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„Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs másik, ezért 
küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl 
soha” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök 
március 15-én az Országház előtt tartott díszünnep-
ségen, ahová a Békemenet több száz ezer résztvevő-
je is megérkezett a nemzeti ünnep 170. évfordulóján.

A miniszterelnök beszédében azt kívánta, hogy 
Magyarország legyen szabad, független és magyar 
ország. A kormányfő szerint Európa és benne a 
magyarok világtörténelmi fordulóponthoz érkez-
tek, még sosem feszültek egymásnak ilyen nyíltan 
a nemzeti és a globalista erők. „Európa már most 
invázió alatt áll. Ha hagyjuk, a következő egy-két 
évtizedben tíz- és tízmilliók indulnak meg Európába 
Afrikából és a Közel-Keletről” – hívta fel a figyel-
met, hozzátéva: Brüsszel nem védi meg Európát, a 
bevándorlást nem megállítani, hanem támogatni és 
szervezni akarja.

A miniszterelnök ezután a fiatalokhoz szólt: „Kell 
egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az 
övéi között, biztonságban és szeretetben leélheti 
az életét. Egy hely, ahová visszatérhettek, ahol 
megérezhetitek, hogy az élet nem hiábavaló, és a 
végén sem hullik a semmibe.” • Forrás: MTI

MAGYARORSZÁG

Orbán Viktor: nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket

Még soha ilyen sokan nem 
vettek részt Békemeneten

Szenegáli 
migránsok 
gyújtogattak 
Madridban
Amíg a nemrégiben közel-keleti il-
legális bevándorlók bécsi késelései 

kerültek a lapok címoldalaira, most 
madridi gyújtogatások mutattak rá az 
illegális bevándorlás veszélyeire. 

A Szenegálból érkezett bevándorlók 
azért háborodtak fel és gyújtogattak 
Madridban, mert egy illegális árus 
szívrohamot kapott az ijedtségtől, 
amikor megpróbált elmenekülni a ren-
dőrök elől. A fekete-afrikai árus tizen-
négy éve élt Spanyolországban. Ehhez 
képest semmilyen hivatalos papírral 
nem rendelkezett, és „természetesen” 
– sok ezer társához hasonlóan – nem 
végzett legális munkát sem. 

Halála után a beszámolók szerint 
kétszázan indultak a rendőrök ellen 
március 15-én, azt skandálva közben, 
hogy „gyilkosok, gyilkosok”. Este 
kilenc óra körül szabadult el a po-
kol. A migránsok elkezdték dobálni a 

rendőröket, és szétverni, felgyújtani 
mindent, amihez csak hozzáfértek. A 
tűzoltók hajnalig küzdöttek a lángok-
kal, miközben legalább tíz rendőr és 
több civil is megsérült, akiket orvo-
soknak kellett ellátniuk.

Orbán Viktor miniszterel-
nök, miután március 16-án a 
magyar–szerb határnál talál-
ható Tompán járt, elmondta: 
a szolgálatot teljesítő rend-
őrök adatai szerint 2017-ben 
– ha nem lett volna a kerítés 
–, több mint 44 ezer ember 

lépett volna illegálisan Magyar-
ország és Európa területére. 

A kormányfő úgy látja, hogy a ha-
táron rend van, nemcsak a fizikai 
akadály működik, hanem kiváló-
an kiképzett, felkészített és köte-
lességtudó rendőrök és katonák 

teljesítenek ott szol-
gálatot. „Ez a kerítés 
nemcsak Magyarorszá-
got, hanem egész Euró-
pát védi. Mi építettük, 
mi fizettük, elvárjuk, 
hogy az EU fizesse meg 
ennek az árát, legalább 
olyan mértékben, mint 
amilyen mértékben őket 
is védi” – hangsúlyozta 
a miniszterelnök. 
• Forrás: MTI

Több tízezer migráns érkezne 
évente, ha nem lenne kerítés

AKTUÁLIS

Ez a kerítés nemcsak 
Magyarországot, hanem 
egész Európát is megvédi

A helyszíni videó:

SZELFI

fotó: M
T

I

fotó: Orbán Viktor facebook oldala
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Megszületett az ellenzéki pártokat összefo-
gó Közös Ország Mozgalom csepeli-soroksári 
közvélemény-kutatása. Az ellenzéki szervezet 
szerint nem lehet pontosan megállapítani, ki 
a legesélyesebb ellenzéki jelölt. Ha jelöltjeik 
nem lépnek vissza valaki javára, akkor a fide-
szes Németh Szilárd az abszolút esélyes. Ha 
visszalépnek, akkor is Németh az esélyesebb, 
de az ellenzék így már reménykedhet a győze-
lemben. 

Soros György hálózata a nemzetállamok és a zsi-
dó-keresztény kultúra felszámolását tekinti cél-
jának. Ennek egyik eszközét látják az illegális 
muszlim bevándorlók tömeges betelepítésében. 
Ehhez azonban előbb meg kell dönteni a jelenlegi 
kormányt, mert nem hajlandó beleegyezni a köte-
lező betelepítési kvótába. Ebben próbál segíteni a 
Közös Ország Mozgalom, melyet Gulyás Márton 

vezet. Gulyás nagy fegyverténye, hogy 
a Jobbikot is be tudta húzni a kormány-
ellenes szövetségbe, melynek végső 
célja így az illegális bevándorlók köte-
lező betelepítése. 

Az ellenzéki mozgalom kutatása sze-
rint a Csepelen lakó fideszes Németh 
Szilárdra a jelenlegi felállásban a sza-
vazók 35 százaléka voksolna, amivel 
kiemelkedik a többi jelölt közül. A Ka-
bán lakó, MSZP-s Bangóné Borbély 
Ildikó és Bereczki Miklós, a Jobbik 
Békéscsabáról érkezett jelöltje a kuta-
tás szerint egyaránt 20 százalékra szá-
míthatnának. Utánuk a csepeli Tenk 
András, az LMP jelöltje következik 13 
százalékkal, és csak utána jön Szabó 
Szabolcs, az Együtt Gyulán lakó jelölt-
je 12 százalékkal. Gulyásék szerint a 
csepeli Dukán András Ferenc, a Mo-
mentum jelöltje mindössze 1 százalé-
kot tudna szerezni. 

Összefogás esetén
A szervezet indirekt becslést is készített 
a szerintük megjósolható eredményről 

az ellenzék összefogása esetére. Ebben 
négy ellenzéki jelölt is hibahatáron be-

lül kerülne. A legjobb eredményt, 48 
százalékos esélyt ebben a becslésben a 
csepeli Tenk András, az LMP jelöltje 
érhetné el egy szemtől szembeni ver-
senyben Németh Szilárd ellen.

A kutatás meglepetése tehát az, hogy 
nem Szabó Szabolcs és nem is Ban-
góné Borbély Ildikó lenne Németh 
Szilárd ellen a legesélyesebb jelölt. 
Még az ellenzéki szavazók is a Cse-
pelhez kötődő jelöltet támogatnának 
szívesebben. Ugyanakkor az ellenzéki 
kutatók mérései és becslései alapján 
Tenk András nyerési esélyei még min-
dig elmaradnak Németh Szilárdétól, 
akinek ebben a felállásban 52 százalé-
kos esélyt jósoltak. 

