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Óriási lendületet adhatnak Budapest 
fejlődésének a következő néhány év 
tervezett fejlesztései, amelyek közül 
számos Csepelt is érinti. A legjelen-
tősebb beruházásokat szedtük egy 
csokorba.

Hatalmas átalakuláson mehet át Dél-
Pest és Észak-Csepel környéke, 2018 
decemberének végén ugyanis kihirdet-
ték az ide tervezett Budapest Déli Vá-
roskapu nemzetközi tervpályázat ered-
ményeit. A pályázaton indulóknak egy 
135 hektáros terület beépítésének átfo-
gó tervezését kellett letenniük az asztal-
ra, benne egy 12 ezer fős diákvárossal, 
sportlétesítménnyel. A csepelieket kü-
lönösen érinti, hogy ezen a fejlesztési 
területen épül fel a 2023-as Atlétikai 
világbajnokság 15 ezer fős központi 
stadionja, ami akár 40 ezer férőhelyesre 
bővíthető. A tervek között szerepel még 
több szabadtéri edzőpálya és a Buda-
pesti Xtrém szabadidőpark megvalósí-
tása is a környéken. 

A kerületünket érintő beruházásokon 
kívül érdemes megemlíteni a Városliget-
projekt különálló részeként megvalósuló 
fejlesztéseket. 2019-ben elsőként az Olof 
Palme-ház nyithatja meg kapuit Millen-
nium Háza néven. Ezenkívül a sportolni 
vágyók is örülhetnek. A park déli, délke-
leti részére kerül a futókör, a csapatsport-
pályák és a népszerű kondigépek. 

Megújuló kórházak, 
szépülő Budapest
Az építkezések mellett érdemes szót ej-
tenünk az idénre tervezett felújításokról 
is. 2019-ben végre elkészülhetnek a 135 
éves Operaház restaurálási munkálatai. 

Megkezdődik továbbá a Lánchíd és az 
alagút felújítása.  

A Semmelweis Egyetem tömbjeinek fel-
újítása és bővítése is elkezdődik 2019-
ben. Bővülhetnek az egyetem Üllői úti 
Belső és Külső Klinikai Tömbjei és a 
Tűzoltó utcai központ, valamint a Vá-
rosmajori Szív- és Érgyógyászati Kli-
nika is. Sok tér- és parkfelújítás indul a 
fővárosban. Idén megkezdődik a Pod-
maniczky és a Vörösmarty tér felújítása, 
a Blaha Lujza tér megújítását pedig 2019 
végére ígérik. Számos kórházkomple-
xum tervezése és építése indulhat el. 
Bejelentették a Szent István Kórház 
területére tervezett Dél-pesti Centrum-
kórház terveit, valamint az Észak-pesti 

Lendületben a főváros
AKTUÁLIS

A fejlesztési területen épül fel a 2023-as 
atlétikai világbajnokság 15 ezer fős központi stadionja
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Centrumkórház építését, és a Dél-budai 
Centrumkórházat. Utóbbinak az alapkő-
letételét már 2019-re tervezik.

Felújítják a csepeli HÉV-et
Mindezek persze elképzelhetetlenek 
megfelelő közlekedésfejlesztés nélkül. 
2019-ben tovább folytatódik a 3-as metró 
felújítása, az első ütem év közepére lezá-
rul. Tervezés alatt van a vonal meghosz-
szabbítása Káposztásmegyerig, és négy 
új megálló. Az 1-es villamos meghosz-
szabbítása a végéhez közeledik, nyáron 
pedig már Kelenföldig lehet utazni rajta. 
Tervezik a kisföldalatti felújítását is. 

A csepelieket érinti, hogy újra napiren-
den a HÉV-vonalak felújítása, és jobb 
bekötése a városba. Az Örsön a 2-es 
metróval összekötnék a gödöllői vona-
lat, míg a csepeli és ráckevei HÉV-et 
a Soroksári út nyomvonalán mélyveze-
tésben bevinnék a Kálvin térig. A cse-
peliek számára fontos fejlesztések még 
a Gubacsi hidak hamarosan kezdődő 
teljes felújítása és bővítése, valamint 
a közeljövőben megépülő új, csepeli 
Kis-Duna és Duna híd felépítése
• Welovebudapest

AKTUÁLIS

Megkezdte őszi önkormányzati vá-
lasztási kampányát az MSZP-ből és 
a Párbeszédből álló pártszövetség. 
Horváth Csaba és Karácsony Ger-
gely ellenzéki főpolgármester-jelöltek 
első rendezvényükön arról beszéltek, 
hogyan akadályoznák a magyar kor-
mány budapesti fejlesztéseit. 

