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Tisztelt Választók! Kedves Csepeliek!
A vasárnapi népszavazáson létrejött egy új egység Magyarországért: több 
mint 3 millió 300 ezer magyar, a szavazók több mint 98%-ának egybe-
hangzó akarata, hogy hazánkban ne legyen kényszerbetelepítés.

Csepelen 23.826 (38,94%) választópolgár vett részt a referendumon, eb-
ből 21 704 (91,29%) érvényes szavazat született. Brüsszel erőszakos mig-
ránspolitikája ellen 21 276 (98,03%) NEM voks született kerületünkben.

Ebben az új egységben hallatjuk hangunkat Magyarországért, Csepelért!
• Pártok felett álló nemzeti ügynek tekintjük a kényszerbetelepítés elleni kiállást.
• Kiállunk hazánk szuverenitásáért.
• Elutasítjuk a brüsszeli bevándorláspolitikát, amely a migránsok korlátlan been-

gedésén és betelepítésén alapul.

A 3,3 millió ember több mint bármilyen párt szavazóbázisa a rendszerváltozás 
óta eltelt negyed században. Ebben az új egységben vannak fideszesek, KDNP-
sek, MSZP-sek, jobbikosok, liberálisok, valószínűleg olyanok is, akiket máskor 
nem érdekel a politika, de most mégis közös bennünk, hogy egységesen kiáll-
nak Magyarországért.

És így van ez Csepelen is. 2014-ben mindössze 12 ezer szavazat kellett a parla-
menti mandátum megszerzéséhez, vasárnap pedig csaknem 10 ezerrel többen 
szavaztak egy irányba, s mondtak nemet a kényszerbetelepítésre!

Ma már megkérdőjelezhetetlen, hogy amikor a magyar kormány a kötelező 
betelepítési kvóta ellen érvel, akkor a magyar nép akaratát képviseli, és ezt a 
brüsszeli bürokratáknak is tiszteletben kell tartani.

Ez a magyar kormányra nézve is felelősség és kötelesség. Azt várjuk el a kor-
mánytól, hogy szerezzen érvényt a magyar emberek, a csepeliek akaratának. 
Közjogilag és politikailag egyaránt, itthon és Brüsszelben is.
A kormány legutóbbi ülésén a népszavazás akaratának megfelelően már döntés 
született az Alaptörvény módosításáról, ami hamarosan az Országgyűlés elé kerül.

Az Alaptörvényben kell kimondanunk, hogy
• Magyarországra tilos a migránsok csoportos betelepítése
• az Országgyűlés hozzájárulása nélkül Brüsszel semmilyen uniós előírással nem 

telepíthet bevándorlókat
• senki sem korlátozhatja hazánk szuverenitását
• senki sem kérdőjelezheti meg Magyarország területi egységére és népességé-

re vonatkozó, elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.

Nincs vesztegetni való időnk, hiszen a brüsszeli kvótacsomagon már az utolsó 
simításokat végzik, és ahogy azt az Európai Bizottság is megerősítette, fel akar-
ják gyorsítani a betelepítéseket felső korlát nélkül, automatikusan, futószala-
gon, a már bent lévő migránsok családegyesítésével kibővítve.

Kedves Csepeliek!

Köszönjük, hogy részt vettek és felelősen, érvényesen szavaztak a referendumon!

Köszönjük, hogy ennyien együtt állhatunk ki hazánk szuverenitásáért, bizton-
ságunk és kultúránk megőrzéséért, gyermekeink jövőjéért!

Budapest-Csepel, 2016. október 6.

Tisztelettel:

„Közösen 
utasítottuk el 
a kvótákat”

Hatalmas sikerként könyvelhetjük el a kvó-
tanépszavazás csepeli végeredményét. Az 
adatokat tekintve elmondhatjuk: a szava-
záson körülbelül annyian vettek részt, mint 
amennyien általában leadják a voksukat  
a helyi önkormányzati választásokon. Cse-
pelen mindent elsöprő, több mint 98 szá-
zalékos volt a nemek aránya. Soha ilyen 
összhang még nem volt a csepeliek között, 
és ezt az eredményt politikai és párthova-
tartozástól függetlenül sikerült elérnünk. 
Egyébként már az emberekkel folytatott 
utcai beszélgetéseim során is tapasztaltam, 
hogy az itteniek többsége egyértelműen ne-
met mond a kötelező betelepítési kvótára.  
A választási eredmények pedig bizonyítják: 
a helyiek nem kívánnak együtt élni olya-
nokkal, akiket kötelező jelleggel szórnának 
szét Európában, és akiknek a kultúrájuk 
összeegyeztethetetlen az itteni értékekkel. 
A számokra pillantva ugyanakkor érdekes 
adatot láthatunk: a 2014-es önkormányzati 
választásokon több mint 12 ezren szavaztak 
rám. A baloldali összefogással indított el-
lenfelem akkor kilencezer voksot kapott. Ha 
ezt a két számot összeadjuk, szinte ponto-
san azt az eredményt kapjuk, mint ahányan 
most nemet mondtak a kvótákra. Csepelen 
tehát a jobb- és baloldali érzelmű emberek 
közösen utasították el a kvótákat, az ellen-
zéki összefogás pártjai viszont együtt hagy-
ták cserben választóikat, bizonyítva ezzel, 
hogy a helyi baloldalon az emberek akarata 
helyett kizárólag a pártérdekek domináltak.

Borbély Lénárd polgármester

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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Az október 2-ai népszava-
zás bebizonyította, hogy 
egy új egység jött létre az 
Orbán Viktor vezette kor-
mány mögött, mivel 1,1 
millióval több szavazatot 
kapott a kvóta elleni küz-
delem, mint amennyit a Fi-
desz-KDNP szerzett 2014-
ben – így értékelték az 
Origo kormánypárti forrásai 
a referendum eredményét.

Az október 2-ai népszavazás 
után egyáltalán nincs csaló-
dottság a Fideszben amiatt, 

hogy a referendum nem lett 
érvényes és eredményes – tud-
ta meg az Origo kormánypárti 
berkekből. A pártban úgy ér-
tékelik, hogy sikeres volt az 
elmúlt hónapok kampánya, 
mozgósítása, és emiatt jelentős 
mennyiségű szavazót sikerült 
maguk mögé állítaniuk.

Jelentős eredménynek számít, 
hogy míg a 2014-es országgyű-
lési választásokon 2,2 millió 
ember szavazott a kormány-
pártokra, addig most közel 3,3 
millióan döntöttek úgy, hogy 

nem kérnek a menekültkvóták-
ból. Ez főként annak fényében 
számít jelentős előrelépésnek, 
hogy a 2014-es európai par-
lamenti választáson a Fidesz-
KDNP listájára csupán 1,1 
millióan voksoltak – értékel-
ték az eredményeket az Origo 
forrásai.

A népszavazást a kormány 
kezdeményezte, így a válasz-
tás részben arról szólt, hogy 
az emberek mekkora bizalmat 
szavaznak meg a kabinetnek és 
azon keresztül Orbán Viktor-

nak. Forrásaik szerint ebből a 
szempontból is jelentős az át-
törés, mivel sikerült a korábbi 
szavazótáboron túlnyúlni, és 
olyanokat is megszólítani, aki-
ket 2014-ben nem tudott elérni 
a Fidesz-KDNP.

Arról is beszéltek az Origónak, 
hogy a mostani helyzetet érde-
mes összevetni a 2006–2010-
es ciklussal. Tíz évvel ezelőtt 
az országgyűlési választáson 
2,3 millió voksot szerzett a 
Fidesz-KDNP, de ez kevés 
volt ahhoz, hogy leváltsák az 
MSZP–SZDSZ-kor má ny t . 
2008-ban a szociális népsza-
vazáson sikerült 3,4 millió 
embert a párt kérdései mellé 
felsorakoztatni, majd 2010-ben 
ennek a tábornak a segítségé-
vel kétharmadot szereztek.

Origo: a Fideszben 
győzelemről beszélnek

NÉPSZAVAZÁS A KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA ELLEN

Választási gyűlésnek mi-
nősül az Együtt vasárnapi, 
csepeli ételosztása – ál-
lapította meg egyhangú 
döntéssel a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság (NVB) 
szerdai ülésén.

Az NVB-hez Ábel Attila for-
dult kifogással, amiért az 
Együtt – A Korszakváltók Párt-
ja október 2-ára, a népszavazás 
napjára ételosztást szervezett 
Csepelre, és egyben a népsza-
vazás bojkottjára hívott fel.  
A kifogástevő szerint az ételosz-
tás választási gyűlés, amelyet  
a szavazás napján tilos tartani. 
Ráadásul rendkívül etikátlan is 
egy karitatív eseménnyel kam-
pányolni, főleg azért, hogy az 
emberek ne éljenek a demokrá-
cia adta lehetőségükkel.

Patyi András, az NVB elnöke 
felhívta a tagok figyelmét arra, 
hogy a Kúria szerdai, jogerős 
végzésében egy hasonló ügy-
ben megállapította, választási 
gyűlésnek tekinthető a Párbe-
széd Magyarországért pártnak 
ugyancsak a népszavazás nap-
jára, a Kossuth térre szervezett 
rendezvénye.

Az NVB egyhangú döntéssel 
helyt adott a kifogásnak, és 
megállapította, hogy az Együtt 
csepel-soroksári szerveze-
te azzal, hogy a népszavazás 
napjára a választópolgárok 
befolyásolására alkalmas étel-
osztást szervezett, megsértet-
te a választás tisztaságának 
megőrzésére és a jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás-
ra vonatkozó választási alap-

elveket. Az ételosztás emellett 
megsértette a választási eljárás 
azon előírását is, hogy a szava-
zás napján nem lehet választási 
gyűlést tartani.

Az NVB határozata nem jog-
erős, ellene öt napon belül lehet 
jogorvoslattal élni a Kúriánál.

A csepeli ételosztás valójában választási gyűlés volt

Szabó Szabolcs 
törvényt sértett
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Magyar-lengyel két jó barát – tartja a köz- 
ismert mondás. Ennek jegyében tartottak 
programsorozatot Csepel testvérvárosá-
ban, Kielcében október elején az 1956-os 
magyar forradalomról. A forradalomról 
és szabadságharcról szóló konferencián  
a lengyel diákok mellett Csepel képvi-
seletében Borbély Lénárd polgármester, 
Ábel Attila alpolgármester és egy, a Jed-
lik Ányos Gimnáziumból érkezett diák-
csoport is részt vett.

Csepel polgármestere köszöntőjében ki-
emelte a lengyel-magyar barátság fon-
tosságát. Ehhez ismernünk kell egymás 
történelmét, annak kapcsolódását, és 
fenn kell tartani az évek során kialakult 
kapcsolatokat. 

A konferencián több felszólaló is felidéz-
te, hogy az 1956-os magyar forradalmat 
és szabadságharcot lengyelországi ese-
mények robbantották ki. A forradalom 
leverése után pedig éppen a lengyelektől 
kaptuk a legtöbb vért, anyagi és erkölcsi 
segítséget.

AKTUÁLIS

PUBLICISZTIKA

Néphazugság 

Érdekes dolog a demokrácia. Miközben 
dúl a szólás- és sajtószabadság, a gon-
dolkodás luxusa tényleg nem illet meg 
mindenkit. Most például azt bizonygat-
ják néhányan a „baloldalon” (az idézője-
let muszáj kitenni, mert ez nem baloldal, 
hanem „baloldal”), hogy a Népszabad-
ság kimúlásával itt valami kozmikus 
igazságtalanság zajlik, vége a világnak, 
hitlerizálódik Magyarország.  

Figyeljünk fel azonban két apróságra. Az 
első, hogy az MSZP nem is olyan régen 
még tulajdonos volt a lapban, aztán ki-
hátráltak gyorsan, annak rendje s módja 
szerint elnézegették, hogy gazdát cserél 
a tulajdonrészük. Most viszont, amikor 
fellármázták a fellármázhatókat, és poli-
tikai tőkét kovácsolhatnak a műbalhéból, 
elnökük, Molnár Gyula felsikolt: „Ma a 
Népszabadság, holnap a többi újság, utá-
na a politikai pártok, és akkor ennek az 
országnak vége lesz.” Nos, kedves Mol-
nár Gyula, azért a farizeusságnak is van 

határa. Ha akkora érték a Nép-
szabadság, miért is tetszettek 
piacra dobni? Miért mondtak 
le a tulajdonukról? Miért csak 
most, utólag érdekes a dolog? 

A másik apróság a törvényes-
ség kérdése. Egy bizonyos 
Pecina nevű osztrák úré a Nép-
szabadság médiaportfóliója, magyarul ő 
dönt arról, mit ad el, kinek ad el, mikor 
és mennyiért ad el. Mindazok, akik most 
bőszen ágálnak a Népszabadság eladása 
ellen, a legszentebb alapjogba, az ember 
magántulajdonhoz való jogába nyúlnának 
bele. Ők azt mondják, Pecinának nincs 
joga értékesíteni a tulajdonrészét, nincs 
joga eladni azt, ami az övé. Hogy miért? 
Hát azért, mert a szokásos kétszáz aláírós 
értelmiségi úgy gondolja. Őszintén kí-
váncsi volnék azonban arra, hogy ha én 
mondjuk, sajtóhadjáratot hirdetnék, hogy 
a tiltakozóknak nincs joguk kabátot venni 
a boltban, árulni a házukat, vagy iskoláz-
tatni a gyereket, és majd én mondom meg, 
mire költhetik a pénzüket, akkor vajon 
mit szólnának? Az is támadás a sajtósza-
badság ellen, vagy csak ez? Mi dönti el? 

Egy dologban látszólag igazuk 
van a pánikkeltőknek. Valóban 
nem volt szép módi, ahogyan 
a népszabadságos kollégákat 
megfosztották szerkesztősé-
güktől, ahogyan kizárták őket 
az irodáikból, és még a szemé-
lyes tárgyaikat is elkerítették 
egy időre. Ezzel kapcsolatban 

viszont érdemes megfontolni azt, hogy 
éppen a bosszúálló újságíró üzleti titko-
kat, adatokat, kapcsolatrendszert, előfi-
zetői listát vihet magával – a tulajdonos 
nyilván meg akarta akadályozni, hogy 
a népszabis kollégák felépítsék a kon-
kurenciát. Nem tudom, jogszerű-e az 
ilyesmi, de biztosan nem elegáns, még 
ha érthető is. Majd a bíróság eldönti, 
ha egyáltalán el kell döntenie. Minden-
esetre ebben az országban egyszerű em-
berek, melósok, bérből-fizetésből élők 
százezreit rúgták ki előzmények nélkül 
az elmúlt negyedszázadban a munka-
helyükről, egész iparágakat építettek le, 
gyárak százait szüntették meg, lopták 
szét – ez mégsem volt fontos, csak az  
a hír, ha újságírókkal babrál ki az élet. 
● Szentesi Zöldi László

1956-ról lengyel 
testvérvárosunkban
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Országos botrányt kiváltó két csepeli pe-
dofil ügyéről szólt a sajtó az elmúlt hetek-
ben. Az egyik eset főszereplője S. Miklós 
fodrász, az MSZP korábbi önkormányzati 
képviselőjelöltje, aki szeméremsértést kö-
vetett el, ezért a bíróság gyorsított eljárás-
ban 1 év 4 hónap fogházbüntetésre ítélte. 
A másik ügy vádlottja B. Tamás, aki a 
baloldalhoz köthető Burattino iskola test-
nevelő tanára volt, és a vádirat szerint 36 
gyereket rontott meg. Perének legutóbbi 
tárgyalásán újabb tanúkat hallgatott meg 
a bíróság. 