A Jobbik jelöltjeit azonban nem kérik 
visszalépésre. A pártot az eredmények 
alapján inkább csalinak lehet használ-
ni. Egy jobbikos jelölt visszalépése ese-
tén ugyanis a jobbikos szavazók akkor 
sem támogatnák az ellenzék betelepí-
téspárti jelöltjeit, ha a Jobbik kifejezet-
ten erre kérné őket. • TK

A Csepel-Soroksáron induló 23 képviselőjelölt
sorszám név jelölőszervezet/független
1.  Bereczki Miklós  Jobbik Magyarországért Mozgalom 
2.  Bokor Sándor  Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 
3.  Soós Réka Anna  Szegény Emberek Magyarországért Párt 
4.  Andrásfai-Szerencse Ödön  Magyar Igazság és Élet Pártja 
5.   Nagy-Kovács Géza Csaba  Elégedett Magyarországért Mozgalom 
6.  Németh Szilárd István  Fidesz-KDNP 
7.  Dr. Tenk András  Lehet Más a Politika
8.  Csaja Józsefné  Rend és Elszámoltatás Párt 
9.  Palczert Alexandra Petra  Családok Pártja 
10.  Soltész Szilvia Nikolett  Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
11.  Sztojka Ferenc  Minden Szegényért Párt 
12.  Bossányi Edina  Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja 
13.  Szalai Imre  NET Párt 
14.  Kállai József  Kell az Összefogás Párt 
15.  Grubicska Kitti  Haladó Magyarországért Párt 
16.  Dukán András Ferenc  Momentum Mozgalom 
17.  Dr. Szabó Szabolcs  Együtt – a Korszakváltók Pártja 
18.  Kovács Enikő  Iránytű Párt 
19.  Wolf József  Magyar Munkáspárt 
20.  Tóthné Király Beáta  Összefogás Párt 
21.  Grubicska Gyuláné  Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 
22.  Honti-Majoros Ildikó  Közös Nevező 2018 Párt 
23.  Bangóné Borbély Ildikó  MSZP–PM

Az ellenzéki szervezet szerint 
bukásra áll az ellenzék 

VÁLASZTÁSVÁLASZTÁS

A korrupciós bűncselek-
mény miatt első fokon 
elítélt Takács Krisztián-
nal szelfizett Bangóné 
Borbély Ildikó, az MSZP 
csepeli-soroksári jelöltje 
március 15-én – derül ki a 

Kabán lakó politikus asz-
szony Facebook-oldaláról. 

A csepeli MSZP és DK a 
felújított Béke téri Olvasó 
munkás szobránál ünne-
pelték az 1848–49-es for-

radalom és szabadságharc 
évfordulóját. Bár a szobor 
és a szabadságharc kö-
zött nehéz megmagyaráz-
ni a kapcsolatot, nem is a 
szabadságharcról szóltak 
a beszédek. Inkább kor-
mányváltást sürgettek a 
szónoklatok – amikre nem 
sokan voltak kíváncsiak. 
De nem is lehettek túl iz-
galmasak. Legalábbis erre 
utal, hogy Horváth Gyula 
csepeli DK-elnök beszéde 
alatt készített közös fotót 
az MSZP-s Bangóné Bor-
bély Ildikó és egyik önkén-
tese, Takács Krisztián. A 
közös szelfi abszurditását 
az adja, hogy Bangóné vá-
lasztási programja elvileg 
a korrupció visszaszorítá-
sáról szól. Eközben párt-
társát, Takács Krisztiánt 
éppen korrupciós bűncse-

lekmény miatt ítélte el első 
fokon a bíróság. Az ítélet 
szerint az MSZP-s politi-
kus sikkasztással 1,5 mil-
lió forintos, bűntársa 2,5 
millió forintos kárt okozott 
a csepeli önkormányzat-
nak. Takácsot korábban 
magánokirat-hamisítás és 
becsületsértés miatt is el-
marasztalták már. 

Bangóné kampányfőnöke 
ráadásul az a Szenteczky 
János, akit két rendbeli, 
aljas indokból, nagy nyil-
vánosság előtt, felbujtó-
ként elkövetett rágalmazás 
bűncselekménye miatt ítél-
tek el jogerősen. Az MSZP 
csepeli elnöke és frakci-
óvezetője emellett több 
korrupciós bűncselekmény 
vádjával is bírósági eljárás 
alatt áll. • TK

Bangóné sikkasztóval 
indul a korrupció ellen

• Németh Szilárd István  35%
• Bereczki Miklós 20%
• Bangóné Borbély Ildikó 20%
• Dr. Tenk András 13%
• Dr. Szabó Szabolcs 12%
• Dukán András Ferenc 1%

A Közös Ország Mozgalom 
teljes csepeli-soroksári kutatási 

eredményét itt olvashatják el:

Takács a csepeli adófizetők pénzét sikkasztotta el

A kutatás szerint nem lehet eldönte-
ni ki a legesélyesebb ellenzéki

Forrás: valasztas.hu
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Csepel Szolgálatáért díjban részesült:

Dr. Beliczay Pavlik István orvos 
A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
urológus főorvosa közel 42 évig dolgo-
zott Csepelen. Pályája során folyamato-
san képezte magát, szívesen ismerkedett 
szakmája kihívásaival az új diagnosz-
tikai eszközök használatában is. Fi-
gyelemre méltó eredményeket ért el a 
daganatos betegek kiszűrésében, keze-
lésében. „A betegek a kezdetektől sze-
retettel fogadtak, ragaszkodtak hozzám. 
A hosszú évek során egész családoknak, 
több generációnak lehettem az orvosa. 
Idén január elsején nyugdíjba vonultam, 
így időm nagyobb részét négyéves kis-
unokámmal tölthetem. Mikor tudomá-
somra jutott, hogy Csepel Szolgálatáért 
díjat vehetek át, meglepett a hír, nem 
számítottam rá. Nagyon jólesik, hogy 
több mint négy évtizedes munkámat az 
önkormányzatunk is elismeri.”

Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia 
ügyvéd-jogtanácsos, szakjogász
1972-ben szerzett jogi diplomát az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 

1991 óta egyéni ügyvéd. 2011 óta biz-
tosítja a csepeliek számára az ingyenes 
jogsegélyszolgálatot. 2010-től a helyi 
választási bizottság, 2018-tól pedig a 
17. országgyűlési egyéni választóke-
rületi választási bizottság elnöke. „A 
megtiszteltetés kapcsán az első érzésem 
a köszöneté: ez elsősorban a csepeli 
embereket és kisközösségeket illeti, akik 
válságosnak tartott élethelyzetükben 
megtiszteltek a bizalmukkal, számítot-
tak a jogászi ismereteimre és arra, hogy 
a jogaik érvényesítéséért velük közö-
sen megküzdök. Köszönet illeti azokat 
a helyi elöljáróimat, akik ezt a munkát 
figyelemmel kísérték és közösségépítő 
tevékenységként értékelték.” 

Horváth Andrea közgazdász
2015 áprilisa óta a csepeli önkormányzat 
adóügyi irodájának vezetője. Munkája 
révén nőtt az önkormányzat költségve-
tésének stabilitása, gazdálkodásának 
biztonsága. „A kitüntetés meglepetésként 
ért, de egyúttal megtiszteltetés is szá-
momra, hogy munkámat a nemzeti ün-
nep alkalmából ezzel a rangos elismerés-

sel értékelik. Ez a díj megerősít abban, 
hogy érdemes becsületesen, sok energiát 
belefektetve dolgoznom. Ugyanakkor 
arra is ösztönöz, hogy egyre magasabb 
fokon próbáljak megfelelni a hivatali 
munkának, az ügyfelek elvárásainak. Na-
gyon fontos számomra a „jó csapat”, a 
munkatársi közösség. Nekik is köszönöm, 
hogy munkájukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy ezt a díjat megkaphassam.” 

