsi fellépése

14.00   Zenél a Csibe és Barátai zenekar

Disznótoros ételek, kézműves termékek vására,
játékok gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, állatsimogató

A belépőjegy ára 500 Ft, amely beváltható egy pohár teára vagy forralt borra.

Magyar
Kultúra Napja
Két megszenvedett tisztaságú lélek ajándéka

a kicsorduló szeretet – szóban és énekben

Szvorák Katalin
és

Kudlik Júlia
irodalmi estjével

köszöntjük Csepelen a magyar kultúra ünnepét,
melyre Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata szeretettel vár mindenkit.
Időpont: 2019. január 22., 17 óra

Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház 
(Csepel, Szent István út 230.)

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Kérjük a program iránt érdeklődőket, hogy jelentkezzenek 
a 278-2747-es telefonszámon 

vagy a kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu e-mail címen.