S. Miklós csepeli fodrásznak nem a mos-
tani pedofilügye az első eset.  A szocialis-
ták önkormányzati képviselőjelöltjeként 
1998-ban egy kisfiút zaklatott szexuá-
lisan egy rendezvényen, amiért a gye-
rek apja megverte, majd feljelentette. Az 
MSZP akkor lemondatta a jelöltségről, az 

eset miatt pedig börtönbe került. Később 
gyerekek üdültetésével foglalkozó alapít-
ványt hozott létre, amely évente több száz 
rászoruló gyerek számára szervezett nyá-
ri táborokat, gyermeknapi ünnepségeket. 
Közben tanárként dolgozott egy MSZP-
hez közel álló csepeli szakmunkáskép-
zőben, ahol fodrásztanoncokat oktatott. 
A Csepel testvérvárosaiból érkező gyere-
keket is rábízták, noha tudták róla, hogy 
veszélyes lehet a kiskorúakra. 

S. Miklós ezúttal egy 15 éves fiút zakla-
tott, ezért szeptember 26-án a rendőrség a 
csepeli lakásában őrizetbe vette. A bíró-
ság 1 év 4 hónap fogházbüntetésre ítéltre. 
A másik ügy főszereplője B. Tamás, aki-
nek perét tanúmeghallgatásokkal folytat-
ták a Fővárosi Törvényszéken. Korábban 
egy XI. kerületi gyermekotthonban dol-
gozott gyermekfelügyelőként, 2009-től 

pedig testnevelő tanár volt a baloldali kö-
tődésű csepeli Burattino Iskola és Gyer-
mekotthonban. Két évvel ezelőtt derült 
ki, hogy kilenc éven át 36 gyereket kény-
szerített szexre. 

A tárgyalásról tudósító lapok szerint ez-
úttal három kiskorú tanút idéztek be a 
bíróságra, de közülük csak egy vállalta 
úgy a vallomástételt, hogy a teremben 
B. Tamás is jelen van. A vallomásokból 
kiderült, hogy a hátrányos helyzetű tanít-
ványok egyszerre rettegtek és rajongtak 
B. Tamásért. A férfi részben hízelgéssel, 
részben zsarolással vette rá a gyerekeket 
a fajtalankodásra. Az egyik sértett arról 
számolt be, hogy B. Tamás eleinte védel-
mébe vette, mert társai csúfolták törékeny 
alkata miatt. A tanár kihasználta a hely-
zetét, és hosszú ideig szexuális zaklatta. 
Az áldozatok nem mertek beszélni sérel-
meikről.  

B. Tamás a környezetét olyan ügyesen 
megtévesztette, hogy a kollégái sem sej-
tették valódi természetét. A gyerekeket 
pszichológusok kezelték az ügy kirobba-
nása után. ● Cs. A. 

Botrányos pedofil- 
ügyek a bíróságon

Októberben és novemberben folytatód-
nak a meghallgatások az Alstom met-
rószerelvények 2006-os beszerzéséről 
– derül ki a Magyar Idők cikkéből. Elő-
ször a bíráló- és tenderbizottság elnökeit, 
novemberben pedig Demszky Gábor volt 
főpolgármestert és a BKV volt vezér-
igazgatóját, Aba Botond hallgatják meg. 
A napilapnak az ügyet vizsgáló fővá-
rosi ideiglenes bizottság elnöke, Borbély 
Lénárd nyilatkozott. A pályázatot formáló 
tender- és bírálóbizottságoktól nem vélet-
lenül tartották távol az akkor ellenzékben 
lévő Fidesz-KDNP képviselőit – mondta 
a csepeli polgármester. Szót ejtett arról is, 
hogy a beszerzési ár a kiírt közbeszerzés-
ben nem érte el az értékelési összes pont-
szám 50 százalékát., és az előleg kérdése 
és annak kifizetése sem volt szokványos. 
Borbély Lénárd szerint sokszor úgy lehe-
tett érezni, mintha nem a főváros vásárolt 
volna Alstom metrókocsikat, hanem az 
Alstom vett volna magának megrendelőt. 
Az ügyet vizsgáló bizottság elfogadta az 

üléstervet, hogy tartani tudják a Fővárosi 
Közgyűlés által december 31-éig megsza-
bott határidőt. December elején szeretné-

nek előzetes állásfoglalást tenni, de lehet, 
hogy a közgyűléstől mandátumhosszab-
bítást kérnek – zárul a Magyar Idők cikke. 

Feltárulnak az egykori metróügy részletei

AKTUÁLIS

Demszky Gábor (balról a második) és Aba Botond (jobbról az első) novem-
berben válaszol a bizottság kérdéseire

fotó: MTI
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A „kommunizmus újsütetű kísértete" 
járja be Pesterzsébetet, csak a mosta-
ni elvtársak nem Moszkvával, hanem 
Brüsszellel kacsintanak össze – mond-
ta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke 
budapesti sajtótájékoztatóján.

A XX. kerületben, a pesterzsébeti polgár-
mesteri hivatal épülete előtt tartott sajtótá-
jékoztatóján a politikus azt mondta: a bal-
oldali pártok támadást indítottak a fideszes 
alpolgármester, Juhász Lajosné ellen, amiért 
a népszavazáson való részvételre buzdította 
a választókat. Németh Szilárd arra kérte az 
MSZP-ből kilépett Szabados Ákos polgár-
mestert, álljon ki Juhász Lajosné mellett, és 
bizonyítsa, hogy „megszabadult a brüssze-
li politikát Pesterzsébeten is magas szintre 
emelő baloldali politikai nyomástól”. Hozzá-
tette: azért támadták a fideszes alpolgármes-
tert, mert a választóival „a demokrácia sza-
bályai szerint” tartani merte a kapcsolatot. 

Emlékeztetett rá: Juhász Lajosné az októ-
ber 2-ai népszavazás előtt levéllel fordult 
a pesterzsébetiekhez, amelyben azt írta, 
a népszavazás nem pártpolitikai ügy, ha-
nem Magyarország jövőjéről szól, emellett 
az alpolgármester jelezte, ő elmegy szavaz-
ni, és arra kérte a választókat, ők is mond-
ják el véleményüket a kötelező betelepítési 
kvóta kérdésében. 

Hozzátette: a levél miatt összehangolt tá-
madás indult az alpolgármester ellen a De-
mokratikus Koalíció, az Együtt, a Párbe-
széd Magyarországért és az MSZP részéről. 
Megjegyezte, hogy a levél ügye a Nemzeti 
Választási Bizottság elé került, amely a ki-
fogást elutasította, és megállapította, hogy 
Juhász Lajosné semmilyen választási el-
járási szabályt nem sértett meg. Ez kevés 
volt, hétfőn méltatlansági eljárást próbál-
nak ellene indítani, a lemondását követelik, 
tüntetést szerveznek ellene, pocskondiáz-
zák – mondta, hozzátéve, hogy azok, akik 
teljes egészében elveszették a kapcsolatukat 
a választókkal, most azért támadnak egy 
felelős, választott politikust, mert az meg 
akarja hallgatni a emberek véleményét, és 
véleményük alapján akar döntést hozni.  

A Fidesz alelnöke hangsúlyozta: a népsza-
vazásra feltett kérdésről a magyar emberek 
egyértelmű véleményt mondtak, 3 millió 362 
ezren, az érvényesen szavazók 98 százaléka 
azt mondta, nem kér Brüsszel politikájából, 
„és a magyar kultúra, szociális-gazdasági 
biztonság mellett tett hitet”. A parlament-
nek, a kormánynak, a miniszterelnöknek, 
a városházának és minden megválasztott 
képviselőnek kötelessége figyelembe ven-
nie „a Magyarországért felelősséget vállaló 
új egység” szavazatát – jelentette ki. Az al-
elnök szólt arról is: „úgy hírlik”, hogy a DK 

jelenlegi alpolgármesterének a feleségét is 
szeretné „behozni” alpolgármesternek, ezét 
indult támadás Juhász Lajosné ellen. Meg-
jegyezte azt is: a kerületben cenzúra van. 
Miközben mindenki 1956 hatvanadik év-
fordulójára készül, a kerületi újságban nem 
engedték az 1956-ban halálra ítélt Wittner 
Mária gondolatait változtatás nélkül közöl-
ni az önkormányzati lapban, a beszédből 
„mondatokat, szavakat töröltek”. ● MTI 

Németh Szilárd: a kommunizmus 
kísértete járja be Pesterzsébetet

A biztos szavazó pártválasztók 47 
százaléka jelenleg a kormánypártok-
ra szavazna, ami jobb eredmény, mint 
amit a Fidesz-KDNP a 2014-es válasz-
tásokon elért – közölte a Századvég 
Alapítvány a szeptember végi közvé-
lemény-kutatásának eredményét.

A szeptember 27-e és 30-a között felvett, 
reprezentatív telefonos kutatás eredménye 
szerint a teljes népességen belül a Fidesz-
KDNP július óta két százalékponttal tudta 

növelni támogatottságát, így jelenleg 33 
százalékon áll. A Jobbik stagnál, 12 szá-
zalékon van, az MSZP támogatottsága 9 
százalék. A felnőtt korú lakosság 4-4 szá-
zaléka támogatja az LMP-t és a DK-t, az 
Együttre 2 százalék, más pártokra szintén 
2 százalék adná szavazatát. 

Az ezer ember megkérdezésével készült 
vizsgálat szerint a kormánypártok a biz-
tos szavazó pártválasztók körében is nö-
velni tudták bázisukat, júliushoz képest 

45 százalékról 47 százalékra. A 2014-es 
választások listás eredményeivel összeha-
sonlítva az látható, hogy a Fidesz-KDNP 
erősödni tudott az azóta eltelt időszakban 
(2014-ben a listás szavazatok 44 százalé-
kát szerezte meg), és rekordszinten van a 
támogatottsága.

Ebben a közegben a Jobbikot 21, az 
MSZP-t 15 százalék támogatja. Hat-hat 
százalék szavazna az LMP-re, illetve a 
DK-ra. Az Együtt a biztos szavazó párt-
választók között is két százalékon áll, 
három százalék pedig más pártra adná a 
voksát, ha most vasárnap tartanák a par-
lamenti választásokat. ● MTI 

Századvég: rekordszinten 
a Fidesz-KDNP támogatottsága

AKTUÁLIS
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

október 23.
alkalmából tartandó rendezvénysorozatára.

2016. október 22., szombat

  9:30 60 év – 60 kép – Villanások 1956-ból 
Képzőművészeti kiállítás megnyitója 
Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház  
(Csepel, Szent István út 230.)

10:30 Csepeli hősök 1956 – dokumentumfilm bemutató 
vetítése 
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal 
Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház 
(Csepel, Szent István út 230.)

14:00 Büszkeségpont – 1956-os emlékkiállítás megnyitója 
Beszédet mond: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere 
Helyszín: Csepel, Tamariska-domb, Fenyves utcai bejárat

16:00 „Egy mondat…” – Emlékműsor a Nemzeti Táncszínház 
szervezésében 
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes emlékműsora 1956 emlékére 
Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, Kiváló Művész 
Helyszín: Csepel, Szent Imre tér

2016. október 23., vasárnap

 8:15 Ökumenikus istentisztelet
  Helyszín: Kisboldogasszony templom
  (Csepel, Szent Imre tér)

 9:00 Koszorúzás az 56-os emlékműnél
  Helyszín: Csepel, Szent Imre tér

10:00 Hatvanéves hősiesség – emlékünnepség
  Színielőadás, emlékező beszéd, kitüntetések átadása
  Emlékező beszédet mond: Wittner Mária, 1956 hőse, 

Csepel Díszpolgára
  Helyszín: Csepeli Szurkolói Aréna
  (Szent Imre tér, a HÉV megálló mellett)

11:45 Juha Richárd – Pesti srác szobrának avatása
  Avató beszédet mond: Németh Szilárd országgyűlési 

képviselő
  Helyszín: Csepel, Szent Imre tér

19:00 Karthago koncert
  Helyszín: Csepel, Szent Imre tér

Tisztelettel:

borbély Lénárd
Csepel polgármestere

HIRD_csepeli_hirmondo OK.indd   1 10/10/16   16:26
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Csepeli programok a forradalom 60. évfordulóján
OKTÓBER 22.

60 év – 60 képben – Képzômûvészeti kiállítás
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeibôl Csepel kiemelkedô részt vállalt. 
Solymos Tamás Géza festômûvész, esztéta tárlata különleges lehetôséget nyújt a történelmi események megismeréséhez. A képek – melyek 

többségében olajfestmények – megidézik, elénk tárják a Rákosi-diktatúrát, a kor vészterhes hangulatát, majd kronologikusan sorra veszik 
a forradalom és szabadságharc kerületben zajlott történéseit. Történelemkönyv ez, melyet a mûvészet, a mûvész írt a ma emberének. 
Olvasni nem kell, elég látni és érezni. A kiállítás 2016. december 15-ig látható a Királyerdei Mûvelôdési Házban, nyitvatartási idôben.

Csepeli hôsök 1956 – dokumentumfilm
 

 A riportfilm az 1956-os forradalom emberi arcait és ismeretlen eseményeit mutatja be. A történet a Csepelen lakó Fráter Bélával kezdôdik, 
aki jelen volt és tevékenyen részt vett a Sztálin szobor ledöntésében és szétdarabolásában a Felvonulási téren, majd néhai Kovács Sándorral 

folytatódik, aki a csepeli utcai harcokban vett részt tevékenyen. A két személy visszaemlékezésein alapul a dokumentumfilm, de további fotókkal, 
dokumentumokkal, csepeli 1956-os helyszínek bemutatásával formálják az alkotók és teszik még színesebbé, eseménydússá a történetet. 

A visszaemlékezôkön keresztül további perek, események, halálra ítélt, a csepeli forradalmi harcokban részt vett szereplôkrôl is megemlékezik a film.

1956-os Csepeli Büszkeségpont
 

A Büszkeségpont elnevezés az 1956-os Emlékbizottság kezdeményezésére utal, melynek célja, hogy a települések emléket állíthassanak saját, 
1956-os hôseik számára. Nemcsak maga a tárlat nagyon izgalmas, rendkívül érdekes annak helyszíne is: a Tamariska-domb alatt húzódó légoltalmi 

óvóhely egy része. Miért itt? Mert 1956-ban a királyerdeiek közül sokan a bunkerben vészelték át a szabadságharc néhány napját. 
Az állandó kiállítás október 22-én nyílik. 

 Magyar Nemzeti Táncegyüttes ’56-os emlékmûsora
 

„Egy mondat…”. címmel kerül bemutatásra a Nemzeti Táncszínház szervezésében.

OKTÓBER 23.  
A Szent Imre téren avatják fel Juha Richárd: Pesti srác címû szobrát

 

A szobor „ikertestvére” Csepel testvérvárosában, Szczecinben lesz látható 2016 decemberétôl. A szobrászmûvésznek számos alkotása található 
országszerte intézményekben, köztereken. Az ô alkotása – többek között – Mansfeld Péter és Tóth Ilona, valamint Mindszenty bíboros mellszobra, 

melyek a Terror Háza Múzeumban láthatók.  

Karthagó koncert Csepel fôterén
 

Az együttes fellépése zárja a kerület kétnapos rendezvény-sorozatát. 
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Az 1849. október 6-án kivégzett aradi vér-
tanúkra emlékeztek az Aradi vértanúk útja 
és a Szentmiklósi út kereszteződésénél ta-
lálható emléktáblánál Csepel elöljárói, az 
ellenzék képviselői, valamint civilek októ-
ber 6-án. A megemlékezésen a Nagy Imre 
Általános Iskola diákjai adtak műsort az 
eseményen részt vevőknek. 