Kegye Tibor úszó- 
és triatlon-mesteredző
Az elmúlt 42 évben Csepelen végezte 
elhivatottan a munkáját. Kezei alatt fej-
lődtek az úszás és triatlon sportág legerő-
sebb és legelhivatottabb sportolói, vala-
mint nemzedékeket tanított meg úszni a 
Posztógyár utcai tanuszodában. Az évti-
zedek alatt nemcsak Európa-bajnokokat 
és Ironman-győzteseket nevelt ki, hanem 
a sport szeretetét és annak fontosságát is 
közvetítette. A Testnevelési Egyetemen 
1975-ben tanári, 1980-ban úszóedzői 
diplomát szerzett. Úszóoktatóként több 
mint negyvenezer gyermekkel ismer-
tette meg az úszás alapjait. A kerületben 

A csepeli önkormányzat a hagyomá-
nyokhoz híven a Görgey Artúr téren, 
Petőfi Sándor szobránál tartotta 
március 15-ei koszorúzási ünnep-
ségét. A megemlékezésen átadták a 
Csepel Díszpolgára, illetve a Csepel 
Szolgálatáért díjakat. 

Az ünnepségen közreműködött a Cse-
peli Auth Henrik Fesztivál Fúvósze-
nekar Péntek János karnagy vezény-
letével. 

Az önkormányzati megemlékezés után a 
Csepeli Városkép szervezésében színpa-

di programokkal, mesterségbemutatók-
kal, ismeretterjesztő foglalkozásokkal, 
népi játszótérrel és kézműves-foglalko-
zásokkal várták a kilátogató családokat. 

A Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 
tüzérségi bemutatója után az Arany János 

Általános Iskola diákjai emlékeztek 
a forradalomra. A legkisebbeknek a 
Napraforgó Együttes műsora, míg az 
idősebbeknek a Történelmi Lovas-
túra Egyesület csatajelenetei kínál-
tak tartalmas szórakozást. A színpa-
don a Naszály Zenekar kíséretében 
fellépett még a Csepp-Csepel és a 
Kis-Csepel Táncegyüttes. 

A rendezvényt a Csík Zenekar 
színvonalas, másfél órás koncertje 
zárta.

Kitüntetettek 
Az 1848–49-es szabadságharc 170. 
évfordulóján kiemelkedő szakmai 
teljesítményükért, a példamutató 
életpályájuk elismeréseként a kö-
vetkezők vehettek díjakat.

Kitüntetések és családi 
programok március 15-én

NEMZETI ÜNNEP NEMZETI ÜNNEP

A Csík Zenekar koncertje zárta a rendezvényt

Képgaléria:
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Ünnepi hangversenyen 
emlékeztek a magyar 
zászló és címer napjára 

március 
16-án a 

Királyerdei 
Művelődési 
Házban. Az 

Országgyűlés 
2014-ben fogadta el 

Németh Szilárd ország
gyűlési képviselő javaslatát, hogy márci-
us 16-át nyilvánítsák a magyar zászló és 
címer napjává. Wittner Mária 1956-os 
hős, Csepel díszpolgára köszöntőjében 
arról beszélt: ez a nap alkalom arra, 
hogy emlékezzünk azokra, akik har-
coltak és az életüket áldozták a magyar 
szabadságért. Felemelő érzésként emlí-
tette a március 15-ei ünnepséget, ame-
lyen rengeteg ember vett részt, és az ösz-
szetartozás élményét nyújtotta. 

A Csepeli Szimfonikus Zenekar elő-
ször Erkel Ferenc Hunyadi László című 
operájának nyitányát játszotta el. Ezt 
követően Joaquin Rodrigo: Concier-
to de Aranjuez című darabja csendült 
fel, Csáki András gitárművész játszott. 
Nagy sikert aratott Liszt Ferenc II. Ma-
gyar rapszódiájának előadása. A közön-
ség hosszan tartó tapsa ráadást követelt: 
ekkor Brahms Magyar táncok című nép-
szerű darabját adta elő a zenekar.  • CSA

Ha a falak 
beszélni 
tudnának!
A Határtalanul program keretében 
a Karácsony Sándor Általános Is-
kola a nyertes pályázatnak köszön-
hetően a 7. évfolyamosokkal Felvi-
déken tett tanulmányi kirándulást. 
A 45 diák és 4 pedagógus megcso-
dálta a környék kastélyait, várait 
és templomait. Jártak Füleken, 
Szentantalon, Garamszentbenede-
ken, Vöröskőn, Nyitrán, Kistapol-
csányon és Bajmócon. Megemlé-
kezést tartottak Alsósztregován 
és Szklabonyán az Arany emlékév 
kapcsán. Mind a két helyen elhe-
lyezték a tisztelet virágait. 

A füleki magyar tannyelvű ál-
talános iskolásokkal barátságos 
focimeccset játszottak, és ajándé-
kokat adtak át a helyi diákoknak. 
Minden este az aznap látottakhoz 
kapcsolódó játékokkal játszottak. 
Az elnyert támogatás összege 
2 699 999 forint volt: ez sok tanu-
lónak tette lehetővé, hogy eljus-
son a különlegesen szép történel-
mi emlékhelyeinkre.

NEMZETI ÜNNEP

Koncert a magyar
zászló és címer napján

NEMZETI ÜNNEP

húsz évig foglalkozott úszóedzőként az 
öttusa-utánpótlás nevelésével is, a triat-
lonversenyzőkkel együtt több mint há-
romszáz sportoló karrierjét indította el.

Muzsik István zászlós
Hivatásos rendőri szolgálatát 1987-ben 
a kerületi rendőrkapitányságon kezdte 
meg. Őrvezetőként, majd mozgóőrszem 
beosztásban dolgozott. 1990 októberétől 
járőrként szolgál. Embersége, tisztessé-
ge, munkabírása, szakmai hozzáértése 
példaértékű, mintaként szolgál a csepeli 
kapitányság dolgozói számára. Mindent 
megtesz, hogy mások munkáját segítse. 
Eddig tizenhét alkalommal részesítették 
jutalomban, mely eredményes munkáját 
tükrözi. „Nagy örömmel és büszkeséggel 
tölt el ez az elismerés: ez egy olyan díj, ame-
lyet nem minden nap kap meg az ember. 
Büszke vagyok arra, hogy ezalatt a har-
minc év alatt a kerületben szolgálhattam.”

Pintér Erzsébet pedagógus
Pályafutása kezdetétől Csepelen él és 
dolgozik. 1998 óta a Népművészeti-
Kézműves és Német Nemzetiségi Óvo-
da innovatív nevelőtestületének tagja, 

2015-ben tagóvoda-vezetője lett. „Tö-
rekszem arra, hogy az általam vezetett 
tagóvodában a fenntartói elvárások-
nak megfelelve, az intézményvezetés-
sel együttműködve, a gyermeki szemé-
lyiség tiszteletben tartásával végezzük 
munkánkat. Előtérbe helyezzük a német 
nemzetiségi nevelést, a tehetséggondo-
zást, valamint kézműves-programunk 
megvalósulását. Ez az erkölcsi elismerés 
pozitív visszajelzés és ösztönöz abban, 
hogy továbbra is az általam képviselt 
értékrendet követve, legjobb szakmai 
tudásom szerint végezzem a munkám. A 
családom maximális támogatása is nél-
külözhetetlen volt eddigi eredményeim 
eléréséhez. 