A jelöltségért folyó versengésben 
egyelőre Horváth Csaba vezet. 
Ez azonban várhatóan megfordul: 
ezzel próbálják izgalmassá tenni 
Karácsony Gergely főpolgármes-
ter-jelöltté választását. Az ellenzé-
ki politikusok választási programja 
szerint Budapest megszerzése ese-
tén a kormány és a kormányzati fej-
lesztések megbuktatása lesz a céljuk. 
Karácsony Gergely erről azt mond-
ta: „Budapestet meg kell védeni sa-
ját kormányától, és ha ellenzéki lesz 
a következő főpolgármester, akkor a 
kormány nem teheti meg, hogy foly-
tassa a politikáját.” Horváth Csaba 
ezt azzal próbálta felülmúlni, hogy 

ha a kormány nem hajlandó tárgyal-
ni az ellenzéki főpolgármesterrel 
úgy, ahogy nekik tetszik, akkor a 
fővárost az ellenállás központjává 
teszik. Karácsony arról is nyilatko-
zott, hogy Soros György illegális-
bevándorlás-párti szervezeteit egye-
nesen a főpolgármesteri hivatalba 
költöztetné. Az ellenzék így önkor-
mányzati segítséggel próbálhatná az 
illegális bevándorlók betelepítését 
előmozdítani. 

Mivel jelenleg Csepelt és Dél-Pestet 
a következő tizenöt évre a kormány 
és Tarlós István főpolgármester is 
kiemelt fejlesztési célterületként je-
lölte ki, nem sok jóra számíthatna a 
kerület egy ellenzéki győzelem ese-
tén. Nem is hangoztak el Csepelre 
vonatkozóan ígéretek az ellenzéki 
pártok részéről. Pedig a csepeli HÉV 
fejlesztése, a Gubacsi híd teljes felújí-
tása és az új csepeli Duna-híd meg-
építése fővárosi támogatás nélkül 
nem lehetséges. 

Elköltöztek 
a rendelők
Január 28-ától felújítás mi-
att ideiglenesen elköltözött 
két orvosi rendelő. A Csi-
kó sétányon és a Táncsics 
utcában található rendelők 

háziorvosai (dr. Nagy Kata-
lin, dr. Rozgonyi Tünde, dr. 
Sebessy László, dr. Szász 
Tamás, dr. Szkenderovics 
Károly, dr. Víg Éva) a Duna 
lejáró 13. (közismertebb ne-
vén: Mansfeld Péter u. 1–3.) 
alatti épület III. emeletén fo-
gadják betegeiket.

Fontos információ a fúrt kutakról
Tavaly októberben nagy médiaérdeklődés övezte az enge-
dély nélkül létesített, helyi vízgazdálkodási jogkörbe tarto-
zó kutak fennmaradásának engedélyezési eljárásáról szóló 
törvényt, mely 2018. december 21. napján ismét módosult. 
Ennek értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság meg-
fizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. decem-
ber 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 

eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi fenn- 
maradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-éig 
kérelmezi. A kérelem benyújtása 2019. janu-
ár 1. napjától illetékmentes, az engedélyez-
tetésre vonatkozó előírások további tekintet-
ben nem változtak. A pontos részleteket, a 
kérelem benyújtásának módját a csepel.hu 
oldalon, illetve itt találják:

Budapest lenne az ellenzék géppuskafészke
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Újabb rongálás történt ja-
nuár közepén a csepeli Kis-
Duna-parton, ahol eddig 
ismeretlen személyek ki-
döntötték és összefirkálták 
a tájékoztató táblákat. Sem 
itt, sem Csepel más közte-
rületén nem ez az első eset, 
hogy vandálok tönkreteszik 
a közös értékeket. A károk 
esetenként akár több száz 
ezer forintra is rúgnak. A 
rendőrség minden esetben 
nyomozást rendel el, egy-
ben várják a lakók bejelen-
téseit is. A kerület lakóinak 
közös érdeke, hogy a van-
dalizmust visszaszorítsák. 
A Csepeli Városgazda Zrt. 

munkatársai a károkat fel-
mérik, és visszaállítják az 
eredeti állapotot.   

Kálvária, táblák, 
gyújtogatás
Az utóbbi idők egyik leg-
súlyosabb esete tavaly áp-
rilisban történt, amikor a 
tamariska-dombi kálvári-

át rongálták meg. Borbély 
Lénárd polgármester és Né-
meth Szilárd országgyűlési 
képviselő akkor közös köz-
leményükben adtak hangot 
felháborodásuknak: „Mivel 
mindezt pünkösd vasárnap-
ján követték el, feltételezhet-
jük, hogy a tett mozgatórugó-
ja aljas provokáció és/vagy a 
kereszténység elleni vak gyű-
lölet lehetett”.  