Százhatvanhét éve ezen a napon tizen-
három honvéd tábornokot végeztek ki 
Aradon az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc leverése után. Ugyanezen a 
napon végezték ki Pesten az első felelős 
magyar miniszterelnököt, Batthyány La-
jost. Bár a nemzeti emlékezet elsősorban 
az 1849. október 6-án elhunyt tizenhárom 
honvédtisztet nevezi aradi vértanúknak, 
de valójában még három tábornokot ítéltek 
halálra nem sokkal később: így összesen 
tizenhat vértanút tartunk számon. ● Cs. A. 

Két kérdésben döntött a képviselő-testü-
let rendkívüli ülésén október 4-én. Pintér 
Istvánt, a Csepeli Városgazda Zrt. vezér-
igazgatóját közös megegyezéssel vissza-
hívták tisztségéből október 4-étől, egyút-
tal Trefán Lászlót, a Csepeli Városgazda 
Zrt. eddigi vezérigazgató-helyettesét ve-

zérigazgatóvá választották. Trefán László 
vezérigazgatói megbízása határozott idő-
re, 2019. október 30-áig szól.

A képviselő-testület döntött Budapest 
2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai 
játékok megrendezésére vonatkozó támo-

gatásáról a Csepel területén található két 
ingatlanra vonatkozóan. A képviselő-tes-
tület egy korábbi határozatában már kife-
jezte támogatását a Budapesten 2024-ben 
megrendezendő nyári olimpiával kapcso-
latban, amennyiben Budapest megkapja  
a játékok rendezési jogát. ● Csepel.hu

AKTUÁLIS

Elöregedett gáz-
vezetékek cseréje
Október 5-étől november 3-áig régi, 
elöregedett gázvezetékeket cserél-
nek az Ady Endre út, Táncsics Mihály 
utca, Védgát utca közötti szakaszon. 
A Táncsics Mihály utca 51–53. szám 
előtti járdát teljes szélességében fel-
bontják és felújítják.  

Minden ingatlan elérhető lesz, a sze-
mély- és gépjárműforgalmat biztosít-
ják. Útlezárás nem várható. 

Türelmüket, megértésüket köszönjük. 

Megemlékezés 
az aradi vértanúkról 

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a megbízatásról 

Új vezérigazgató a Csepeli
Városgazda Zrt. élén

Mikrocenzus 
Csepelen
A Központi Statisztikai Hivatal  
mikrocenzust tart. A mikrocenzus, 
más néven kis népszámlálás végre-
hajtását a 2015. évi X. törvény rendel-
te el, az adatfelvétel részleteit pedig  
a 65/2015 (III. 25) számú kormányren-
delet tartalmazza. 

Az adatfelvételre október 1-je és  
november 8-a között kerül sor.  
A minta a lakások 10 százalékára ter-
jed ki, és 2148 településen mintegy 
440 ezer háztartást és kb. egymillió 
embert érint. A mintába került háztar-
tásokban élők számára a válaszadás 
kötelező. 

Kérjük, ha a számlálóbiztos felkeresi 
a háztartását, hogy felvegye az ada-
tokat, segítse munkáját! 

Részletes információ: 
www.ksh.hu/mikrocenzus2016 
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Harmadik alkalommal hir-
detette meg az önkormányzat 
őszi cserjeültetési pályázatát. 
Ennek keretében lakcímenként 
(társasházaknál lépcsőházan-
ként) átlag 10 darab konténeres 
díszcserjét ajánlottak fel cserje-
foltok, sövények kialakítására. 
A pályázati kiírásnál fontos 
szempont volt, hogy a növé-
nyek a közterület szépítését 
szolgálják, jól látható helyre 
kerüljenek. Társasházak ese-
tén az ültetésre a be nem kerí-
tett előkert, a bejáratok melletti 
terület, vagy a járda melletti 
zöldsáv használható; kertes há-

zak esetén az ingatlan előtti jár-
da és az úttest közötti zöldsáv.

Október 1-jén vehették át a la-
kosok a cserjéket: hétezer darab 
növényt osztott szét a Csepeli 
Városgazda Zrt. Zöldterület-
fenntartási Osztálya. 

A növények elültetéséről és 
későbbi ápolásáról a jelentke-
zőknek kell gondoskodniuk. 
A szakszerű ültetésről és ápo-
lásról a növények átadásakor  
a zöldterület-fenntartási osztály 
kertészei adtak tanácsot a je-
lentkezőknek.

Az önkormányzat támogatásá-
val a Csepeli Városgazda Zrt. 
idén is elindítja a komposztá-
lási mintaprogramot a kerület 
kertes, családi házas (kerítéssel 
közrezárt) övezeteiben. A jelent-
kezési lap a Városgazda ügyfél-
szolgálati irodájában, az 1-es 
ablakánál szerezhető be, vagy 
letölthető a www.csepel.hu 
és www.varosgazda.eu webol-
dalakról.

A benyújtás módjai: postán 
(Csepeli Városgazda Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. 1215 
Budapest, Katona József u. 
62–64.), személyesen az ügy-
félszolgálati irodán, vagy a 

komposztalas@varosgazda.eu 
e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2016. 
október 20. 

Az elbírálás a beérkező igény-
bejelentések sorrendjében tör-
ténik. Azok jelentkezését vár-
juk, akik szívesen kipróbálnák 
a háztartási komposztálást, és 
a korábbi években nem vettek 
részt önkormányzati komposz-
tálási pályázaton.

Bővebb információ: 
Erdeiné Schuch Beáta 
277-7856, 30/698-5921
erdeine.beata@varosgazda.eu 

Karbantartás 
a játszótéren
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Hollandi 
úton található kalózhajós játszótér és 

pihenőpark 2016. október 15-e és 2017. 
április 15-e között zárva tart. Ebben az 
időszakban a Városgazda Zrt. munkatár-
sai kiépítik az öntözőrendszert, pótolják 
a gyepszőnyeget és elvégzik az állag-
megóvó karbantartást.
Türelmüket és megértésüket kérjük!

Kom-
posztálási 
mintaprogram

Hétezer cserjét 
osztottak szét

A Városgazda Zrt. műszaki 
csoportjának munkatársai új 
szerszámokat, fúrókalapácsot, 
fúrógépet, csavarbehajtót, 
gépi gérvágót, betonkeverőt, 
kézi szerszámokat, új mun-
karuhákat kaptak. A csoport 
főbb munkái a Csepeli Város-
gazda Zrt. által működtetett 

közintézményekben zajlanak: 
a Csepeli Strandfürdő, a Cse-
peli Piac, a Rákóczi Kert, va-
lamint a Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpont karban-
tartása, az önkormányzati la- 
kások és üzlethelyiségek fel-
újítása, valamint műszaki hi-
baelhárítása a feladatuk.

Új munkaruha, 
új szerszámok
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Második születésnapját ünnepelte a 
Csepeli Nyugdíjas Klub szeptember 
30-án, amelyen a születésnapi torta 
két szál gyertyáját Borbély Lénárd pol-
gármester gyújtotta meg. 

Ünnepi hangulat fogadta a nyugdíjasházba 
érkező vendégeket, akik második eszten-
deje járhatnak ide barátkozni, kikapcso-
lódni, különféle eseményeken részt venni. 
Az elmúlt esztendőben 22 ezer regisztrált 
nyugdíjas fordult meg a programokon, 
ami jelentős szám. A tornától a zenés 
programokig, az egészségügyi előadások-
tól a filmvetítésig minden megtalálható a 
nyugdíjasklub programjai között. 

Tervezik a bővítést
Borbély Lénárd köszöntötte a jelen lévő 
nyugdíjasokat, akik közül sokakat szemé-
lyesen is ismer, hiszen a rendszeres hajó- 
kirándulásokon már találkozott velük. El- 
mondta, hogy kiváló közösségi házat si-
került létrehozni, ahol a nyugdíjasok jól 

érzik magukat. „A csepeli önkormányzat 
számára fontosak az időskorúak, ezért 
számukra továbbra is fenntartjuk az in-
gyenes belépést a Csepeli Strandra. A für-
dőt várhatóan felújítjuk – a tervek szerint 

a korszerűsítésre közel félmilliárd forintot 
költünk –, s szeretnénk a nyugdíjasklub 
épületét is bővíteni, hiszen jól látszik, mek-
kora igény van rá” – tette hozzá a polgár-
mester.  

Kétéves a Csepeli 
Nyugdíjas Klub

ANGOLÓRA

Kállay Endréné nyugdíjas tanítónő: „Nagyon megörültem annak, hogy angol 
nyelvtanfolyamot indítanak. Többedmagammal azonnal beiratkoztam a hala-

dó szintű kurzusra. Annak idején orosz és angol 
nyelvet tanultam az iskolában, de a tudásom meg-
kopott. Az angol nyelv viszont nagyon hasznos, 
mert bármerre járok külföldön, szükségem van 
rá. Skóciában például valamennyire boldogultam  
a tudásommal, de ennél többet szeretnék tudni. Ha 
idehaza is megszólít egy külföldi, illene tudnom vá-
laszolni neki. A férjem felnőttként tanult meg an-
golul, a gyerekeim szintén ismerik a nyelvet, mert  
a munkájukhoz elengedhetetlen. A mai fiatalok 
szinte kivétel nélkül használják az angolt. A csoport-
ban beszélgetünk angolul, szövegeket fordítunk 
magyarra, még házi feladatot is kapunk.”

A klub kórusa a születésnapi ünnepségen is nagy sikerrel lépett fel: népdalokat adtak elő
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Nyelvtanulás, sakk, tánc
Babics Sarolta, a klub vezetője elmondta, 
hogy jelenleg a legnépszerűbb program-
juk az ingyenes angol nyelvi kurzus, ame-
lyet szeptemberben indítottak. Meglepően 
sokan, összesen ötvenhatan jelentkeztek 
rá, őket négy csoportba osztották. Három 
kezdő és egy haladó szintű órát tartanak. 
A tanfolyamon novellákat olvasnak erede-
ti nyelven, emellett beszélgetnek és nyelv-
tant tanulnak. Az angol nyelvet Szabó Je-
nőné oktatja, aki korábban középiskolai 
tanár volt, majd éveken át az Egyesült Ál-
lamokban élt. Sikeresek a rendszeres úti 
beszámolók, amelyeket Mikó Imre köz-
gazdász-építészmérnök és Szabó László 
építész tartanak. Népszerűek a heti nyolc 
alkalommal megrendezett tornaórák, va-
lamint a különféle játéknapok, táncos ösz-

szejövetelek. A sakkozásnak szintén ren-
geteg híve van. 

Vidám évforduló
A születésnap alkalmából egész napos 
program várta a vendégeket. Délelőtt a 
nyugdíjasok énekkórusa adott előadást, 
majd komolyzenei koncert következett. 
Délután kétórás filmet mutattak be a már-
ciusban megrendezett táncversenyről, 
amelynek helyszíne a Királyerdei Műve-
lődési Ház volt. Ezt követően Szentkirályi 
Aladár, a Fasang Árpád Zeneiskola igaz-
gatója tartott zenés bemutatót a tangóról. 
Később operett és más zenés műsorok 
következtek. Este világslágereket hallgat-
hatott meg a közönség két énekes előadá-
sában, végül pedig össztánc zárta a szüle-
tésnapi bulit.● Csarnai Attila 

„JÓ A TÁRSASÁG”

Péntekné Gál Zsuzsanna nyugdíjas: 
„Minden programon szívesen részt ve-
szek, de leginkább a tornát szeretem. 
Furcsa dolog, mert korábban soha-
sem tornáztam, de annyira vidám és 
szórakoztató a társaság, hogy élve-
zetet nyújt az együttlét. Megjegyzem, 
annyira népszerűek a foglalkozások, 
hogy előtte regisztrálni kell, hogy be-
kerüljek a csapatba. Egy testnevelő 
tanár irányítja az órákat, én az úgyne-
vezett könnyített tornán veszek részt. 
Jólesik a felfrissülés, de a lényeg a 
társaság. Szeretem a régi filmeket is, 
amelyeket rendszeresen bemutatnak. 
Több hajókiránduláson is ott voltam, 
ami nagy élményt nyújtott. Jó lenne, 
ha volna orvosi tanácsadás és kézi-
munka szakkör.” 

Az idősek világnapja alkalmából dunai 
hajókiránduláson és közös ebéden vettek 
részt a csepeli nyugdíjasok október else-
jén. A csepeli önkormányzat által támo-
gatott és a Csepeli Városkép által szerve-
zett útra a mintegy háromszáz időskorút 
elkísérte Borbély Lénárd polgármester, 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 
a Fidesz alelnöke is. 

A kellemes sétahajózás után közös ebédre 
várták a résztvevőket a Nagy Imre ÁMK 
tornacsarnokában. A vendégek magyar 
nótákat és csárdásokat hallgattak Várnai 
Adrienntől és Karcagi Jánostól, majd Pe-
ter Srámek műsora következett. ● AZS

Dunai hajókirándulás és közös ebéd

Nagyon népszerű az ingyenes angol nyelvtanfolyam
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A METRANS csoport több éve Európa 
egyik piacvezető vállalata az intermodális 
szállítmányozásban. Saját, korszerű 
konténerterminálok hálózatával rendel-
kezik, szolgáltatásaival immár tíz európai 
országban áll növekvő számú ügyfelei 
rendelkezésére. A német HHLA cég-
csoport magyarországi leányvállalata, 
a METRANS Konténer Kft. Csepelen 
valósítja meg legújabb beruházását, ahol 
logisztikai terminált épít. 

Szolgáltatásaink növelésével csapa-
tunkat is bővítjük! Szívesen csatla-
kozna egy folyamatosan fejlődő nem-
zetközi vállalathoz, ahol biztosított a 
szakmai fejlődés és a remek csapat?

Tegye meg az elSŐ lépéST, 
JelenTkezzen Ön IS!