Pogonyi Attila pedagógus
Győri Széchenyi István Főiskolán autó-
gépész mérnök és közlekedési műszaki 
tanár végzettséget szerezett. 1989 óta 
él Csepelen. Több iskolában tanított, 
1999-től a Weiss Manfréd Szakgimná-
zium és Kollégium tanára. „Bár sokan 
úgy gondolják, hogy egy pedagógus 
munkája a szűken vett tudás és ismere-
tek átadására korlátozódik, én azt val-
lom, hogy egy pedagógus egész szemé-
lyiségével nevel, formál. Diákjaimban 
mindig igyekeztem a haza, a szülőföld 
szeretetét elültetni. Őszinte meglepe-
tésként ért a díjazásom híre, jóleső ér-
zés volt, hogy egykori diákjaink pozitív 
visszajelzésén túl, a kerület vezetéséhez 
is eljutott ennek a híre. Számomra ez 
újabb inspirációt jelent, hogy mind a 
munkámban, mind a magánéletben to-
vább folytassam a kerületünkért, fővá-
rosunkért és magyarságunkért végzett 
tevékenységemet.”

Dr. Szeles Gábor jegyző
1992-ben az Eötvös Loránd Tudomány 
Egyetem Állam és Jogtudományi Ka-
rán szerzett diplomát. 1993 óta dolgo-
zik a csepeli önkormányzatnál; 2000 
óta látja el a jegyzői feladatokat. „Alap-
elvem, hogy a jegyző akkor teszi jól a 
dolgát, ha a lakosság részéről észrevét-
len marad, ez ugyanis azt jelenti, hogy 
az emberek nagyobb része elégedett a 
munkájával. 2018. június 1-jén 25 éve 
lesz, hogy a hivatalban dolgozom. A 
kitüntetési előterjesztéssel a képviselő-
testület február 22-ei ülésén szembesül-
tem először. Az első gondolatom az volt, 
hogy bár soha nem törekedtem külön 
elismerésekre, de természetesen a meg-
tiszteltetést köszönettel fogadtam.”

Csepel Díszpolgára kitüntető címben 
részesült Kormosné Laboncz Johanna,
a Budapesti Gazdasági Szakképzési 
Centrum Csete Balázs Szakgimnáziu-
ma igazgatója. A vele készült interjút a 
március 16-án megjelent lapszámunk-
ban olvashatják. • Lass-Potondi

Csáki András gitárművész

fotó: S
om

fai S
ándor
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versenyek lebonyolítására is alkalmas 
lesz.  A csarnok akár ezerfős rendezvé-
nyeket is képes lesz befogadni:  konfe-
renciák, komoly- és könnyűzenei hang-
versenyek helyszíne is lehet.

A beruházás második ütemében a Koz-
ma István Birkózó Akadémia szerves 

részeként, annak szomszédságában 
százharminc fős birkózó-szakkollégi-
um, képzési központ, sport- és rehabi-
litációs központ és vendégház is épül 
majd. A szakkollégium 14–23 éves kor 
között, több korosztályban bentlakásos 

kollégiumi elhelyezést biztosít majd 
sportolói számára, ahol a fiatalok felka-
rolása és tehetséggondozása mellett ne-
velésük, tanulásuk, mentális fejlesztésü-
kés egészséges táplálkozásukis kiemelt 
figyelmet kap majd. • Csarnai

AKTUÁLISAKTUÁLIS

4,5 milliárd forint kormányzati tá-
mogatással megvalósuló sportbe-
ruházás alapkövét tették le március 
13-án Csepelen. A Kozma István Ma-
gyar Birkózó Akadémia komplexuma 
két szakaszban épül meg. A kivitele-
zés egy közel 4000 négyzetméteres 
multifunkciós sportcsarnokkal in-
dul, ezt követi majd egy 130 fő be-
fogadására alkalmas bentlakásos 
birkózó-szakkollégium és képzési 
központ építése. 

A Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia célja, hogy a multifunkci-
ós sportcsarnok és a kapcsolódó szak-
kollégium bázisán a sportág hazai és 
nemzetközi szinten is elismert képzé-
si, továbbképzési központjává váljon.

A földszinten, 1653 négyzetméteren 
a háromszőnyeges edzőcsarnok, öltö-
zők, szauna, pihenőhelyiségek lesz-
nek, s itt kaphat új otthont a Csepeli 
Birkózó Club is. Az emeleten multi-

funkciós sportcsarnok épül ötszáz 
fős lelátóval, míg a galériaszint-

nek több funkciója is lesz: 
akadémiai iroda, előadó-

terem, oktató-, konfe-
rencia-, rendezvénytér, 
klubterem, Kis-Dunára 
néző vendéglátó terasz 
létesül itt. 

A csarnok a birkózás 
mellett más sportá-
gak – asztalitenisz, 

súlyemelés, tornasport, 
ökölvívás, kosárlabda, 

cselgáncs, vívás, tenisz, ké-
zilabda stb. – kiszolgálására, 

Kozma István Birkózó Akadémia a jövő tehetségei 
számára: multifunkciós csarnok, képzési központ

Alapkőletétel 
a Kis-Duna 
partján

„A magyarok adóforintjaiból befolyt közpénzt nem migránsokra, hanem a ma-
gyar gyerekekre, köztük a körünkben jelenlévő birkózópalántákra kell költenünk. 
Ehhez minden nap és minden körülmények között össze kell fognunk, és meg kell 
védenünk a magyar birkózás érdekeit is” – Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke.

„Az akadémia a kiemelkedő tehetségű versenyzők számára olyan nemzetközi 
szintű edzési, oktatási és lakókörnyezetet fog biztosítani, ahol a magas szintű 
szakmai képzés eredményeként új bajnokok születhetnek, akik nemcsak sikere-
sek, de példaképként is állíthatók a jövő ifjú sportolói elé” – Sárfalvi Péter 
utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. 

A létesítmény más 
sportágak számára 
is otthont ad, 
és kulturális, 
közösségi események 
helyszíne is lesz

Kozma István Magyar Birkózó Akadémia: közösen helyezték el az alapkőbe az időkapszulát

A kivitelezés egy közel 4000 négyzetméteres 
multifunkciós sportcsarnokkal indul, majd egy 

130 fő befogadására alkalmas bentlakásos 
szakkollégium és képzési központ épül
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A munkálatok a tervek szerint a kerü-
letben idén májusban kezdődnek és jövő 
tavasszal fejeződnek be. A kivitelezést 
végző Strabag fényképes igazolvánnyal 
ellátott munkatársai az építkezés előtt 
személyesen keresik fel a háztulajdo-
nosokat. Az egyeztetés célja, hogy a 
bekötőcsatorna a megfelelő nyomvona-
lon épüljön. Amennyiben nem találják 
otthon a tulajdonost, a cég munkatársa 
egyeztetés céljából meghagyja az elér-
hetőségét. 

Az érintett utcák a Mogyorós utca, 
Szabadkai utca, Ív utca, Kolozsvá-
ri utca, a Halásztelek utca, Bátho-
ry utca és az Ady Endre út. Csak ez 

utóbbiban összesen 24 házi bekötőve-
zetéket építenek.