Emlékezetes az az eset is, 
amikor vandálok próbáltak 
kárt okozni a csepeli Tama-
riska-dombon, de a bűncse-
lekményt elkövető két fiatalt 
egy őr megzavarta. Végül 

nem tudtak olyan pusztítást 
végezni, mint korábban tör-
tént ugyanezen a helyen. A 
domb tetején álló tájékoztató 
táblák némelyikét szétver-
ték, megrugdosták. 

A rongálások jellemző esete 
volt, amikor a Kossuth La-
jos utcai kukatárolót fel-
gyújtották. A tűzoltók és a 
rendőrök percekkel később 
a helyszínen voltak, szemé-
lyi sérülés nem történt, de 
három ablakot cserélni kel-
lett, valamint újrafestésre 
szorult a kukatároló is. 

A közkedvelt kalózhajós 
játszótér közelében is tör-
téntek már rongálások. Egy 
alkalommal az automatikus, 
akadálymentesített illem-
hely pénzbedobó nyílását és 
a monitor védőüvegét tették 
tönkre. Az intelligens beren-
dezés az illetéktelen beha-
toláskor azonnal vészjelzést 

küldött a városgazda mun-
katársainak, akik így hamar 
fedezték fel a kárt. 

Öncélú pusztítás
Trefán László, a Csepeli 
Városgazda Zrt. vezérigaz-
gatója elmondta, hogy a köz-
területen történt rongálások 
sajnos mindennaposak. A 
kerület egész területén nincs 
olyan utcabútor, eszköz, 
amely ne lenne veszélyben 
a vandáloktól, illetve nincs 
olyan felület, amelyet ne fir-
kálnának össze. A közterü-
leti pihenőpadok rongálása, 
graffitizése folyamatosan 
gondot okoz. Szintén jellem-
ző, hogy a szemetesedénye-
ket, kosarakat, ivókutakat, 
kutyapiszokgyűjtő-ládákat 
tönkreteszik. Összegraffiti-
zik a buszmegállókat, épü-
leteket, utcabútorokat. 

Gördeszkások nem egyszer 
megrongálták már a Görgey 
Artúr téren, a SPAR áru-
házzal szemben lévő park 
kőfalát, a Karácsony Sán-
dor utcában a díszlépcsőt, 
annak mészkő burkolatát és 
peremét. Gyakran tesznek 
kárt az Akácfa utcai kiser-
dőben a tájékoztató táblák-
ban, a fából készült szemete-
seket szétszedik és eltüzelik 
a közeli tűzrakó helyen. A 
Kis-Duna-parton lévő tájé-
koztató táblákat is sűrűn 
kidöntik, összefirkálják, a 
fahidat megbontják. A ját-
szótereken a napvitorlákat 
nyugágyként használják, le-
szaggatják. A pingpongasz-
talokat összefirkálják, a há-
lókat folyamatosan letörik. 
Előfordult, hogy a Tamaris-
ka-dombon a fából készült 
műalkotásokat tették tönkre, 
a biztonsági kamera rögzíté-
sére szolgáló faoszlopot pe-
dig kidöntötték. • Cs. A.

AKTUÁLIS

Rongálások 
a kerületben 

A károk 
esetenként 
akár több száz 
ezer forintra is 
rúgnak

Rongálás 
a Kis-Duna-
parton
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Hosszas huzavona után végre ráke-
rült a pecsét a tulajdonjogi lapra, így 
újra az önkormányzat lett a tulajdono-
sa a csepeli Görgey Artúr iskola épü-
letének. A kerület vezetése, Borbély 
Lénárd polgármester javaslatára, a 
helyiek véleményét kikérve, közössé-
gi tervezés alapján szeretné a terület 
sorsát rendezni. Ha a csepeli szocia-
listákon múlik, lakópark lett volna a 
helyén.

Bizonyára sokan emlékeznek Csepelen a 
hajdan szebb időket is megélt iskolára. Az 

intézmény az országban elsőként vette 
fel Görgey Artúr nevét, sokan szerették 
az iskolát, hajdani diákok, tanáraik és a 
környékbeliek is jó szívvel emlékeznek 
vissza rá. Aztán a szocialista városveze-
tés bezáratta a Görgeyt, mondván: egyre 
kevesebb az iskolás, nem éri meg fenn-
tartani. A terv az volt, hogy eladják az 
épületet egy magáncégnek, hogy lakó-
park épüljön a helyén. Nem volt egyszerű 
kivitelezni, mert zöldterületről volt szó, 
a rendelkezések szerint pedig Budapes-
ten sehol nem lehet lakóparkot tervezni  
zöldövezeti helyre.