Rakodógép-kezelŐ 
éS daRukezelŐ

munkakör:
 Az emelőmunkák elvégzése, a konténerek 

átrakásának teljesítése a vagonok, 
gépjárműpótkocsik, a terminál, illetve 
javítóhelyei között 
 Központi diszpécser utasításai alapján végzi 

feladatait, ehhez igazodik

elvárások:
	Középfokú szakirányú végzettség, műszaki 

irányzat: gépészet
	Gyakorlat: min. 4 év
	Targoncavezetői engedély és targoncavezetői 

gyakorlat előny
	B típusú jogosítvány
	Fizikai alkalmasság, műszaki beállítottság, 

megbízhatóság, felelősségteljes 
munkavégzés

munkakör jellemzői:
	Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
	Munkaviszony formája: teljes munkaidős
	Munkaidő: kétműszakos (6:00–18:00, 
 18:00–6:00)

daRukezelŐ munkaTÁRS

munkakör:
 A központi diszpécser rendelkezései és 

a darukezelők utasításai alapján végzi 
feladatait
 Elkészíti a kocsikat felrakodás céljából 

a darukezelő utasítása szerint
 Átveszi a vonatokat vagy az egyes kocsikat, 

valamint a rajtuk levő konténereket 
a kocsivizsgálóval együtt
 Ellenőrzi a konténerek megjelölésének 

helyességét RID/ADR biztonsági bárcákkal
 Átadja a vonatokat vagy az egyes kocsikat 

a kocsivizsgálóval együtt, az átadásnál 
ellenőrzi a konténer megfelelő és biztonságos 
elhelyezését a vasúti kocsikon

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, műszaki 

irányzat
 Műszaki beállítottság, figyelem, jó memória, 

gyakorlati gondolkodásmód, megbízhatóság 
 Szakmai gyakorlat a pozíción belül nem 

szükséges
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: kétműszakos (6:00–18:00, 
 18:00–6:00)

HegeSzTŐ / lakaToS

munkakör:
 CO2 (ZM1) hegesztési munkák elvégzése 
 Általános lakatosmunkák elvégzése 
 Konténerek javításának elvégzése 

a technikusok utasításai szerint

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

hegesztő, lakatos irányzat
 Gyakorlat: min. 3 év
 Hegesztői képesítés ZM1 (nemzetközileg 

elismert képesítés)
 Figyelem, gyakorlatias gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, 
türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: egyműszakos (7:00–15:30)

gépéSz – SzeRelŐ

munkakör:
 Ellenőrzi a portáldaruk, rakodógépek 

mechanikus és hidraulikai szerkezeteinek 
műszaki állapotát, jelenti a javítás 
szükségességét a terminálvezetőnek
 Jelenti, ha alkatrészek vásárlása szükséges
 Elvégzi a szükséges javításokat és 

karbantartásokat, együttműködésben 
a villanyszerelőkkel
 Biztosítja a gépek üzemanyaggal való 

tankolását és vezeti ennek kimutatását 

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

gépszerelő irányzat
 Gyakorlat: legalább 5 év
 B típusú jogosítvány, targoncavezetői 

engedély előny
 Figyelem, jó memória, gyakorlati 

gondolkodásmód, megbízhatóság, műszaki 
beállítottság, türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: egyműszakos (8:00–16:30) 

depó ügyInTézŐ

munkakör:
 Megadja az összes konténer érkezését és 

indulását az információs rendszerben
 Átadja, átveszi és ellenőrzi az iratokat 

a gépkocsivezetőktől, amelyek a konténerre 
vonatkoznak
 Igazolja az iratok átadását a szállítás után, 

kinyomtatja a rendelkezési jegyeket
 Kommunikál a tehergépkocsik vezetőivel

 Ellenőrzi a konténerek műszaki állapotát 
és paramétereit a terminálból való 
kilépéskor és egyezteti a rendszerben levő 
követelményekkel 

elvárások:
 Középfokú végzettség érettségivel, műszaki 

irányzat: logisztika, közlekedés, gépészet
 Konténeres szállítmányozásban, konténeres 

terminálban szerzett gyakorlat előny
 Figyelem, memória, logikus gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, 
türelem
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: kétműszakos (6:00–18:00, 
 18:00–6:00) 

konTéneRÁTvIzSgÁló 
munkaTÁRS

munkakör:
 Elvégzi a konténer műszaki állapotának 

részletes átvizsgálását a belépésnél
 Rögzíti a konténerek műszaki állapotának 

változását a rendszerben
 Átadja, átveszi és ellenőrzi az iratokat 

a gépkocsivezetőktől, amelyek a konténerre 
vonatkoznak
 Kommunikál a tehergépkocsik vezetőivel
 Informálja a tehergépjármű vezetőjét a 

konténer le- és felrakásának helyéről 
a terminálon belül

elvárások:
 Középfokú végzettség, műszaki irányzat: 

logisztika, közlekedés, gépészet
 Konténeres szállítmányozásban, konténeres 

terminálban szerzett munkatapasztalat előny
 Figyelem, memória, logikus gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, türelem
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: 
 kétműszakos (6:00–18:00, 10:00–22:00)
 kétműszakos (6:00–18:00, 18:00–6:00) 

SegédmunkÁS

munkakör:
 Segíti az üzemeltetési technikus munkáját 

a rakodógépek és daruk javításában és 
karbantartásában
 Biztosítja a rendet a telephelyen, fűnyírást, 

téli karbantartást végez
 Segít a konténerek vámvizsgálatánál, az 

áru ki- és felrakásánál a konténerből és 
a konténerbe, illetve más járműveknél

elvárások:
 Középfokú végzettség
 Műszaki beállítottság, figyelem, 

megbízhatóság

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: egyműszakos (8:00–16:30)

A METRANS Konténer Kft. csepeli 
terminálja a következő munkakörök 
betöltésére várja a jelentkezéseket:

	Rakodógép-kezelŐ éS 
daRukezelŐ

	daRukezelŐ munkaTÁRS

	HegeSzTŐ / lakaToS

	gépéSz – SzeRelŐ

	depó ügyInTézŐ

	konTéneRÁTvIzSgÁló 
munkaTÁRS

	SegédmunkÁS

A metrAnS csapata új munkatársak
jelentkezését várja!

mInden munkakÖR eSeTében: 

munkavégzés helye: 

METRANS Konténer Kft., 
1211 Budapest, Salak utca 1–39.

amit kínálunk: 

	nemzetközi, stabil vállalati munkakörnyezet
	innovatív közeg 
	szakmai továbbképzés lehetősége
	fiatal, dinamikusan fejlődő, sikeres csapat

Amennyiben állásajánlataink felkeltették 
érdeklődését, kérjük, küldje el szakmai 
önéletrajzát a következő e-mail címre: 

hr@metrans.hu

A METRANS csoport az all-inclusive just-in-time intermodális, 
vasúti és közúti szállítások szolgáltatója. Stratégiai célkitűzé-
se az európai kikötőkön keresztül a globális konténerforgalom 
megszervezése a közép-kelet-európai országokba. Cégcso-
portunk kizárólag konténeres szállításokat végez, ún. shuttle 
rendszerben, lecsatolások, hozzácsatolások nélküli zárt rend-
szerben, bizonyos esetekben depózással.

elérhetőségeink: 

METRANS Danubia Kft. 
1211 Budapest, 
Weiss Manfréd út 5–7. 
Telefon: 1/814-1200
www.metrans.hu

METRANS_allashirdetes 6.indd   1-2 27/09/16   14:11
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A METRANS csoport több éve Európa 
egyik piacvezető vállalata az intermodális 
szállítmányozásban. Saját, korszerű 
konténerterminálok hálózatával rendel-
kezik, szolgáltatásaival immár tíz európai 
országban áll növekvő számú ügyfelei 
rendelkezésére. A német HHLA cég-
csoport magyarországi leányvállalata, 
a METRANS Konténer Kft. Csepelen 
valósítja meg legújabb beruházását, ahol 
logisztikai terminált épít. 

Szolgáltatásaink növelésével csapa-
tunkat is bővítjük! Szívesen csatla-
kozna egy folyamatosan fejlődő nem-
zetközi vállalathoz, ahol biztosított a 
szakmai fejlődés és a remek csapat?

Tegye meg az elSŐ lépéST, 
JelenTkezzen Ön IS!

Rakodógép-kezelŐ 
éS daRukezelŐ

munkakör:
 Az emelőmunkák elvégzése, a konténerek 

átrakásának teljesítése a vagonok, 
gépjárműpótkocsik, a terminál, illetve 
javítóhelyei között 
 Központi diszpécser utasításai alapján végzi 

feladatait, ehhez igazodik

elvárások:
	Középfokú szakirányú végzettség, műszaki 

irányzat: gépészet
	Gyakorlat: min. 4 év
	Targoncavezetői engedély és targoncavezetői 

gyakorlat előny
	B típusú jogosítvány
	Fizikai alkalmasság, műszaki beállítottság, 

megbízhatóság, felelősségteljes 
munkavégzés

munkakör jellemzői:
	Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
	Munkaviszony formája: teljes munkaidős
	Munkaidő: kétműszakos (6:00–18:00, 
 18:00–6:00)

daRukezelŐ munkaTÁRS

munkakör:
 A központi diszpécser rendelkezései és 

a darukezelők utasításai alapján végzi 
feladatait
 Elkészíti a kocsikat felrakodás céljából 

a darukezelő utasítása szerint
 Átveszi a vonatokat vagy az egyes kocsikat, 

valamint a rajtuk levő konténereket 
a kocsivizsgálóval együtt
 Ellenőrzi a konténerek megjelölésének 

helyességét RID/ADR biztonsági bárcákkal
 Átadja a vonatokat vagy az egyes kocsikat 

a kocsivizsgálóval együtt, az átadásnál 
ellenőrzi a konténer megfelelő és biztonságos 
elhelyezését a vasúti kocsikon

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, műszaki 

irányzat
 Műszaki beállítottság, figyelem, jó memória, 

gyakorlati gondolkodásmód, megbízhatóság 
 Szakmai gyakorlat a pozíción belül nem 

szükséges
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: kétműszakos (6:00–18:00, 
 18:00–6:00)

HegeSzTŐ / lakaToS

munkakör:
 CO2 (ZM1) hegesztési munkák elvégzése 
 Általános lakatosmunkák elvégzése 
 Konténerek javításának elvégzése 

a technikusok utasításai szerint

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

hegesztő, lakatos irányzat
 Gyakorlat: min. 3 év
 Hegesztői képesítés ZM1 (nemzetközileg 

elismert képesítés)
 Figyelem, gyakorlatias gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, 
türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: egyműszakos (7:00–15:30)

gépéSz – SzeRelŐ

munkakör:
 Ellenőrzi a portáldaruk, rakodógépek 

mechanikus és hidraulikai szerkezeteinek 
műszaki állapotát, jelenti a javítás 
szükségességét a terminálvezetőnek
 Jelenti, ha alkatrészek vásárlása szükséges
 Elvégzi a szükséges javításokat és 

karbantartásokat, együttműködésben 
a villanyszerelőkkel
 Biztosítja a gépek üzemanyaggal való 

tankolását és vezeti ennek kimutatását 

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

gépszerelő irányzat
 Gyakorlat: legalább 5 év
 B típusú jogosítvány, targoncavezetői 

engedély előny
 Figyelem, jó memória, gyakorlati 

gondolkodásmód, megbízhatóság, műszaki 
beállítottság, türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: egyműszakos (8:00–16:30) 

depó ügyInTézŐ

munkakör:
 Megadja az összes konténer érkezését és 

indulását az információs rendszerben
 Átadja, átveszi és ellenőrzi az iratokat 

a gépkocsivezetőktől, amelyek a konténerre 
vonatkoznak
 Igazolja az iratok átadását a szállítás után, 

kinyomtatja a rendelkezési jegyeket
 Kommunikál a tehergépkocsik vezetőivel

 Ellenőrzi a konténerek műszaki állapotát 
és paramétereit a terminálból való 
kilépéskor és egyezteti a rendszerben levő 
követelményekkel 

elvárások:
 Középfokú végzettség érettségivel, műszaki 

irányzat: logisztika, közlekedés, gépészet
 Konténeres szállítmányozásban, konténeres 

terminálban szerzett gyakorlat előny
 Figyelem, memória, logikus gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, 
türelem
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: kétműszakos (6:00–18:00, 
 18:00–6:00) 

konTéneRÁTvIzSgÁló 
munkaTÁRS

munkakör:
 Elvégzi a konténer műszaki állapotának 

részletes átvizsgálását a belépésnél
 Rögzíti a konténerek műszaki állapotának 

változását a rendszerben
 Átadja, átveszi és ellenőrzi az iratokat 

a gépkocsivezetőktől, amelyek a konténerre 
vonatkoznak
 Kommunikál a tehergépkocsik vezetőivel
 Informálja a tehergépjármű vezetőjét a 

konténer le- és felrakásának helyéről 
a terminálon belül

elvárások:
 Középfokú végzettség, műszaki irányzat: 

logisztika, közlekedés, gépészet
 Konténeres szállítmányozásban, konténeres 

terminálban szerzett munkatapasztalat előny
 Figyelem, memória, logikus gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, türelem
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: 
 kétműszakos (6:00–18:00, 10:00–22:00)
 kétműszakos (6:00–18:00, 18:00–6:00) 

SegédmunkÁS

munkakör:
 Segíti az üzemeltetési technikus munkáját 

a rakodógépek és daruk javításában és 
karbantartásában
 Biztosítja a rendet a telephelyen, fűnyírást, 

téli karbantartást végez
 Segít a konténerek vámvizsgálatánál, az 

áru ki- és felrakásánál a konténerből és 
a konténerbe, illetve más járműveknél

elvárások:
 Középfokú végzettség
 Műszaki beállítottság, figyelem, 

megbízhatóság

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős
 Munkaidő: egyműszakos (8:00–16:30)

A METRANS Konténer Kft. csepeli 
terminálja a következő munkakörök 
betöltésére várja a jelentkezéseket:

	Rakodógép-kezelŐ éS 
daRukezelŐ

	daRukezelŐ munkaTÁRS

	HegeSzTŐ / lakaToS

	gépéSz – SzeRelŐ

	depó ügyInTézŐ

	konTéneRÁTvIzSgÁló 
munkaTÁRS

	SegédmunkÁS

A metrAnS csapata új munkatársak
jelentkezését várja!

mInden munkakÖR eSeTében: 

munkavégzés helye: 

METRANS Konténer Kft., 
1211 Budapest, Salak utca 1–39.

amit kínálunk: 

	nemzetközi, stabil vállalati munkakörnyezet
	innovatív közeg 
	szakmai továbbképzés lehetősége
	fiatal, dinamikusan fejlődő, sikeres csapat

Amennyiben állásajánlataink felkeltették 
érdeklődését, kérjük, küldje el szakmai 
önéletrajzát a következő e-mail címre: 

hr@metrans.hu

A METRANS csoport az all-inclusive just-in-time intermodális, 
vasúti és közúti szállítások szolgáltatója. Stratégiai célkitűzé-
se az európai kikötőkön keresztül a globális konténerforgalom 
megszervezése a közép-kelet-európai országokba. Cégcso-
portunk kizárólag konténeres szállításokat végez, ún. shuttle 
rendszerben, lecsatolások, hozzácsatolások nélküli zárt rend-
szerben, bizonyos esetekben depózással.

elérhetőségeink: 

METRANS Danubia Kft. 
1211 Budapest, 
Weiss Manfréd út 5–7. 
Telefon: 1/814-1200
www.metrans.hu

METRANS_allashirdetes 6.indd   1-2 27/09/16   14:11
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Előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor 
segítséget kell kérnünk szociális ellátásban, 
lakhatási támogatásban, családi konfliktu-
sok megoldásában. Ilyen és sok más egyéb 
esetben fordulhatunk a Család- és Gyer-
mekjóléti Központhoz, ha életvitelszerűen 
a kerületben élünk. A központ kapcsolatban 
áll más állami vagy önkormányzati fenn-
tartású intézményekkel, társadalmi, civil 
szervezetekkel, alapítványokkal, egészség-
ügyi szolgáltatókkal. 

A leggyakoribb gondok
Éves statisztikai adatok szerint gyermek-
nevelési és anyagi problémákkal kapcso-
latban keresik fel leggyakrabban a köz-
pontot. A szakemberek szívesen segítenek 
még álláskeresésben, szociális ellátá-
sok igénylésében, gyermekelhelyezésben, 
hátralékkezelésben, jogi, pszichológiai ta-
nácsadásban is. 

Adományosztás rászorulóknak
A központ különféle adományosztásokat 
szervez, bizonyos esetekben lakcímre is 
kiszállítják például a tartós élelmiszere-
ket. „Ebben az évben negyedévente kap-
nak a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő családok, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő három vagy több gyermeket 
nevelő családok, valamint a hatvanhét év 
feletti átmeneti segélyben részesülő idő-
sek tartós élelmiszerekből összeállított 
csomagot” – tájékoztatta lapunkat Papp 

Veronika, a HSZI Család- és Gyermekjó-
léti Központ vezetője. 

Krízistelefon sürgős esetben
A Család- és Gyermekjóléti Központ sürgős 
esetek megoldásához krízistelefont működ-
tet: szociális munkások fogadják a híváso-
kat. Éves szinten átlagosan ötven hívás ér-
kezik, ebből 15-20 a valós krízishelyzetek 
száma – tudtuk meg a vezetőtől. 

A telefon például lakhatás hirtelen elvesz-
tésekor, bántalmazási esetekben vagy gyer-
mek eltűnésekor hívható. ● Antal Zsuzsa

Bemutatjuk a Humán Szolgáltatások Igazgatóságát, 3. rész

Hogyan működik a Család- 
és Gyermekjóléti Központ?