Lapunk információi szerint a beruházás 
hírére több „vállalkozó” kínálja pén-
zért szolgáltatásait az érintetteknek. A 
nyertes kivitelező konzorcium tagjai, 
a Strabag Építőipari Zrt. és a Pen-
ta Kft. szakemberei azonban nem 
kérnek pénzt az egyeztetésekért és a 
munkákért. Ezért is tartják fontosnak 
felhívni a figyelmet, hogy az érintettek 
feltétlenül győződjenek meg az illető 
személyazonosságáról, és kizárólag 
a beruházó cégek logójával ellátott, 
fényképes igazolvánnyal rendelkező 
személlyel konzultáljanak.

ÖNKORMÁNYZAT

Sikeresen lezárult a Szent Imre téri 
pavilonsorok bérbeadásának első 
szakasza. A beérkezett 34 pályázat-
ból 3 nyertes került ki, az üresen ma-
radt üzlethelyiségekre hamarosan új 
pályázatot ír ki az önkormányzat. 

A csepeli önkormányzat szer-
vezésében 2017 őszén kérdőíves 
felmérés készült: ennek eredmé-
nye fontos szempont volt a nyer-
tes pályázatok kiválasztásánál. 
A legnépszerűbb választások a 
pékáru, a virágbolt, a kávézó/
cukrászda és büfé voltak. A vá-
lasztható lehetőségek mellett 
rengeteg egyéni ötlet is érkezett: 
ilyenek voltak például a tejivó, 
a kreatívhobbi-bolt és a kézmű-
vesbolt. Információink szerint a 
BKK ügyfélközponti irodája is 

megnyílik itt, ahol – többek között – je-
gyet és bérletet is lehet majd venni. 

A pályázatot elbíráló bizottság értéke-
lése során kiemelten fontosnak tartotta, 
hogy a bérlők kötődjenek Csepelhez, 
helyi munkavállalókat alkalmazzanak 

és a fentebb megfogalmazott igények-
nek tegyenek eleget. 

A nyertes pályázókkal egy hónapon 
belül létrejön a szerződés, ezt követően 
a bérbe vevőknek 3-4 hónapjuk van a 
belső tér kialakítására, tehát július vé-
gén már megnyílhatnak az első üzletek. 

Mikor nyitnak 
a pavilonok a 
Szent Imre téren?

Folytatódik a csatornaépítés

A pavilonokkal 
kapcsolatos kérdőívet 
több mint kétezer 
csepeli töltötte ki

Jegyek elővételben: 1500 Ft
Helyszínen: 2000 Ft

10 éves kor alatt ingyenes
Diákoknak és nyugdíjasoknak:

500 Ft kedvezmény

Gerinctrening
Leirer Krisztina

Zumba
Harmath
Krisztina

Gymstick
Tarnay Zsuzsanna
és Seres Vivien

Sulykontroll
 Béres Alexandra

Információ, jegyrendelés: 
 info@fittjovoalapitvany.hu
 Személyesen a fellépő csepeli edzőknél.
 30-550-44-77          fittjovoalapitvany

A Fitt Jövő
Alapítvány

szervezésében.
Partnerek:

Csepeli Fitnesz Nap

Játékos, sportos gyermekfoglalkoztatás
az egész rendezvény ideje alatt.

   2018.

március 24. 

14:00 - 18:00 Nagy Imre ÁMK Sportcsarnok, 1214 Simon Bolivár sétány 4-8. 

CSALÁDBARÁT

Állapotfelmérés

PROGRAM

A régi, „szocreál” pavilonok nem illettek Csepel legszebb teréhez

fotó: Tóth B
eáta
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Az autizmus világnapjához kapcso-
lódva idén első ízben rendeznek Kék-
szalag-sétát március 27-én a kerület-
ben. A program az évek óta ismert és 
népszerű belvárosi menet mintájára 
valósul meg, melynek legfőbb célja, 
hogy felhívja a figyelmet az autizmus-
ra, az autizmussal élők problémáira.

Becslések szerint ma Magyarorszá-
gon 16-22 ezer ember él autizmussal, 
azzal a széles spektrumú, változatos 
formában jelentkező fejlődési zavar-
ral, melynek következtében a társas 
viselkedés, a kommunikációs készsé-
gek és a gondolkodás fejlődése sérül. 
„Csepelen 1996-ban indult el az autis-
taellátás: akkor mindössze hat gyermek 
vett részt a programban. Ám az elmúlt 
22 évben nagyon sok változás történt e 
téren” – mondja Varga Erika, a Nagy 
Imre Általános Iskola és AMI gyógy-

pedagógusa, a fejlesztő 
munkaközösség vezetője. 
A szakember kiemelte: a 
Móra iskolában beindult 
az integrált oktatás, a 
Nagy Imre Általános Is-
kolában négy osztályban 
folyik az autista gyerekek 
szegregált képzése, de a 
Mészáros Jenő Általános 
Iskola is jogosult autisták 
fogadására. Ugyanakkor 
az elmúlt öt évben a Fo-
gyatékosok Nappali Ellá-
tójában az iskolából kike-
rülő felnőttek ellátása is 
megoldottá vált. 

A Kékszalag-program 
kapcsán Varga Erika 

hangsúlyozta, folyamatosan nő az au-
tizmussal élő gyerekek száma, éppen 
ezért a kerületben is létjogosultsága 
van a hagyományteremtő sétának. A 
menet négy helyszínről indul majd, 

a központi program a Sétáló 
utcában felállított színpadon 
zajlik, ahol – többek között – 
fellép a Budapest Show Kó-
rus. A világnap alkalmából a 
szervezők Autizmus, másság, 
ahogy én látom címmel rajz-
pályázatot is hirdettek. A kész 

alkotásokat a Kékszalag-séta napján a 
helyszínen mutatják be. A közösségte-
remtő program az autizmust szimboli-
záló kék lufik felengedésével zárul. 
• Potondi

Kékszalag 
séta Csepelen

A 17. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizott-
ság megállapítja, hogy Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Csepeli Hírmondó című sajtótermé-
kének 2018. március 8-án megjelent 

IX. évfolyam 9. száma megsértette a 
jelöltek és a jelölőszervezetek közti 
esélyegyenlőséget azzal, hogy Né-
meth Szilárd Istvánt, a Fidesz-MPSZ 
és KDNP közös országgyűlési képvi-
selőjét népszerűsítette. 

A 17. számú Országgyűlési Egyéni 
Választó Kerületi Választási Bizott-
ság a Csepeli Városkép Kft. média-
tartalom-szolgáltatót eltiltja a továb-
bi jogsértéstől. 

Hat nap pihenés
Az idén március 29-étől április 
3-áig maradhatnak otthon a tanu-
lók, vagyis a középiskolások az 
érettségi előtt egy hónappal kap-
nak pár nap szabadságot. A  szü-
net előtti utolsó tanítási nap már-
cius 28-a, szerda, a szünet utáni 
első tanítási nap a következő szer-
da, vagyis április 4-e. 

Március 27-én négy helyszínről  
indul a Kékszalag-séta
8.45 Móra Ferenc Általános Iskola 
9.15  Nagy Imre Általános Iskola és AMI
9.20 Mészáros Jenő Általános Iskola 
9.20 Fogyatékosok Nappali Ellátója
A központi program 10 órakor kezdő-
dik a Karácsony Sándor utcában

INTERJÚ

Csepelen 24 óvoda működik, több 
mint 2400 gyermek jár az intézmé-
nyekbe, őket közel 500 dolgozó lát-
ja el. A 2014-ben elindult pedagó-
gus-életpályamodell bevezetésével 
az óvodapedagógusokat minősítik 
szakmai szempontból. Nagy kihívást 
jelentett a tanfelügyeleti látogatás, 
hiszen elsőként mérettetett meg a 
Csepeli Összevont Óvodák az intéz-
ményvezetéssel együtt. 

A kerületben az első intézményvezetői 
tanfelügyelet sikeresen lezajlott, kiváló 
minősítést kaptak a csepeli óvodák és 
kiemelkedően értékelték Hierholczné
Faragó Tünde, a Csepeli Csodakút 
Egyesített Óvoda intézményvezetője 
munkáját. A köznevelési szakértői vizs-
gát szerzett mesterpedagógus sikerének 
titka, hogy hisz abban, amit csinál és 
csapatmunkában gondolkodik. 

Az elmúlt két év
„Az Oktatási Hivatal (OH) szakértői sze-
rint a külső szakmai ellenőrzésnek és ér-
tékelésnek nem a hibakeresés, hanem a 
megerősítés és a fejlesztés az elsődleges 
célja” – mondja Hierholczné Faragó 
Tünde, aki az óvodákat fenntartó cse-
peli önkormányzattól 2015-ben kapott 
megbízást a csepeli intézmények össze-
vonására és irányítására. A kinevezése 
óta tavaly eltelt két év munkáját az OH-
tól érkezett tanfelügyelők vizsgálták. 

„Kollégáim s a szülői munkaközösség 
tagjai kérdőívek, interjúk keretében véle-
ményt nyilvánítottak vezetői munkámról, 
az eredmények felkerültek az OH hon-
lapjára, s ez alapul szolgált a tanfelügye-
lőknek a látogatáskor” – hangsúlyozza 
az intézményvezető. Az egész napos 
konzultáció során közel hatvan területet 
vizsgáltak a szakértők. Az intézmény-
vezető eddigi munkájáról az igazgató-
ságvezető-helyettes munkatársait és a 
tagóvodák vezetőit is megkérdezték. 
A szakértők mindent figyelembe véve 

megállapították: színvonalas szakmai 
munka folyik a csepeli óvodákban az 
intézményvezetés irányításával. 

Honlap, fejlesztő csoport
Mindössze három területen jelöltek meg 
további fejlesztést. „Ekkora rendszerben, 
hogy még gördülékenyebben működjön a 
belső kommunikáció, a honlapunkat is 
fejlesztenünk kell, hiszen nem csúszhat el 
egyetlen információ sem. Sajnos orszá-
gosan évről évre csökken a gyereklét-
szám, s azt tapasztalom, hogy a sajátos 
nevelési igényű (SNI) ellátottak köre egy-
re növekszik: ezért egy fejlesztőcsoport 

beindítását tervezzük, hogy célzottabban 
segíthessünk” – emeli ki az intézmény-
vezető, aki azt is elmondja, bár lehet egy 
emberként irányítani és döntést hozni, 
ám a sikeres együttműködés titka a csa-
patmunkában rejlik. 

„Szerencsére kollégáim kreatívak és be-
fogadóak. Az első perctől kezdve elfo-
gadtak, bár kívülről kerültem a „rend-
szerbe”, nekem nem volt és most sincs 
kedvenc óvodám vagy óvónőm, kollégám. 
Mindig ott segítek, ahol éppen erre szük-
ség van. Bármikor fordulhatnak hozzám 
a kollégáim vagy a szülők, legyen szó 
akár szakmai, akár más témáról. 2019-ig 
a csepeli önkormányzat támogatásával 
valamennyi óvoda udvara is megújul. 
Azt szeretném, ha az intézmények mind 
tárgyi felszereltségében, mind szakmai-
ságban egységes szintre kerüljenek a ke-
rületben” – tette hozzá a vezető. • Antal

Bármikor fordulhatnak 
hozzám a kollégáim 
vagy a szülők

Tanfelügyeleti ellenőrzés: kiváló értékelés a csepeli óvodák intézményvezetőjének 

Csapatmunka a siker titka

Hierholczné Faragó Tünde

fotó: pixabay

fotó: Tóth B
eáta
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Németh Szilárd: így főzök én

Bécsi heringes 
burgonyasaláta

Majonézt készítek, majd elegyítem az öntet hozzá-
valóival. Ebbe óvatosan belekeverem az összevágott 
halat, a krumplit, illetve a többi hozzávalót. Jól kihűt-
ve tálalom, friss kaporral megszórom. Jó étvágyat!

Hozzávalók:
40 dkg ruszli (savanyított 
hering)
1 kg héjában főtt, darabolt 
burgonya
egy alma darabolva
egy csomag újhagyma ka-
rikázva
5 dkg frissen reszelt torma
20-25 szem kapribogyó
frissen vágott kapor

Az öntethez:
3 tojássárgája
olaj, mustár
egy pohár tejföl
egy pohár görög joghurt
szardellapaszta
só, frissen tört bors, 
barnacukor, 
fél citrom leve

Először a Grinzingen ettem 
hasonlót barátaim és jófé-

le rizlingek társaságá-
ban. Azóta alkalman-
ként elkészítem itthon 
a családnak is – termé-
szetesen csakis házilag 
készült majonézzel, 
aminek a lényege: az 

olajat vékony sugárban, 
folyamatos keverés köz-

ben adom hozzá a szobahő-
mérsékletű hozzávalókhoz.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Idén három csaLádI hajóIránduLást szervezünk:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2018. június 2. 2018. május 25.

2018. augusztus 26. 2018. augusztus 16.

2018. szeptember 15. 2018. szeptember 7.

jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  

a kirándulásokra csepeli lakcímkártyával rendelkező családokat várunk: 
3–11 év közötti gyermekeikkel, legfeljebb két felnőtt kíséretében 

(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

tisztelt Csepeli Családok!
 szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat 

dunai hajókirándulásaira!
a teljes körű vendéglátás mellett, a felnőtteket számtalan 
színes élmény és felejthetetlen panoráma, a legkisebbeket 
arcfestés, interaktív gyerekkoncert, kézműves-foglalkozás 

és sok vidám meglepetés várja!

hajózzanak 

veLünk!

csePeLIeknek
a tavaLyI nagy sIkerre vaLó 

tekIntetteL 

a Program  2018-Ban Is 

foLytatódIk!

Ingyenes

hajókIránduLások

csaLádI

B e t e L t !

Csaladi hajokir HIRD BETELT.indd   1 3/9/18   14:50

A Senior Akadémia eddigi 
37 helyszínéhez kapcsolódott 
nemrégiben az Olajág Otthon 
csepeli, zuglói, újpalotai és 
törökbálinti intézménye. A 
Tejút utcai otthonban már-
cius 13-án tartották meg az 
akadémia első előadását. Dr. 
Jászberényi József kultúr-
történész, tanár, gerontológi-
ai kutató érvelt az élethosszig 
tartó tanulás, szellemi és fizi-
kai aktivitás élethosszabbító 
hatása mellett. 

A következő találkozó – 
melyre április 10-én, 15 órá-
tól kerül sor – témája is nagy 
érdeklődésre tarthat számot: 
Kovács György geronto-
andragógus tanár, viselkedés 
kutató Svindlerek hálójában, 

avagy az idősek átverési kí-
sérletei címmel tart előadást. 
A programokat a csepeli ön-
kormányzat támogatja. 

Sára Ernő grafikáiból nyílt kiállítás 
a Szabó Magda Közösségi Tér Galé-
riájában Vannak köz- és ünnepnapok 
címmel. 