AKTUÁLIS

INGYENES ÉTKEZÉS NYÁRON

A legutóbbi élelmiszerosztáskor talál-
koztunk Enikővel, aki egyedül neveli 
három gyermekét. „Pesterzsébetről 
költöztem a kerületbe. Először kap-
csolati problémával fordultam a köz-
ponthoz, utána a közüzemi számlák 
tartozásában kértem segítséget. Egy 
alapítványhoz és az önkormányzat 
adósságrendezési osztályához irányí-
tottak, tőlük kaptam anyagi támoga-
tást. Az is sokat jelentett, hogy a gye-
rekek egész nyáron kaptak étkezést” 
– mondta el az anyuka. 

ELÉRHETŐSÉGEK

Család- és Gyermekjóléti Központ, 
Táncsics M. u. 69.

nyitvatartás: hétfő: 8–18 óra; 
kedd: 8–18 óra; szerda: 8–18 óra; 
csütörtök: 8–18 óra; péntek: 8–14 óra

telefon: 276-8332, 425-2408, 
425-7632. A kollégák mobilszáma 
a www.hszi21.hu honlapon található.

e-mail: csalad@hszi21.hu; 
intezmenyvezeto@hszi21.hu; 
papp.veronika@hszi21.hu

A 06-20/518-9150-as 
krízistelefonszám az intézmény 
a nyitvatartási idején túl 
és hétvégén is hívható!

fotó: Tóth Beáta
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3 AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL

3 KEDVEZMÉNYES TAGDÍJ: CSAK 3000 FT/HÓ

3 RÁSZORULTSÁG ESETÉN AKÁR INGYENESEN

3  DÍJMENTES ÓVODAI FOCI MINDENKINEK!

3 SZAKKÉPZETT EDZŐK

3 MODERN FELSZERELÉSEK

3 ÚJ MŰFÜVES PÁLYÁK

3 EDZŐTÁBOROK
3 KUPAMECCSEK
3 TÉRÍTÉSMENTES UTAZÁS!

VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK!

KÖZÖS ÉLMÉNYEK, KÖZÖS SIKEREK, KIVÁLÓ SPORTEREDMÉNYEK

MÁR KÖZEL 400 GYEREK VÁLASZTOTT MINKET

CSATLAKOZZ TE IS!

FOLYAMATOS A FELVÉTEL A CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SE FOCISULIJÁBA!

BEIRATKOZÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

                                                      G TELEFON: +36 70 777 1973

         G E-MAIL: UTANPOTLAS@CSEPEL.HU

                                                      G FACEBOOK: www.facebook.com/

                                                            csepelutanpotlassportegyesulet

LEGYEN A SPORT MINDENKIÉ!

CSEPELI FOCISULI 
JELENTKEZZ TE IS! 

0018Focisuli_hird_209x266.indd   1 08/02/16   21:49
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Tóth Zoltán gyógypedagógiai tanár har-
minc esztendőn keresztül volt a Mészáros 
Jenő Speciális Általános Iskola igazgatója. 
A 2016–2017-es tanévtől – nyugállomány-
ba vonulásáig – vezetőhelyettesként segíti 
az iskola munkáját. Több évtizedes ki-
emelkedő intézményvezetői munkájáért a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest XXI. Tankerülete és a csepeli 
önkormányzat „Címzetes Igazgató” címet 
adományozott számára. Ebből az alkalom-
ból kerestük fel. 

„Csodálatos évek voltak”
Első munkahelye az óbudai kisegítő isko-
la volt, ahol kiváló gyógypedagógusoktól 
tanulta hivatása alapjait. A közismereti 
tárgyak mellett örömmel tanított éneket, 
technikai ismereteket és testnevelést. Részt 
vett a Fővárosi Pedagógiai Intézet tanterv-
fejlesztési programjában, játékos könyvet 
írt, s közben szervezte az iskola szabadidős 
programjait. 1986-ban pályázat útján került 
a csepeli kisegítő iskolába, ahol a váratla-
nul elhunyt, országszerte elismert igazga-
tó, Udvarhelyi Miklós helyét vette át. „Sok 
volt ez a harminc év, de igazán csodálatos, 
családias évek voltak. Harminchárom éve-
sen, krisztusi korban érkeztem Csepelre, 
telve energiával, szakmai késztetéssel, tenni 
vágyással” – emlékezett a kezdetekre Tóth 
Zoltán, aki a „ragyogóan képzett, toleráns, 
gyermekszerető nevelőközösséggel” hamar 
megtalálta az összhangot. 

Az elmúlt évek során egész generációk 
gyógypedagógiai nevelésének közös ügye 
vezérelte és tartotta össze a csapatot. Az 
egykori igazgató napokig tudna mesélni a 
különböző gyógypedagógiai elméletekről. 
„Hatalmas út vezet a Tajgetosztól a pejo-
ratív jegyeket hordozó kisegítő iskolai okta-
táson át a gyógyítva nevelésig. Ma már az 
alapító igazgatóról elnevezett, jó szakmai 
megítélésű XXI. kerületi Mészáros Jenő 
Speciális Általános Iskola végzi a közneve-

lés rendszerében elfogadott, megbecsült, 
integrációra épülő beillesztő tevékenységet: 
a komplex gyógypedagógiai felzárkóztatást. 
Nagy segítség ez a sérült gyermeket nevelő 
csepeli családoknak, akik megélhetik, hogy 
gyermekük nem kiszolgáltatott, másodrendű 
szereplője a köznevelésnek. A lényeg, hogy 
mindenkinek esélyt kell adni a beilleszkedés-
re” – foglalja össze gyógypedagógiai hiva-
tásának lényegét. 

A siker élménye
A színjátszást annyira fontos pedagógiai 
elemnek tartja, hogy amikor átvette az isko-
la vezetését, az első teendői közé tartozott, 
hogy színpadot állítatott az iskola aulájá-
ban. „A színjátszó csoport, az énekkar és a 
bábcsoport rendszeresen részt vesz a kerüle-
ti, fővárosi és országos megmérettetéseken, 
versenyeken, előkelő helyezéseket elérve.  
A csepeli kulturális rendezvényeknek min-
denkori és egyértelműen elismert résztvevői 
vagyunk” – mondja, miközben egy tavalyi 
oklevelet mutat egy kiemelt aranyfokozatú 
elismerésről. Szinte hihetetlen, de az aszta-
lán lévő vastag dosszié csak a tavalyi ok-
leveleket tartalmazza. Szerinte a szereplés 
a megszólalás biztonságát, a sikeresség 
élményét nyújtja, amely kincset ér tanulás-
ban, munkában, közösségi kapcsolatban. 
A beillesztés egyik legfontosabb eleme a 
szabadidős integráció. Az értelmileg sérült 
kisgyermek nem fog matekversenyt nyerni, 
de sportban, játékban, énekben, közösségi 
programokban igenis partnere lehet többsé-
gi társainak, korosztályának. 

Virágot Algernonnak
Szülési sérülés, méhen belüli fertőzés, 
stroke, gyógyszer, drog, táplálkozási hiá-
nyosságok. Ezek mind kihatással lehetnek 
a gyermek életére. „A sors keze nem válo-
gat, számtalan fizikai, mentális, szociális ok 
következtében alakulhat ki visszafordítha-
tatlan sérülés. Ezeket felderítve, türelmesen 
kell végezni a gyógypedagógiai terápiát az 
elfogadás és szeretetteljes törődés jegyé-
ben” – vallja Tóth Zoltán, aki azt mondja, 
tudomásul kell venni, hogy mindig lesznek 
lemaradó, szociokulturálisan retardált, nem 

integrálható kisgyerekek. Az ő megsegíté-
sükre hozták létre az Algernon gyógypeda-
gógiai alapítványt, amelynek célja a sérült 
csepeli gyerekek és fiatalok támogatása. 
Tóth Zoltánra gimnazista korában nagy ha-
tást tett Daniel Keyes Virágot Algernonnak 
című regénye, amelynek csodálatos peda-
gógiai tartalma indította el a gyógypeda-
gógiai hivatás útján. Ez a regény pályája 
befejezésekor visszatért életébe. A Buda-
pesti Operettszínház megrázó zenés elő-
adásának próbái közben a darab rendezője 
és főszereplője több napot öltött el az isko-
lában az előadás hitelességének érdekében.

„A jó pedagógus nyáron beteg”
Úgy érzi, most már itt az ideje, hogy letegye 
a lantot, hogy „még néhány szép nyugalmas 
éve maradjon”. Szerencsére jó egészségnek 
örvend, bár három évvel ezelőtt volt egy 
komoly veseműtéte, júliustól szeptemberig 
feküdt a kórházban. Erre is csak derűvel 
tud visszaemlékezni: „Mikor beteg egy jó 
pedagógus? Csakis nyáron!” A tantestület 
stílszerűen egy róla szóló színdarabbal és az 
életével kapcsolatos vetélkedővel búcsúzott 
tőle. A rövid beszélgetés során magánéleté-
be is bepillantást enged. Fényképeket mutat 
a nagy fogásairól, ahol ötven-hatvan centis 
csukákkal pózol. „Eljött a nyugodt horgászás 
ideje, hiszen ebben is mázlista voltam, több 
húsz kilón felüli halat sikerült partra terelnem. 
Volt helyettesemmel, Gajdócsi Nóra igazgató 
asszonnyal pedig »kifogtam az aranyhalat«” – 
zárja beszélgetésünket Tóth Zoltán, aki nyu-
godtan, jó lelkiismerettel adja át utódjának az 
iskola vezetését. ● Lass Gábor

„Sok volt ez a harminc év, de igazán 
csodálatos, családias évek voltak” 

PORTRÉ

„Mindenkinek 
esélyt kell adni”

Tóth Zoltán

fo
tó

: Tó
th
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Öt csepeli mérnökhallgatónak nyújtott át 
támogatást Morovik Attila alpolgármester 
és Ambrovics Dénes, a Csepeli Mérnök 
Hallgatók Alapítványának kuratóriumi el-
nöke a polgármesteri hivatalban, október 
4-én. A támogatást pályázat útján nyerte 
el Bella Jakab, Gergely László Zsolt, Nagy 
András Ferenc, Pongrácz Ádám és Turjányi 
Attila. Az alpolgármester köszöntőjében 
örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat 
anyagi segítségével sikerül támogatni az 
arra érdemes csepeli mérnökhallgatókat. 
A támogatást minden évben kiosztják fia-
tal csepeli mérnök tehetségeknek.

Morovik Attila emlékeztetett rá, hogy 
majdnem három évtizeden át pedagógusi 
pályán dolgozott, mielőtt alpolgármester 
lett. Azt tapasztalta, hogy a tanulásnak 
egyre kisebb az értéke. Ezért fontos és 
örömmel tölti el, hogy fiatal csepeli mér-
nökhallgatók kapnak alapítványi támoga-
tást. Ez azt jelenti, hogy érdemes tanulni, 
a fiatalok felsőfokú tanintézménybe kerül-
tek, és jó eredménnyel végzik a tanulmá-
nyaikat. „Tudom, hogy a fiatalok szeretnek 

világot látni, ami jó, de remélem, hogy  
Magyarországon hasznosítják majd a tudá-
sukat”– mondta Morovik Attila.

Ambrovics Dénes arról beszélt, hogy 
az anyagi mellett az erkölcsi támogatás 
is fontos. Az alapítványt a már elhunyt 
Struckmüller Ottó csepeli mérnök hozta lét-
re 1996-ban, hogy a Csepelen élő és tanuló 
leendő mérnököket ösztönözze. A hallgatók 
pályázat útján nyerik el a támogatást, ami-
nek feltétele, hogy a pályázó csepeli legyen, 
itt végezze el a középiskolai tanulmányait, 
és az első féléves tanulmányi eredményei 
jók. Három esztendőn át évi 50, majd két 
esztendőn át 100-100 ezer forintot kapnak. 

Gergely László a Budapesti Műszaki egye-
tem gépészmérnöki karának energetikai 
szakára jár. „A Kossuth Lajos Szakközép-
iskolába jártam, majd felvettek az egyetem-
re. Nem volt könnyű a felvételi, de sikerült. 
Ehhez hozzájárult, hogy angol nyelvből 
felsőfokú nyelvvizsgám van. Mindig mér-
nök akartam lenni, az energetika érdekelt.” 
● Csarnai Attila 

Támogatás fiatal 
mérnökhallgatóknak

fotó: GM

Alapítványi bál a Szárcsában
Alapítványi bált rendeznek a Szárcsa Általános Iskolában november 18-án, az iskola 
fennállásának 55. évfordulója alkalmából. A báli belépők, támogatójegyek, tom-
bolák árusítása az iskola titkárságán október 3-án kezdődik, hétfőtől csütörtökig 
7.30-tól 16 óráig (Szárcsa utca 9–11., telefon: 278-2374). Osztálytalálkozóknak is 
helyet biztosítanak. Belépőjegy vacsorával ötezer forint, a támogatójegy 2500, 
míg a tombola 500 forint.

MEGHÍVÓ
A Jedlik Ányos Gimnázium 

és Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata

Öregdiák Találkozóra hívja 
„kerek évfordulós” egykori 
tanítványait, az 1956, 1966, 
1976, 1986, 1996, 2006-ban 

érettségizett diákokat.

A találkozó időpontja: 
2016. december 2., 18 óra

Helye: 
Jedlik Ányos Gimnázium 

(Budapest XXI. kerület 
Táncsics Mihály utca 92.)

Regisztráció:
17-18 óra között

Program: 
• köszöntők

• jedlikes diákok műsora
• filmek, képek vetítése

• állófogadás
• koszorúzás
• beszélgetés

a régi osztálytermekben

Az érdeklődőktől 
2016. november 25-ig 
kérünk visszajelzést a 

gimnázium titkárságára. 

Telefon: 276-0161, 
e-mail: diosysz@jedlik.hu 

A részvétel díjtalan.

Mindenkit szeretettel vár 
az Alma Mater!
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Első fellépésén sikerrel mutatkozott be a 
Csepeli Szimfonikus Zenekar a Stefánia 
Palotában megrendezett koncertjén szep-
tember 30-án. Az est fővédnöke Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, védnöke 
pedig Borbély Lénárd polgármester vol-
tak. A zenekar tagjait telt ház fogadta, a 
műsor végén ráadást kértek a teremben 
ülő hallgatók. Péntek János karnagy sze-
rint felemelő érzés volt az a fogadtatás, 
amelyet a közönségtől kaptak. Borbély 
Lénárd elismerő szavakkal illette a zene-
kar bemutatkozását. 

Vonósok, fúvósok, ütősök
Bényi Ildikó műsorvezető a hangverse-
nyen elmondta: a Csepeli Szimfonikus 
Zenekar célja, hogy a hetvenéves cse-
peli fúvószenekar mellett létrejöhessen 
egy vonósokból, fúvósokból és ütősök-
ből álló szimfonikus zenekar is, amely  
a kerület kulturális zenei életét színeseb-
bé, gazdagabbá teszi. 
A zenekar tagjai a kerületben működő 
zenei intézmények tanáraiból, illetve  
Csepel-szigeten élő művészekből állt 
össze, akik Budapest vezető zenekarai- 
ban is játszanak. A szervezési munkák 
Péntek Jánosnak, az Auth Henrik Fesz- 
tivál Fúvószenekar karmesterének és 

Szentkirályi Aladárnak, a Fasang Árpád 
Zeneiskola igazgatójának köszönhetők. 
A bemutatkozó koncertet a zene világ- 
napjának előestéjén rendezték meg. 
1975-ben Yehudi Menuhin világhírű 
hegedűművész kezdeményezésére az 
UNESCO Nemzetközi Tanácsa ezt a na- 
pot jelölte ki a zene világnapjának. Ek-
kor emlékezünk a zeneművészet leg-
nagyobb alakjairól, akik hozzájárultak  
a különböző kultúrák zenéinek jobb meg-
ismeréséhez.