A Ferenczy Noémi-díjas művész Cse-
pelen él és alkot, ő tervezi a tavaly 

Szabó Magda nevét 
felvett közösségi tér 
logóját is. Munkás-
ságának egyik fő te-
rülete az emblémák, 
logók tervezése. A 
mostani kiállításon is 

a múzeumi plakátok, címerek, logók és 
emblémák kapják a fő hangsúlyt.  

Ahogy Feledy Balázs művészeti író 
megnyitójában fogalmazott: a grafi-
kusművész a tradíciót ápolja, ugyan-
akkor a mai technikákkal is dolgozik. 
Fontos számára a nemzeti identitás. 

A tárlat április 6-áig tekinthető meg, 
hétköznapokon 9 és 19 óra között, 
szombaton 9-től 13 óráig (Simon Bo-
livár sétány 4–8., tel.: 420-7874). 

Előadássorozat 
időseknek

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

nyugdíjasoknaksóterápia

ingyenes sóterápiás BÉrLet a CsepeLi ÖnkorMányZattóL!

Most 5000 Ft ÉrtÉkű, 5 aLkaLMas 
sóterápiás BÉrLetet igÉnyeLhet

ingyenesen!
Nem kell hozzá más, csak csepeli lakcímkártya és nyugdíjasigazolvány.

Az ingyenes sóterápia bérlet 2018. március 1-től igényelhető: a Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Házban (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115.). Telefon: 
1/278-0128. E-mail: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

Összesen 1000 fő számára tudunk ingyenes bérletet biztosítani.
jelentkezzen hamar Ön is!

A sóterápia helyszíne: 
Csepeli „Sóterápium” sóbarlang 
(1211 Budapest, Posztógyár u. 1.)

SzeretNé egéSzSégét megőrizNi? 
CSepel ÖNkormáNyzatáNak támogatáSával iNgyeNeS 

himalájai SóterápiáN vehetNek réSzt a kerületbeN élő időSek!

Soterapium_HIRD_102x135.indd   1 2/13/18   14:21

Köz- és ünnepnapok

Sára Ernő grafikusművész

CIVIL ÉLET

fotó: Vermes Tibor
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fotó: Tóth Beáta
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Tankerületi közlemények 
A Dél-pesti Tankerületi Központ közérdekű információi

Székhely: 1212 Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A (bejárat a József Attila u. felől)

e-mail: delpest@kk.gov.hu

Fontos tudnivalók 
az iskolai beiratkozásról
Tisztelt Szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2018. év szep-
temberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait. 
2018. április 12. (csütörtök), 8.00–19 óra között
2018. április 13. (péntek), 8.00–19 óra között

A fenti két napon kereshetik fel a szülők a lakóhely szerint illetékes kör-
zeti iskolát, vagy a választott iskolát. (Amennyiben nem a körzeti isko-
lába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! )
A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyerme-
ket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beirat-
koztak, és még van szabad hely. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 
24. §-ának vonatkozó része értelmében; amennyiben az intézmény 
körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres he-
lyek, akkor a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényűeket kell 
előnyben részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges 
helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fo-
gyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután le-
hetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.

Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájékozódhatnak, il-
letve az önkormányzat és az iskolák honlapján is megtalálható a lista. 

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolvá-
nya, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat vigyék 
magukkal:

1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy 
érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
2.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet: 
 a) óvodai szakvélemény; 
 b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi  

  szakértői vélemény; 
 c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi   
  szakértői bizottság szakértői véleménye.

Tankerületünkben a Nagy Imre és a Karácsony Sándor Általános 
Iskolákban indítunk egy-egy logopédiai osztályt, oda azonban csak 
a fenti Szakértői Bizottság javaslata alapján lehet beiratkozni!

3) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen 
vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). 
A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói vég-
zés).
4) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére 
melyik tantárgyat választja: erkölcstant (iskola oktatja) vagy a hit- és 
erkölcstant (a választott egyház oktatja).
5) Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lak-
címkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve 
amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szük-
séges megjelölni!
A nyilatkozatok az óvodákban hozzáférhetőek, de természetesen 
a beiratkozáskor is rendelkezésre állnak.

6) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem ma-
gyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szüksége-
sek a gyermek beíratásához:
 a) regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 b) tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy 
 c) állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az  
  EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a 
szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében 
a kerületileg illetékes Kormányhivatalban ezt be kell jelentenie, és 
erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni. 
Kérjük, hogy gyermeke érdekében beiratkozáskor tájékoztassa az 
intézményt a gyermek esetleges gyógyszeres kezeléséről, külön-
leges étkeztetéséről, tartós betegségéről!
Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy 
az elutasításról szóló határozatot április 21-éig küldi meg a szü-
lőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül felleb-
bezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül 
továbbítja a tankerület igazgatójának. 

Sikeres iskolaválasztást kívánunk:
Tóth János
tankerületi igazgató sk.

Jelentős fejlesztés előtt áll a Heim 
Pál Országos Gyermekgyógyásza-
ti Intézet: az Egészséges Budapest 
Program (EBP) keretében 26,6 milli-
árd forint jut a beruházásokra. Nagy 

Anikó főigazgató beszámolt arról, 
hogy a fejlesztések révén két új tömb 
épül a kórház területén. Az egyik 
egy 23 ezer négyzetméteres belgyó-
gyászati, a másik pedig a gyermek-

pszichiátriai és gyermekaddiktoló-
giai ellátást szolgálja majd országos 
szinten. Ezenkívül kialakítanak egy 
diagnosztikai laboratóriumot kor-
szerű MR-berendezéssel.

AKTUÁLIS

A CSEPELI SZÉPKORÚAKNAKNYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK

INGYENES
Tisztelt Csepeli Nyugdíjasok!

A NYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK A NAGY SIKERRE 
TEKINTETTEL 2018-bAN IS fOLYTATÓDNAK!

HULLÁmOK, NAPSüTÉS ÉS fELEJTHETETLEN PANORÁmA 
vÁRJA ÖNÖKET EURÓPA LEGGYÖNYÖRűbb fOLYÓJÁN!

borbély Lénárd
Csepel polgármestere

vÁRJUK ÖNT IS SZERETETTEL!

IDÉN NÉGY IDőPONTRA LEHET JELENTKEZNI:

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. ÁPRILIS 4.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁRCIUS 23.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 6.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 29.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. mÁJUS 10.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 2.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 13.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. JÚNIUS 5.

Jelentkezés:

SZEMÉLYESEN a Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos u. 115.) 
Jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény
Mindenkitől csak egyetlen időpontra történő jelentkezést tudunk elfogadni.

Hajokirandulas nyugdijas OK.indd   1 1/30/18   15:23

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP 
jelöltje visszavágott a maga módján 
a lacikonyhát, pörkölteket, sőt még a 
pacalt is kedvelő „rezsidémonnak” a 
Facebook-oldalán. 

„NÉMETH SZILÁRDNAK: tegna-
pi kampányolás utáni ebédem! Multis 
hambi, de magyar csirke van benne!” 
– üzente közösségi oldalán a politikus 
asszony. 

Az MSZP csepeli-soroksári jelöltje 
azonban ezt talán csak a választási 
kampány és a szurkálódás kedvéért 
tette. Korábban ugyanis ő is megcsil-
lantotta főzési tudományát. Párttár-
sával, a szintén képviselő Heringes 
Anitával 2017 végén töltött káposztát 

készítettek. Főztjüket fideszes és 
jobbikos politikusoknak is pró-
bálták kiosztani. Állításuk szerint 
jótékonysági céllal, de csak az 
utóbbiaknál értek el komolyabb 
sikereket. 

Az ok az lehet, hogy a politikus asz-
szonyt is gyakran érik vádak kije-
lentéseinek és akcióinak hitelessége 
miatt. Többször is bírálták például 
azért, mert a szörnyű munkanél-
küliségről beszélő politikus férjét 
éppenséggel pont a Gyurcsány-kor-
mány idején bocsátották el a felszá-
molt kabai cukorgyárból. Bangóné 
a csepeli-soroksári kampányát is 
egy jótékonysági akcióval kezdte. Az 
ételosztást azonban csak a Facebookon 

hirdette meg, így nem meglepő, hogy 
csak néhányan jelentek meg rajta. • TK

Bangóné inkább 
hamburgert eszik

Képek Bangóné Borbély 
Ildikó közösségi oldaláról

Fejlesztés a Heim Pál Gyermekkórházban

fotó: facebook
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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 (zárt betűk: K; A; G; A) 8. Léte 9. Római 501  
10. Az idézet vége 12. Ásványvizes palack anyaga 14. Dobogókő végén! 15. Suli  
17. Meztelen kép 19. Szintén 20. Televízió 21. Üres pad! 22. Rövid oklevél! 24. Kevert 
sár! 25. Dísze 26. Ide…! (Figyelj rám!) 27. Egymást követő betűk 29. Tiltószó  
31. Tucatnál kettővel kevesebb 32. A felszínre hozták (pl. a tenger mélyéről) 

Függőleges: 1. Kegyetlen római császár volt 2. Váratlanul nem halad tovább  
3. Vásárlók 4. Etelka becézve 5. Testnevelés (óra) 6. Juttat 7. Kis, kerek kenyér  
11. Romániai folyó 13. Össze-vissza kevert kísérlet! 16. Üres kas! 18. Tartó, kis 
doboz 21. Az idézet közepe (A; O; S) 23. Elsimítod, eloszlatod (pl. krémet)  
24. …-főzés (tevékenység a konyhában) 25. Létezek 28. Nagy ellentéte 30. 
Alapgondolat 33. Mese fele! 34. Személyes névmás

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere

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

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. március 26.  

Sorsoltunk! A március 16-ai skandináv rejtvény nyertese: Pocsai Melinda 1214, Szent László utca. A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Attila 1211 Budapest, 
Táncsics M. u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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

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

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

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

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

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2018. március 29-én, csütörtökön jelenik meg.
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REJTVÉNY HIRDETÉS

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződésekre, Ford  
Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. Az ajánlat és az akciós finanszírozás 
részleteiről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen 
látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel.  
A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.  
Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 107 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 
4,1-5,2 l/100 km.
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INGATLAN________________________________________ 

CSEPELEN és Halásztelken 1000nm föld eladó 3 
mFt-ért. T.: 06-20-971-1611________________________________________ 

HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-
es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 

CSERE________________________________________ 

XI. KERÜLETI 40 m2-es önkormányzati lakáso-
mat cserélném csepeli önkormányzati panel gar-
zonra. M4-es metró végállomásánál található. 
Közös ktg. nincs, rezsi nagyon alacsony, fűtés és 
a villany napkollektorral. A lakás teljesen felújí-
tott és kert is tartozik hozzá. T.: 06-70-670-6309

ÁPOLÁS________________________________________ 

NYUGDÍJAS hölgyet keresek idősgondozói ta-
pasztalattal csepeli néni mellé heti váltásban, 
ott tartózkodással. T.: 06-70-593-7212

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindenne-
mű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06-1-402-4330, 
06-20-491-5089________________________________________ 

RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető 
lakótelepre, erkélykorlát felújítás üvegezéssel is. 
Egyéb lakatosmunkák javítások. 
T.: 06-70-209-4230, 06-1-284-2540________________________________________ 

AKCIÓ! Alumínium és műanyag redőnyök, szú-
nyoghálók, napellenzők, roletták, zsaluziák, 
garázskapuk, műanyag nyílászárok készítése és 
javítása. Okos otthon rendszerek. 
T.: 06-20-241-5224 www.tande.hu________________________________________ 

VILLANYSZERELÉS! Lakások , nyaralók stb, régi 
vezetékhálózat cseréje, felújítása, lakáselosztók 
cseéje, bővítése garanciával. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 

FESTÉS-MÁZOLÁS, tapétázás. Kisebb munkák, 
kőműves javítások, gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 
1215 Budapest, Csete Balázs u. 15., 

info@csepelihirmondo.hu

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

VITART STÚDIÓ
1212 Budapest, Komáromi u. 55.
web: www.laskaitreningek.hu
facebook: Vitart Stúdió
e-mail: linda@laskaitreningek.hu


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

DÉL-PESTI GERINCGYÓGYÁSZAT
A  VITART STÚDIÓ SZAKMAI PARTNEREIVEL

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | Tel.: 278-2757 | Fax: 277-5232

E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben:
1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

április 7., május 5, június 9.,
szombatonként 9-13 óra között

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

FELHÍVÁS
„A DALSZÖVEG
IS VERS”

CÍMMEL SZAVALÓVERSENYT HIRDETÜNK 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK, KÖZÉPISKOLÁSOK 
ÉS FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA A MAGYAR 
KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL.
A VERSENYEN A KÖNNYŰZENEI DALSZÖVEGEKET 
VERSKÉNT SZAVALVA KÉRJÜK ELŐADNI.
 

IDŐPONT: 2018. április 11., szerda 14 óra
HELYSZÍN: Radnóti Miklós Művelődési Ház 
    (1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

A nevezési lap honlapunkról letölthető: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
 

Nevezési határidő: 2018. március 29.
 

Minden résztvevő emléklapot kap, kategóriánként 
az első három helyezettet díjazzuk!
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
irodalomkedvelőt a rendezvényünkre!

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
» alsó tagozatos általános iskolás
» középiskolás 
» felső tagozatos általános iskolás
» felnőtt (18 év feletti) 

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

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341

E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A PROGRAMOT AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT 
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

1956-OS CSEPELI

BÜSZKESÉGPONT

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlat díjmentesen megtekinthetô az alábbi napokon 10 órától 16 óráig:
március 15. (csütörtök), április 14. (szombat), május 26. (szombat).

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.
 

Bôvebb felvilágosítás:
Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230., Tel.: 278-2747

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747  • e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu
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2018. április 14., május 12.,
9-től 13 óráig

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft
Az asztalok bérlésével kapcsolatban érdeklődjenek a művelődési ház elérhetőségein!

(A dátumok változtatásának jogát fenntartjuk!)

Az 1838-as csepeli jeges ár, 
valamint Csepel újjáépítésének

emlékére készült kamarakiállítás

A tárlat ingyenesen megtekinthető május 1-ig, 
a művelődési ház nyitva tartási idejében

„AZÉRT 
A VÍZ 

 AZ ÚR!”

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

Az 1872-ben megépített Gubacsi zárógát Csepel felé
(Képkivágás 1900-ban feladott levelezőlapról)

Sára Ernő
Ferenczy Noémi-díjas gra�kusművész, akadémikus

Vannak köz-
és ünnepnapok

című kiállítása megtekinthető
a Szabó Magda Közösségi Tér Galériájában

 

2018. április 6-ig,
hétköznapokon 9.00-19.00

és szombaton 9.00-13.00-ig

2018. április 6-án 16.00-kor
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -

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

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

Regisztrációhoz kötött. Kérjük hozzanak takarót.
Időtartama: 60 perc

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