Csepeli szólisták
A hangversenyen Péntek János karnagy 
vezényletével különféle korszakok ze-
nei remekműveiből adtak elő darabokat. 
Megszólaltatták Bellini, Mozart, Bach  
és Bartók egy-egy alkotását. Az előadá-
son két csepeli szólista is fellépett: Ma-
gyari Imre Liszt Ferenc-díjas művész 
Mozart Esz-dúr kürtversenyét, Schering 
Katalin fuvolaművész pedig Bach h-moll 
szvitjének fuvolaszólóját játszotta el.  
A közönség soraiba elsősorban Csepel-
ről érkeztek vendégek, de mások is nagy 
érdeklődéssel hallgatták a zenekar első 
fellépését. A muzsikus szakemberek el-
ismerően nyilatkoztak az est végén.  

Elismerő szavak
Péntek János karnagy így vélekedett: 
„Rendkívül felemelő érzés, hogy szép 
számú közönség érkezett a bemutatkozó 
előadásunkra, és láthatóan tetszett nekik  

a zenekar műsora. Erőt ad a zenekar tag-
jainak, hogy a hallgatók elismerően szól-
tak a bemutatkozásunkról. Köszönet jár 
mindazoknak, akik segítették az első kon-
certünk létrejöttét.” ● Csarnai Attila

Folyamatosan látogatható a Szent Ist-
ván úton található roma holokauszt köz-
pont, amelyet két évvel ezelőtt adtak át, 
és amely az országban az egyetlen ilyen 
intézmény. Hegedűs Sándor, a múzeu-
mot létrehozó Roma Polgári Tömörülés 
szakmai vezetője a helyszínen elmondta, 
hogy várják az egyéni érdeklődőket. Idén 
januártól már csaknem ezren keresték fel 
a múzeumot, de vándorkiállítást is szer-
veztek külföldön, például Macedóniában.  

„Általában a helyi roma nemzetiségi ön-
kormányzatok szervezik meg a látoga-
tásokat, és busszal érkeznek a csoportok 
Csepelre. Roma és nem roma egyéni ér-
deklődők is jönnek az ország minden ré-
széből, természetesen a kerületből is.  
A külföldi látogatók zöme az Egyesült 
Államokból, Németországból, Macedóni-
ából, Lengyelországból, Izraelből, Romá-
niából, Olaszországból érkezik” – mondta 
Hegedűs Sándor. ● Csarnai Attila

KULTÚRA

Sikeresen mutatkozott be 
a Csepeli Szimfonikus Zenekar

A szimfonikus zenekar első 
koncertjét a zene világnapjának 
előestéjén rendezték meg

Idén már ezer látogató NYITVATARTÁS

A roma holokauszt központ keddtől 
péntekig 9-től 16 óráig fogadja a lá-
togatókat, hétvégén pedig előzetes 
bejelentkezés alapján várják a cso-
portokat. Az érdeklődő csoportok 
számára előzetesen tájékoztató doku-
mentumokat, kiadványokat küldenek. 

Cím: Szent István út 71.,  
tel.: 06-20/253-3909
e-mail:  hegedus.sandor@rptinfo.hu

Péntek János

Szentkirályi Aladár
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Megnyílt a II. Csendélet Biennálé a Csepel 
Galériában. A csoportos tárlatot Feledy 
Balázs művészeti író mutatta be a szép-
számú érdeklődőnek. 

E témában – az ötletgazda Málik Irén  
Ferenczy Noémi-díjas textilművész volt – 
2013-ban rendeztek először csoportos ki-
állítást, amely később biennálé jelleggel 

folytatódott tovább. A csendélet témája  
a mostani tárlaton fotókon, festménye-
ken, kollázsokon és szobrokon jelenik 
meg. 

A kiállítás október 21-éig tekinthető 
meg, hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra kö-
zött, pénteken előzetes bejelentkezéssel 
(tel.: 278-0710). ● Antal Zsuzsa

Kőrösi Papp 
Kálmán 
festményei 
Nonfiguratív és absztrakt képek láthatók 
Kőrösi Papp Kálmán festőművész október 
7-én nyílt kiállításán. A Nagy Imre ÁMK 
Galériájában megtekinthető Áramlat című 
tárlatot Balázs Sándor művészeti író, kriti-
kus nyitotta meg. A festő, grafikus első ön-
álló kiállítása 1974-ben volt Budapesten. 
Az autodidakta művész számos illusztráci-
ót készített, a festészet mellett grafikával, 
tűzzománccal is foglalkozik. Idén Káplár 
Miklós-díjat kapott kiemelkedő művészeti 
tevékenységéért. 

A kiállítás november 2-áig tekinthető 
meg hétköznapokon 9-től 19 óráig, szom-
baton 9 és 13 óra között. ● Antal Zsuzsa

Csendéletek a galériában

CIVIL ÉLET

fotó: GM

EGYHÁZI ÉLET

„Valami nagyon 
szépet Istenért”
A fenti szép gondolat Kalkuttai Teréz 
anyáé, akit a katolikus egyház immár a 
szentek között tisztel – ami azt jelenti, 
hogy Teréz anya földi élete olyan volt, 
hogy Isten ráismert az ember szívé-
be oltott szeretetére, és földi élete után 
biztosan az üdvösségre jutott el. A ka-
tolikus egyház a szentek tiszteletében 
éppen olyan személyeket állít elénk, 
akik eszményképek lehetnek számunk-
ra. Ilyen volt az október 4-én ünnepelt 
Assisi Szent Ferenc, vagy lesz a közel-
jövőben Szent Márton, akinek ez évben 
emlékezünk születésének 1700 éves év-
fordulójára. Ő mint katekumen, vagyis 
a keresztség felvételére készülő római 
katona, egy szegény koldussal megosz-
totta köpenyét. Álmában pedig azt lát-
ta, hogy e ruhát nem másnak adta, mint 
Jézus Krisztusnak. Ilyen szent példakép 
számunkra Árpád-házi Szent Erzsébet 
is, aki egykor Wartburg vára környékén 
megosztotta kenyerét a szegényekkel, 
gondozta őket, sőt amikor szükségét 
látta, otthonában ápolta a haldoklót. Ma 
is mennyi lehetőség nyílik számunk-
ra, hogy kövessük e szentek életpéldá-
ját embertársainkban Jézust látva és 
szolgálva. Amikor tapasztaljuk, hogy 
elindult egy népvándorlás Európa felé, 
még nagyobb felelősséggel kell gon-
dolkodnunk és gondoskodnunk ember-
társainkról. Lehet úgy segítséget várni 
mástól, hogy ő tegyen helyettünk. De 
lehet úgy is segíteni, ahogyan azt éppen 
Teréz anya tette. Nem elhívta India la-
kosságát, hanem elment közéjük. Előbb 
tanította őket, majd amikor még inkább 
megismerte szükségeiket, a szegények 
közül a legszegényebbek gondozására 
szentelte életét. Hányan és hányan kö-
vetői lettek: szinte az egész világon mű-
ködnek közösségei, így hazánkban is.

Lehet és kell segíteni! De segíteni jól 
kell, hiszen az irgalmasság nem egyen-
lő az elnézéssel, amikor ugyan gon-
doskodást várva, de semmit nem téve 
akarnak egy biztosabb életet abban a 
gondolatban, hogy ők rászorulók.
●  Kertész Péter, kanonok, plébános

fotó: GM
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Jó hangulatban telt a Csepeli Szüreti Mu-
latság a Királyerdei Művelődési Háznál 
október 8-án. A szép őszi időben sokan 
ellátogattak az egész napos rendezvény-
re, jórészt a családokat vonzotta a délelőtt 
kezdődött zenés mesejáték, a családi ve-
télkedő, az állatsimogató és – idén újdon-
ságként – a madárijesztő-készítő verseny. 

A szervezők igazi szüreti mulatsággal 
készültek, helyben préselték a szőlőt 
mustkóstolásra. A családoknak tréfás ve-
télkedőt szerveztek, öt csapat mérkőzött 
szürettel kapcsolatos ügyességi és szel-

lemi versenyszámokban. Szűcs apuka 
kislányával és párjával végzett az első 
helyen, ők a madárijesztő-készítő ver-
senyben is részt vettek, ahol minden csa-
pat nyertes lett. 

A csepeli gyerekek zenés-táncos műsort 
adtak a színházteremben. A Repkény Tag-
óvoda nagycsoportosai szüreti dalokkal 
és játékokkal készültek, az Eötvös József 
Általános Iskola német nemzetiségi osz-
tályának tanulói polkát jártak. A Csepeli 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes műso-
rában kicsik és nagyok mutatkoztak be. 

Az épület előterében felállított színpadon 
a fellépő együttesek alapozták meg a vi-
dám hangulatot, szóltak bordalok, nosz-
talgikus slágerek; Ihos József kabaréján 
is jól szórakozott a közönség. A kultúra 
iránt érdeklődők utolsó alkalommal te-
kinthették meg a művelődési házban már 
szeptember 23-ától látogatható Szőlő- és 
Borkultúra a Kárpát-medencében című 
kiállítást. 

Királyerdő lakói felfigyelhettek egy régi 
járműre is az utcákon: Csepel „Fakarusz”-
szal – ez egy dobozos felépítményű busz, 
amit a köznyelv „fakarusz”-nak becézett, 
utalva az Ikarus buszok fapados változa-
tára – lehetett utazni a szüreti mulatság 
napján. 

SZABADIDŐ

Szüreti mulatság 
Királyerdőben 

CSALÁDI VETÉLKEDŐ 

Szűcs apuka kislányával, Linett-tel elő-
ször jött el szüreti mulatságra. „Fan-
tasztikusan érezzük magunkat, remek 
a hangulat, a gyerek kedvéért min-
denben benne vagyunk. Legfőképp 
a mesejátékra igyekeztünk, először 
versenyeztünk együtt a kislánnyal, si-
kerrel jártunk. A néptáncos műsorokat 
is megnézzük” – mondta el lapunknak 
az édesapa párja, Viktória. 

MINDENKI NYERT!

Az Unger család három gyermeké-
vel érkezett a családi rendezvényre. 
„A madárijesztő-készítő versenyen a 
nagymama besegített az unokáknak 
a bábu készítésében. Először csinál-
tunk ilyen figurát, saját ötlet alapján 
haladtunk. Jó, hogy eljöttünk, tetszik 
a családias hangulat, mindenki meg-
találja a kedvére valót. A gyerekek ezt 
a programot élvezték a legjobban” – 
tette hozzá az édesanya. 
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Sajnálattal tapasztalják országszerte a ra-
diológia, onkológia és a nőgyógyászat 
szakorvosai, hogy az emlőben előforduló, 
körülirt eltérések előfordulása az utóbbi 
időben az egyre fiatalabb korosztályt érin-
ti. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 

ezek az eltérések minden esetben rossz-
indulatú elváltozások lennének: sok ezek 
közül szerencsére jóindulatú. Előfordulá-
suk azonban már a 20–35 éves betegeket is 
érintheti. Korábban ezt a korosztály főleg  
a nőgyógyászatokon vizsgálták ki, hiszen 
sok fiatal nő fogamzásgátlót szed, így első-
sorban nőgyógyász ellenőrzi őket. Szeren-
csére ma már sokkal jobban figyel magára 
ez a korosztály: önvizsgálatot végeznek, az 
interneten tájékozódnak – sokszor így ke-
rülnek emlőultrahang-vizsgálatra. 

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat is 
szeretné a fiatal korosztályt megszólítani, 
felhívni a figyelmüket arra, hogy 20–35 
éves korban az ultrahang a vezető vizsgá-
lati mód, a mammográfia csak kivételes 
esetben szükséges. 

Amennyiben tapintanak valamilyen elvál-
tozást, csomót, vagy implantátumuk van, 
esetleg már korábban volt ilyen jellegű 
panaszuk, esetleg a családjukban fordult 
elő emlődaganat, keressék fel nőgyógyá-

szukat vagy a háziorvost. Vizsgálat után 
– ha szükséges – az orvos beutalót ad az 
ultrahangvizsgálatra. 

Emlőultrahang-vizsgálat mindennap 
délelőtt a szakorvosi rendelőben. Elő-
jegyzés személyesen vagy telefonon: 
427-5175

Kitűnően szerepeltek a magyar 
kajak-kenu utánpótlás tagjai 
a szeptemberben Szegeden 

megrendezett Olimpiai Re-
ménységek Versenyén. Csepel 
szempontjából külön említést 

érdemel a 16 éves Zupkó Ba-
lázs teljesítménye, aki több 
számban is aranyérmes lett. A 
fiatal versenyző évek óta bizo-
nyítja kiemelkedő tehetségét, 
hiszen korosztályában sorra 
nyeri a hazai bajnokságokat és 
a külföldi versenyeket. 

A Magyar Kajak-kenu Szövet-
ség büszkén tette ki a honlapjá-
ra, hogy a világ ismét a magyar 
kajak-kenus utánpótlást cso-
dálja. A mieink 29 aranyérmet 
és összesen 54 dobogós helye-
zést szereztek a 15-17 éves kor-
osztály legjobbjainak rendezett 
szegedi Olimpiai Reménysé-
gek Versenyén. Korábban még 
egyetlen hasonló utánpótlás-

regattán sem gyűlt össze eny-
nyire népes és erős mezőny.

Zupkó Balázs több számban 
is remekelt. A Csepeli Kajak-
kenu Egyesület versenyző-
je győzött kenu páros 200 és 
500 méteren, valamint egysé-
gével bronzérmes lett a kenu 
négyes 200 méteres távon. Az 
Olimpiai Reménységek Ver-
senyére az augusztusi magyar 
bajnokság eredményei alap-
ján lehetett kvalifikálni, ahol 
Zupkó Balázs több távon is 
bajnoki címet ért el a korosz-
tályában. Tavaly a lengyelor-
szági Bydgoszczban rendezték 
meg az Olimpiai Reménységek 
Versenyét, ahol Zupkó Balázs 
– saját korosztályánál feljebb –
ezüstérmet szerzett kenu páros 
1000 méteren. ● Csarnai Attila

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

Emlőelváltozás: 
a fiatalokat is érinti

AKTUÁLIS

ÚJ ORVOSOK 
A SZAKRENDELŐBEN

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat-
nál bővült a szakembergárda. Három 
új orvos várja a betegeket:
• dr. Blaskovics László radiológus 
szakorvos – a szokásos ultrahang-
vizsgálatokon kívül speciális ízületi 
ultrahangvizsgálatot is végez
• dr. Sasvári Andrea kardiológus 
szakorvos
• dr. Takács Rozália pszichiáter szak-
orvos

Zupkó Balázs aranyérmei

Zupkó Balázs és Zombori Csongor

fotó: pixabay
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Az állatok világnapja alkalmából ku-
tyás napot tartottak a Radnóti Miklós 
Művelődési Házban. A már hagyo-
mányosnak számító rendezvényen 
kutyás bemutatók, tartalmas elő-
adások és ügyességi vetélkedők vár-
ták az érdeklődőket. 

Védenek, mentenek
A nagy sikerre való tekintettel a Radnóti 
Miklós Művelődési Ház idén is – immár 

harmadjára – megszervezte a kutyás na-
pot. Először a Mancs a kézben Mentőku-
tyás Egyesület munkatársai tartottak be-
mutatót arról, hogyan mentenek a kutyák 
életeket: hogyan jelzik, ha földrengés 
vagy gázrobbanás után túlélőt találnak  
a romok alatt, vagy hogyan kutatnak er-
dőben eltűnt személy után. A mentőku-
tyások a gyerekeket is aktívan bevonták 
a bemutatóba. Ezt követően dr. Szabó 
Katalin, a csepeli központi állatorvosi 
rendelő állatorvosa tartott kutyavásár-
lással kapcsolatos tanácsadást: honnan, 
kitől érdemes kutyát vásárolni, miért van 
szükség oltásokra. A Kutyaszerviz SE  
a kutyaiskolában tanított alapgyakorlato-
kat mutatta be: láthattunk fegyelmező és 
különféle pózolós gyakorlatokat is, és az 
elmaradhatatlan „csibészezés” is a prog-
ram része volt. 

Négylábú barátok
A gyerekek körében a legnagyobb sikert 
az akadályugrató gyakorlatok aratták, 
amelyek egy cirkuszi mutatvány színvo-
nalával is felértek. Sziládi-Kovács Tibor, 
a kutyabarat.hu alapítója arról beszélt, 
hogy egyre több kutyabarát vendéglő, 
szálloda, üzlet van Magyarországon, 
mert a vállalkozások kezdik felismerni, 
hogy az emberek mindinkább társként 
tekintenek a kutyájukra, és előszeretettel 
látogatják az olyan helyeket, ahová négy-

lábú családtagjukat is bevihetik. Buresch 
Anett, a Jókutya Iskola oktatója arról tar-
tott előadást, hogy a kis testű kutyával is 
érdemes kutyaiskolába járni, mert fontos 
a kutyákat testalkatuktól függetlenül is 
nevelni: például hogyan legyen nyugod-
tak egy tömegközlekedési eszközön. 

„Fekszik!”
A rendezvényt a kutyás ügyességi ver-
seny zárta, amelyre 14 év alattiak jelent-
kezhettek. Sok bátor gyerek akadt, aki 
büszkén mutatta meg, milyen trükkökre 
képes a kutyája. Volt két olyan verseny-
ző is, aki egyszerre két kutyával lépett 
fel. A versenyt Szabó Brigitta nyerte, aki 
egyéves border collie kutyájával egyedi 
produkciót varázsolt a színpadra. Brigitta 
lapunknak elmondta, nem jár kutyaisko-
lába, minden mutatványt egyedül, fél év 
alatt tanított be kis kedvencének. 
● Lass Gábor

Kutyás nap 
a Radnótinál

A győztesek: Szabó Brigitta és kutyája
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek ajándékcsomagot nyerhetnek.) A beküldési határidő: 2016. október 24.

Sorsoltunk!  A szeptember 28-ai skandináv rejtvény nyertese: Gacsó Viktória Budapest, Völgy u. Nyereménye két darab jegy a Bagi-Nacsa Humorestre, 
ami november 5-én, 18 órától tekinthető meg a Királyerdei Művelődési Házban. (A jegyeket az előadás előtt, a helyszínen vehetik át.) A gyerekrejtvény 
nyertese: Takács Georgina 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út.  Nyereménye ezer forintos Libri utalvány, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől 
csütörtökig 8 és 16 óra között. (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

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

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

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

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

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2016. október 27-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkben egy vers két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 10. Döntött a bíró 11. A tennivalók rendszere egy cél 
eléréséért 12. Honvédelmi Minisztérium 13. Rangjelző szócska 15. Női név (dec. 24.) 
16. Keze fele! 17. „A” katonai egység 19. Bizalmasan átkarol 21. Erek! 22. Római 101 
23. Kiszakadt a zseb 25. Kerti eszköz 26. Ellenben 27. Visszafelé: majdnem fagyások! 
29. Tizest msh-i 31. „A” tetőfedő anyag 32. Retek közepe! 33. Jómagam 34. Zsákban 
van! 36. Tiltószó 

Függőleges: 1. Téli sport 2. Másik helyre tette 3. Szörny 4. Néma gól! 5. Szállított 
személy 6. Római 50 7. Satu közepe! 8. Ezzé keverve! 9. Gyom, de gyógynövény is 
14. Össze-vissza szárnyal! 16. Az idézet vége 17. Új dolgot hoz létre 18. Ellenérték 
20. Európai Unió 24. Arzén vegyjele 25. …-bogas (kusza) 28. Ittrium és foszfor 
vegyjele 30. Sérülés 33. Létezik

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Október 8-án, a Királyerdei Művelődési Háznál

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36

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

Kiállítás 
Vasútmodellgyártás az ötlettől a termékig – 
Balkay András vasútmodell-gyártó kiállítása 
a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető 
meg. Kisszériás vasútmodell rendelhető a ké-
szítőtől, elérhetősége a könyvtárban. 

Október 20-a, 17 óra: 60 éve történt... a 
forradalom krónikája Csepelen. Visszaem-
lékezések, személyes találkozás a csepeli 
események néhány résztvevőjével. Előadó: 
Dr. Bolla Dezső 

November 11-e, 14 óra: Márton napi tol-
lászkodás, ,,állati” jó bemutatóval. Vendé-
günk az Uta-Zoo állatbemutató 

November 16-a, 17 óra: A disznó igenis 
szent állat! – Kasztília fotókon, novellákon 
keresztül. Irodalmi délután Magyary Ágnes 
íróval.

EZ(O)KOS klub
Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus őszi előadássoroza-
tának címe: A párom és én - emberi kapcso-
latok a numerológia tükrében. Időpontok: 
október 26-a, november 23-a, 17 óra

A gyógyító kód – hatékony gyógymód 
szinte mindenre! Oszetzky Nóra előadása: 
november 9-e, 17 óra

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

International Games Day!  2016. nov-
ember 19-én, 10 órától
Rejtvénykedvelőknek – 10-12 óráig Já-
tékok a fekete-fehér négyzeten! – (agy)
torna másképp. Akár egyénileg, akár csa-
patban (család, barátok), próbálja ki tudá-
sát, jöjjön el és játsszon velünk!Skandináv, 
Sudoku, szókereső stb. is lesz. Játékveze-
tő: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

LAN PARTY a Counter Strike rajon-
góknak! 12 gépen várjuk a fiatalokat 
egyénileg vagy baráti társasággal nyitás-
tól-zárásig, ami belefér. 

Pódium! – közös színházlátogatás 
Október 15-én A Billy Elliot – a Musical c. 
darabot nézzük meg az Erkel Színházban. 
Jegyár: 3500 Ft/db. Megvásárolható a 
könyvtárban. 

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. A tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2150 Ft). 
70 év felett tagság ingyenes, csak a tanfo-
lyami díjat kell fizetni. A már feliratkozott 
olvasóinkat a tanfolyam indulása előtti hé-
ten visszahívjuk! Szeptemberi tanfolyam 
betelt, jelentkezés folyamatos. 

Színházjegyvásárlás 
Novák Zoltánné Rózsa várja a színházra-
jongókat hétfőnként 16-18 óráig. 
novak.rozsa@gmail.com, 06/30-414-1684 

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

* * *

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

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. Családias 
hangulatú beszélgetés és előadások életve-
zetési kérdésekről. Szeretettel várjuk régi és 
új klubtagjainkat!

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

Könyvtárbemutató
Előzetes bejelentkezés alapján szeretettel 
várjuk az óvodás és iskolás csoportokat. 

Gyerekkuckó: sok színes mese -, isme-
retterjesztő könyvvel és kötelező olvasmá-
nyokkal. Folyóirat olvasó: friss napilapok-
kal, színes folyóiratokkal, magazinokkal.

Kéthetente könyvújdonságok várják a 
kedves olvasókat! Internetezési lehe-
tőség! Előző évi, de jó állapotú folyó-
iratok kedvezményes vására!
További hírek, információk a fszek.hu/
venusz honlapon, illetve kövessen minket a 
facebookon is: Venusz Utcai Konyvtar

* * *

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

A könyvtár programjai: 
Október 19-e, 17 óra: A hangok gyógyító 
ereje.
Október 19-e, 17 óra: Origami klub
Október 19-e, 26-a, 17 óra: Matematika-
korrepetálás
Október 20-a,15 óra: 3-1-2 Meridiántorna
 Október 20-a, 15.30 óra: Szemtorna

Nyugodt, családias környezet várja az ol-
vasókat, internetezni vágyókat a Királyer-
dei Könyvtárban.

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

* * *

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

Csepel Színház
Október 19-e, 19 óra: a Budapesti Bulvár-
színház előadása – Georges Feydeau: Bolha 
a fülbe – vígjáték két részben.
Október 29-e, 19 óra: az Otthon Theatrum 
Társulat bemutatja: Drakula – musical.
Október 22-e, 11 óra: Hétvégi gyermek-
matiné: Boribon kirándul – A Nefelejcs 
Bábszínház előadása. 

November 23-a, 19.00 óra: Estére sza-
bad a kecó, avagy a londoni szextett (bul-
vár burleszk). A Bánfalvy Stúdió előadása

Program
November 5-e: XI. Vass Lajos Népzenei 
verseny (Kárpát-medencei döntő) „Hagyo-
mányos régiók, régiók hagyománya”
November 26-27-e: VIII. Országos Öreg-
táncos Találkozó (közel 25 együttes rész-
vételével)

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

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai: 
Klubnap: november 8-a, 11.00 óra

Csepeli Kertbarát Kör előadása: október 
25-e, 16.30 óra: Őszi gyümölcsök

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Október 25-e, 17.00 óra: Az 1956-os 
forradalom irodalmi emlékestje. Benke 
László író, költő, könyvkiadó szerkeszté-
sében: „Vérrel virágzó 1956" könyv és Ta-
mási  Lajosról szóló kötetének bemutatója.

Galéria 21 
Október 26-ig Láng Andrea képzőművész 
kiállítása tekinthető meg

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Őszi ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok 
Tanfolyam közben a meglévő csoportokhoz 
csatlakozási lehetőség van.

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együtte-
se (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepe-
li  Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Torna Klub, 
Zumbafitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgia Klub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Sparring Box Klub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-
csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 06-
20/476-3189 • A MUNKÁSOTTHON bérlet- és 
jegypénztára hétfő–péntek: 16–18, és az 
előadások előtt egy órával.

* * *

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

A II. Csendélet Biennálé október 21-ig 
tekinthető meg. 

* * *

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

Október 21-e, 18 óra: Vincze Angéla: 
Szabadság című festészetnapi kiállításá-
nak megnyitója.

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLÍTÁS 
Kőrösi Papp Kálmán festőművész kiállítása 
megtekinthető november 2-ig.

IV. TOVÁBBTANULÁSI BÖRZE
A csepeli Nagy Imre ÁMK Közművelő-
dése idén is kétnapos TOVÁBBTANU-
LÁSI BÖRZÉT szervez, ahol a csepeli és 
a környékbeli középiskolák mutatkoz-
nak be az érdeklődő diákoknak és szü-
leiknek, 2016. október 27-28-án.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
November közepétől szerda délelőttönként. 
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal 
eltölteni egy kis időt, miközben meg tudják 
beszélni aktuális gondjaikat a kisgyermek-
gondozóval. Az első alkalom ingyenes.

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

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.45-től 18 óráig
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
szerda: 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30 
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd, csütörtök: 16–17, 17–18, 18–19
Vezeti: Toronya Alexandra
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Surmann Edina
Íjász klub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Kids Club Nyelviskola 
(6-től 10 éves korig)
péntek: 16–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár. Jelentkezés és további infor-
máció: Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Haladó – hétfő, szerda: 16–17 
Kezdő – kedd: 17–18, csütörtök: 16–17
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19–20.30, csütörtök: 18.30–20
Vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete – klubfoglalkozás: 
minden hó utolsó keddjén 14 és 19 között.

Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30-tól 20 óráig
Vezeti: Hanczár János

Új! Hastánc – kezdő/ kismama
Szeretnél hastáncot tanulni a Csepeli 
Orientális Táncfesztivál főszervezőjétől? 
Akkor most itt a lehetőség, ráadásul olyan 
kezdő hastánctanfolyam indul, ahova kis-
mamák is csatlakozhatnak! Ezeken az órá-
kon jobban ráhangolódunk a testünkre és  
a lelkünkre is. Kismamáknak orvosi konzul-
táció mindenképp szükséges a tanfolyam 
megkezdése előtt. Az első óra ingyenes!
Kedd: 18–19, vezeti: Tóth-Czirják Aliz. 
Elérhetőség: 06/30-722-0562

Hastánc – középhaladó
kedd 19–20, vezeti: Tóth-Czirják Aliz

Íjászklub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László

Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati

Zumba
Hétfő: 18–19, 
szerda: 19–20,
péntek: 17–18. 
Vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség 
nyugdíjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság. 
A gép használatához munkatársunk 
segítséget nyújt.

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

Nyitvatartás:
Közművelődés: 
Hétköznapokon 12.00 – 20.00, 15.00-ig 
a főbejáraton lehet bejönni.
Szombaton: 9:00 – 13:00
Könyvtár: 
Hétfőtől csütörtökig: 11-től 17 óráig, 
pénteken: 10-től 16 óráig.
Szombaton: ZÁRVA

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu  
Facebook-oldalunkon és telefonon: 
420-7874

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ösztöndíjpályázat
Budapest XXI. kerület Csepel. Önkormány-
zata az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
val együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kor-
mányrendelet alapján. 2017-re kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, 
és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára. Részletek: www.csepel.hu
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Amplifon Hallásközpont

XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 142. (Korzó Üzletház)

Bejelentkezés: 06 1 265 51 05

amplifon.hu

A kockázatokról olvassa el a használati 
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

HAllókészülék
elem nélkül
Világújdonság: 24 órás
működés egyetlen feltöltéssel

· kizárólag az Amplifon
Hallásközpontokban

· most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető halló készülék
egyetlen feltöltéssel akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 28-ig ingyenes 
hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!

Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*
*Ajánlatunk 2016. október 13-tól 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

HAllókészülék elem

Az akciós elem csak a csepeli
hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészul̈ék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy
5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30
forint. Vásárláskor hozza magával hallókészul̈ékeit, valamint a Hallókészul̈ék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt
feltételek bármelyikének nem teljesul̈ése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. **Az ajánlat 2016. október
13-tól november 7-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 142. (Korzó Üzletház)

Tel.: 06 1 265 51 05

amplifon.hu

5Ft*

50%
most

kedvezmény
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A Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar

koncertje
az 50-es és 60-as évek

magyar slágereiből

2016. október 22., 19:00
Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ

(1143 Budapest, Stefánia út 34.)

Vezényel: Péntek János
Artisjus-díjas és Csepel Örökség-díjas karmester

Jegyek 1500 forintos egységáron 
a készlet erejéig megvásárolhatók 
a Budapest 1211, Szent Imre tér 

10. szám alatt a Játszóház 
portáján hétfő-szerda-péntek 

8.00-18.00 óra között. 

Az est fővédnöke:

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

 

Az est védnöke:

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Auth Henrik úr
A zenekar elnöke

Támogatóink:

Közreműködik : Bolba Éva ének 
és Túri Lajos Lui ének

Csaffka
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KÉZILABDÁZNI!

Szeretettel várjuk olyan leányok és fiúk
jelentkezését, akik érdeklődnek a kézilabdázás iránt.

További információ:
tel.:+36 20 486 7784
www.csepeldse.hu
info@csepeldse.hu!

Edzőink:
Gálhidiné Nagy Zsuzsanna, Faragó Vivien, Gellérfi Éva, Kisbalázs
Dóra, Pompor Anikó, Tovbesz Katalin, Udvary Erika, Csányi László,
Kéri Mózes, Nagy Imre, Oláh Norbert, Pinizsi Zoltán, Vitányi Attila,

Wohner István,
valamint

Laurencz László
mesteredző, az olimpiai bronz és világbajnoki ezüstérmes női

kézilabda válogatott egykori szövetségi kapitánya.

GYERE  HOZZÁNK
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AZ ÉV ÚJDONSÁGAI

SZEMÉLYGÉPKOCSI MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ 
1211 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS UTCA 21.   |   TEL:427-09-09     

 WWW.SUZUKICSEPEL.HU
NYITVA TARTÁS: H-P:08:00-17:00;  SZ:09:00-13:00

TESZTVEZETÉSTESZTVEZETÉSTESZTVEZETÉSTESZTVEZETÉS

SZEMÉLYGÉPKOCSI MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ 

3.095.000  
Ft-tól

az ÚJ

és az ÚJ

HIRDETÉS

www.csepelimozi.hu

hamarosan
a mozi műsorán...

ÚJRA NYITVA A

CSEPELI MOZI
www.fb.com/csepelimoziw

w

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.

T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

www.csepelivaroskep.hu

FESTMÉNY-

KIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR 
a Neves Kor-Társ Galéria

rendezésében

NOVEMBER
5-6-ÁN
(SZOMBAT-
VASÁRNAP)
10-18 ÓRÁIG
A festmények

részletfizetésre is
megvásárolhatóak.

39
481

2

Telefonszám: 0670-310-8574, 0620-335-9143
e-mail: clima@clima.hu

www.clima.hu

Készletkisöprés
BEMUTATÓTERMÜNK: 

 1213 BP. SZENT ISTVÁN ÚT 246.
Nyitva tartás: H-P: 10:00-16:00

- Galanz Arcus 2,6kW Inverteres klímaberendezés 
 (AUS-09H53R150P): br. 260.000 Ft helyett 130.000 Ft

- Galanz Arcus 3,5kW Inverteres klímaberendezés  
 (AUS-12H53R150P): br. 280.000 Ft helyett 140.000 Ft

- Mitsubishi 3,5kW Inverteres klímaberendezés  
 (MSZ DM35): br. 320.000 Ft helyett 190.000 Ft

- Toshiba 2,6kW Inverteres klímaberendezés 
  (Avant): br. 270.000 Ft helyett 170.000 Ft

- Daikin 2,6kW Inverteres klímaberendezés  
 (FTXB25C): br. br. 260.000 Ft helyett 150.000 Ft

KLÍMASZERELÉS: 40.000Ft-tól

SALE
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS________________________________________ 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk MAJOR JÁNOS temeté-
sén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírját 
virággal borították és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

INGATLAN________________________________________ 
CSEPEL központi részén két utcára nyíló 1250 nm-
es terület, mely sorház + üzlet építésére alkalmas 
eladó. T.: 06-20-515-8333________________________________________ 
CSEPEL, Vas u. 25. 400 m2-es felújítandó ház 
33,5 mFt. T.: 06-30-984-3962

LAKÁS________________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Völgy u.-ban, II. em.-i, 54 nm-es 
erkélyes tehermentes társasházi lakás (bekerített – 
téglaépület) tulajdonostól. I.ár: 12,8 mFt T.: 276-4071

KERES________________________________________ 
KIADÓ lakást keresek 1- 1,5 szobást. T.: 06-20-317-6173

EGYÉB________________________________________ 
BÚVÓHELYET biztosítanánk alkalmanként azoknak, 
akik besegítenének, lakás, kert rendben tartásában. 
Sms-ben bemutatkozást kérünk. T.: 06-70-260-7250

OKTATÁS________________________________________ 
JÓGA tanfolyam kezdő csoport: minden hétfőn 17 
órától árpád utca 1. Első alkalom ingyenes. 
www. jogaton.hu

TÁNC________________________________________ 
HATHA YOGA, Moderntánc, Klasszikus balett, cso-
portos és egyéni gerinctornák, mozgás/táncterápia 
relaxációval szisztémás betegségekhez is, magán-
órák, nyújtások, Fitt-dance, Pilates, Salsa! Vitart 
Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55. 
T.: 06-70-318-3077   web:laskaitreningek.hu________________________________________ 
FELVÉTELI: ovis balett, gyermek táncszínház és 
színi stúdióba Csepelen! Felvételi időpont kérése: 
T.: 06-70-520-2257  Helyszín: Vitart Stúdió 1212 Bu-
dapest, Komáromi u. 55. T.: 06-70-520-2257 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréning, súlyos 
problémákra egyéni foglalkozások bejelentkezés-
sel, kérésére otthonában is! Enyhébb problémákra 
csoportos foglalkozások, folyamatos becsatlako-
zással: kedd-csütörtök 10-11, szerda 19-20 Vitart 
Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55.  
T.: 06/70-318-3077    web:laskaitreningek.hu 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
+5000 FT-ot adok az újság felmutatásakor vá-
sárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagyatékot, 
mindennemű régiséget, XIX. – XX. sz.-i festmé-
nyeket. Kiszállás díjtalan! Markó István 
T.: 06-70-600-0323 a hét mindennapján hívható. 
E-mail: marko.antik@freemail.hu ________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes érték-
becslés. T.: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI KiwiSun szoláriumba keresünk pultos, 
recepciós munkakörbe fiatal csinos lányokat. 
Tel.: 06-70-200-2312________________________________________ 
A CSEPELI CSODAKÚT EGYESÍTETT ÓVODA 
óvodapedagógusi feladatok ellátására, határo-
zott idejű megbízási szerződéssel, heti 10 órában 
állást hirdet. További információt Turcsik Andrea 
nyújt a 06-1-211-3343-as telefonszámon, illetve a 
tanugy.ovi@csepelgszi.hu email címen.

GÉPKEZELŐ munkatársat keresünk, magyar 
nagyvállalat megbízásából! 2 műszakos mun-
kavégzés, hosszú távú lehetőség! Érdeklődni: 
Telefonon: 06-30-822-3206 vagy email-en: 
tanacsado10@dekra-arbeit.hu________________________________________ 
GONDNOKOT keresünk hosszú távra, csepeli mun-
kahelyre, aki képes a cégnél felmerülő karbantar-
tási, elektromos és vizes javítási munkák, izzócsere, 
zárjavítás, alkalmanként kerti feladatokat önállóan, 
kreatívan megoldani, illetve megszervezni. Feladati 
közé tartozik még a céges beszerzések és szállítási 
feladatok elvégzése, raktári munka segítése, rendez-
vények előkészítése. A munkavégzés 4 vagy 6 órás 
munkaidőben is lehetséges. Jogosítvány és vezetési 
gyakorlat az állás betöltéséhez szükséges. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal, referenciával, bérigény 
megjelölésével lehetséges. ÉRDEKLŐDNI: 06-20-
975-1204 telefonszámon munkaidőben (8-16 óráig)  

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mos-
dók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízveze-
ték szerelés. Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon 
bizalommal. Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, moso-
gatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. 
Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzletünkben: 
mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, kávéfőző, 
vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Mártí-
rok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. Tel: 285-34-88,
 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
ÉPÜLETKLÍMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. 
T.: 06-20-440-0633; www.sturmklima.hu________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 
06-70-701-7843, Javítás vagy csere esetén a ki-
szállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
REDŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, kül-
ső-belső műanyag párkányok szerelése. Hétvégén 
is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást és burkolatjavítást 
vállalunk! Igény szerinti vízszereléssel. Jó ár, jó mi-
nőség. T.: 06-30-783-6460________________________________________ 
MOSÓGÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díj-
talan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kőmű-
ves javítások. Kovács Gergely. T.:  06-30-568-6255
Villanyszerelési munkák A-Z-ig vállalok. Regisztrált 
villanyszerelő. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
ÉPÜLETTAKARÍTÁS! Vállaljuk társasházak, iroda-
épületek, lépcsőházak teljes körű takarítását (fes-
tés utánit is) referenciával 10% éves kedvezmény-
nyel. Közületeknek is! Kertgondozással – építéssel 
együtt. T.: 06-30-318-2173________________________________________ 
GÁZKÉSZÜLÉK: Karbantartás-tisztítás, konvektor, 
cirkó, héra, tűzhely javítása, bekötése, cseréje, vízóra 
csere: A legkedvezőbb áron! Vízvezeték szerelés: WC-
ék, tartályok, csapok, szifonok javítása, cseréje, du-
gulás-elhárítás: géppel, falbontás nélkül! Ingyenes 
kiszállás! T.: 401-0809; Pintér Zoltán víz-gáz szerelő.________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. 
Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. Több mint 
500 elégedett család. Személyi kölcsön 9,99% ka-
mattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 06-30-985-5000 ________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre, előtető 
lakótelepi erkélyre. Korlát felújítás üvegcserével-
festéssel. Erkélybeépítés, egyéb lakatosmunkák – 
javítások. T.: 284-2540,  + 36-70-209-4230

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért  felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Bp., Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT.-NÉL

A Szolgáltatási Főosztály munkatársakat keres 
az alábbi munkakörökbe:

ASZTALOS, BÁDOGOS, SEGÉDMUNKÁS, KARBANTARTÓ, 
BURKOLÓ, VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELŐ, VILLANYSZERELŐ, 

TETŐFEDŐ, ÁCS, ÚSZÓMESTER, USZODAMESTER.

A Faipari osztály munkatársat keres az alábbi munkakörbe:
ASSZISZTENS

Az Útkarbantartási csoport munkatársakat keres 
az alábbi munkakörökbe:

ÚTKARBANTARTÓ SEGÉDMUNKÁS, BONTÁSI SEGÉD-
MUNKÁS, HULLADÉKGYŰJTŐ SEGÉDMUNKÁS, KŐMŰVES

A Műszaki Osztály munkatársakat keres 
az alábbi munkakörökbe:

TAKARÍTÓ, KARBANTARTÓ

Bővebb információ: www.varosgazda.eu 
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

BAGI·NACSA
HUMOREST

NOVEMBER 5. SZOMBAT, 18 ÓRA

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu
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HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés ese-
tén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214

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

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

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

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

November 12., december 3., 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására.
A novemberi börzére, már nincsen szabad asztal! 
A börzékre asztalok már bérelhetőek 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron! 

KIÁLLÍTÁS
November 5 - 6., 10.00-18.00
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR - a Neves Kor-
Társ Galéria rendezésében
A több, mint hétszáz bemutatásra kerülő kép a 
mai magyar festészet különböző irányzataiban 
készült a hagyományostól a modern stílusokig, 
az alkotások témájukban is szerteágazóak. 

TANFOLYAMOK 
ÚJ! ZENÉS KREATIVITÁS – FEJLESZTŐ 
FOGLALKOZÁS – JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
A foglalkozásokon népdalok és komolyzenei rész-
letek adják az ösztönzést a rögtönzött mozgáshoz, 
meséléshez és rajzoláshoz. A tanfolyamot 6-10 
éves gyerekek számára ajánljuk. Időpont: csütörtök 
16.30-18.00, részvételi díj: 1500 Ft/ alkalom, 5000 
Ft/ 4 alkalom. Érdeklődni és jelentkezni: Nagy Emese 
06-30-447-5572

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM – 
JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
A rajzprogram alatt használt rajzkészség fej-
lesztő módszerek, a tanulás más területén is 
pozitív változást eredményeznek, mely az is-
kolai teljesítmény javulását hozhatja. Kezdés: 
október 17. 17.00. Érdeklődni: Nógrádi Györgyi 
tanfolyamvezetőnél 06 30/ 944-3460, e-mail: 
nogradigyorgyi@gmail.com 

HOBBY SZINTŰ  VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM INDUL 
KEZDŐKNEK – JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Aki szereti a virágokat és a növényeket és még egy 
kis kézügyességgel is megáldotta a sors, annak itt 
a helye! Várjuk szeretettel! Időpont: kedd 10.00-
12.00 (október 11-től), péntek 18.00-20.00 (ok-
tóber 14-től). Jelentkezni: Steer Éva virágkötőnél 
06-30-465-2840 

KEZDŐ TÁRSASTÁNCTANFOLYAM 
– JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Időpont: szerda 18.30. Érdeklődni, jelentkezni: 
Szabó Csillánál 06-30-999-0702

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN 
– JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Megfelelő létszám esetén szerda reggel is indul 
jóga 8.00- 9-30-ig. Részvételi díj: 1600 Ft/ al-
kalom 4800 Ft/ hó, vezeti: Kun Zsuzsi Kamla Devi 

OKOSÍTÓ TORNA (ALAPOZÓ TERÁPIA) 
–  JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Egy mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert 
fejlesztő terápia. A fejlesztés – megfelelő létszám 
esetén – októberben  indul. Időpont: hétfő 17.00 
- 17.45, péntek 16.30 - 17.15, részvételi díj: 1500 fo-
rint /alkalom. Bővebb információ: 06-70-450-8535

HANGFÜRDŐ – A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont: október 27. 18.30, október 29. 10.00
Díja: 1100 Ft / alkalom, vezeti: Eisenmann Tünde 

NYUGDÍJAS KLUB
időpont: október 16.  15.00-18.00
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

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

A CSEPELI ALMA MATER
ÁLLANDÓ ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: hétfő 8.00-18.00, kedd, szerda, 
csütörtök 9.00-17.00, péntek 8.00-13.00
Helyszín: a Szent Imre téri Szolgáltatóház (volt II. 
Rákóczi Ferenc Iskola) 
Vezetett csoportos látogatásra a 278-2747-es 
telefonszámon, vagy a kiralyerdeimuvhaz@
csepelivaroskep.hu e-mail címen lehet.

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

RADNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

2016. 10. 22., 18-22 óra
GÖRÖG TÁNCHÁZ – ingyenes táncoktatás 
élő zenével a Csepeli Görög Önkormányzat 
szervezésében

TANFOLYAMOK:
ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

AEROBIC hétfő: 8.30-9.30, csütörtök: 20.00-21.00

BodyArt hétfő: 19.00-20.00, csütörtök: 18.00-19.00

BOKWA FITNESS hétfő, szerda: 18.00-19.00

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

FITTÁNC NŐKNEK hétfő: 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK
kedd: 8.30-9.30

GYM STICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

HIPHOP péntek: 19.00-20.00

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
kedd: 18.00-19.30

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

CSEP’ JAZZ DANCE minden nap korosztályonként

CSIRI-BIRI TORNA kedd: 10.00-11.00

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

OVIS ANGOL szombat: 10.00-11.00

OVIS CAPOEIRA csütörtök: 17.00-18.00

OVIS KARATE hétfő, szerda: 17.00-17.30

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! szerda: 18.00-20.00

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

A LÉTESÍTMÉNY A HIDEGHÁBORÚ IDEJÉN, AZ 1960-AS ÉVEKBEN – HÁBORÚ VAGY KATASZTRÓFA ESETÉRE – 
 A MENTÉSI FELADATOK VEZETÉSI KÖZPONTJAKÉNT ÉPÜLT CSILLAGTELEPEN.

SAJÁT ÁRAMFEJLESZTŐVEL, LEVEGŐSZŰRŐVEL, VÍZNYERŐ-BERENDEZÉSSEL, IRÁNYÍTÓVAL,
LABORRAL ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEKKEL RENDELKEZIK, MELYEK EREDETI ÁLLAPOTUKBAN MARADTAK FENN.

CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ • 1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.

TEL.: 278-2757 • E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU

SÉTA A MÚLTBA
OKTÓBER 22., NOVEMBER 19., 10 ÓRÁTÓL

A PROGRAMRA ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES

Zenés mesejáték a Kincses Színház előadásában

2016. november 13., vasárnap 11 óra

Belépő: 900 Ft • Kiegészítő program: 
ugrálóvár és ingyenes kézműves- foglalkozás

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

www.csepelivaroskep.hu
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Kérjük a koncertre látogatókat, hogy – tisztelegve a forradalom hôsei, 
csepeli résztvevôi elôtt – hozzanak magukkal egy mécsest, 

amelyet a mûsor elôtt, az 1956-os emlékmûnél helyezhetnek el.

KONCERT
az 1956-os forradalom

60. évfordulóján, 
október 23-án 19 órától

a Szent Imre téren!