Megoldották volna ezt is – megígérték a 
befektetőknek –, ám a gazdasági világ-
válság elsöpörte céget. Az épület állaga 
közben egyre csak romlott. Az udvaro-
kat belepte a gaz és a parlagfű, termei-
ben, folyosóin hajléktalanok tanyáztak. 
2010-től az új, fideszes városvezetés 
próbálta visszaszerezni az ingatlant. 
Egyszer hajszál híján sikerült. Egy in-
gatlanforgalmazó cég azonban alig 
néhány millió forinttal többet ígért a 
nem nyilvános liciten. Szociális célú 
hasznosítási javaslattal keresték meg az 
önkormányzatot, vagyis minden jel arra 
mutatott, hogy akár hajléktalanszálló is 
lehetett volna az épületből. Az önkor-
mányzat azonban nem értett egyet sem-
milyen lakófunkcióval, így a szociális 
hasznosítási móddal sem.

A csepeli városvezetés most az ott élő 
lakosokat bevonva, közösségi tervezés 
keretében kívánja rendezni a terület sor-
sát. Információink szerint első körben 
a veszélyes épületegyüttest bontják el, 
majd megtisztítják a területet. A mun-
kálatok 2019 elején indulnak.

Az emléknap alkalmából megkoszo-
rúzták a polgármesteri hivatal Petz Fe-
renc utcai falán elhelyezett emléktáblát 
január 18-án. Megemlékeztek azokra a 
százezrekre, akiket a második világ-
háború után a német nemzetiséghez 
való tartozásuk miatt Németországba 
deportáltak. Az ünnepségen a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 
diákjai adtak műsort.

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította 
a magyarországi németek elhurcolásá-

nak és elűzetésének emléknapjává janu-
ár 19-ét, arra emlékezve, hogy 1946-ban 
ezen a napon hagyta el Magyarországot 
az elüldözött német lakosokat szállító 
első vonatszerelvény. A kitelepítések 
egészen 1948-ig tartottak. Az Országy-
gyűlés határozatában hangsúlyozta, tisz-
telettel adózik mindazok emléke előtt, 
akiket a második világháború után a kol-
lektív bűnösség igaztalan vádja és elve 
alapján üldöztek és hurcoltak el. Még 
a világháború befejezése előtt sokakat 
szovjet munkatáborokba vittek el. • Cs. A.

A magyarországi németek elhurcolása

ÖNKORMÁNYZAT

fotó: Tóth Beáta

A helyiek véleményét is 
kikéri az önkormányzat, 
hogyan rendezzék 
a területet 

Újra a csepelieké 
a Görgey iskola épülete

fotó: Tóth B
eáta
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A 24.hu című ellenzéki lap-
ban megjelent egy cikk, 
mely szerint Szenteczky Já-
nost, a csepeli MSZP-frakció 
vezetőjét, a fővárosi MSZP 
elnökségi tagját felmentet-
ték abban a perben, amely-
ben bűncselekmény elköve-
tésével vádolták. A szerző 
úgy állítja be a történteket, 
mintha ez csupán egy politi-
kai adok-kapok játék lenne a 
frakcióvezető ellen.
 
Szenteczky Jánossal szem-
ben eddig egy jogerős ítélet 
született. Az MSZP politi-
kusát aljas indokból, nagy 
nyilvánosság előtt, felbujtó-
ként elkövetett rágalmazások 
miatt ítélték el. Ez az ítélet 
nem változott. Az MSZP po-
litikusa ellen hűtlen kezelés 
gyanúja miatt folynak bün-
tetőperek. Ezekben részben 
Szenteczky időhúzásra épülő 
védelme, részben a bíróságok 

eljárási hibái miatt nem szü-
lettek még jogerős ítéletek. 
Az ellenzéki lap által említett 
ügyben sincs jogerős ítélet. A 
csepeli MSZP-frakció tagjai 
közül egyébként az elmúlt tíz 
évben gyilkosság, sikkasz-
tás, pedofília, aljas indokból 

elkövetett rágalmazás, ma-
gánokirat-hamisítás miatt 
ítéltek el eddig jogerősen po-
litikusokat. 

„A magyar jog mindenkit 
arra kötelez, hogy a tudo-
mására jutott bűncselekmé-
nyekben, illetve annak gya-
núja esetén a rendőrséghez 
forduljon. Tehát szó sincs 
politikai játékról. Az ellen-
zéki lap állításaival szemben 
csaknem minden esetben 

ismeretlen tettesekkel szem-
ben tettek feljelentéseket a 
jogászok. Így nem is csak 
Szenteczkyt vonták eljá-
rás alá. Ezekben a konkrét 
ügyekben, a politikusok kö-
zül a szintén MSZP-s Takács 
Krisztiánt ítélték el még hűt-
len kezelés miatt, bűnsegéd 
minőségben 2018 novem-
berében” – mondta Ábel 
Attila alpolgármester. „A 
korrupciógyanús szerződé-
sek felbontásával, a pénz-
ügyek rendezésével éves 
szinten kétmilliárd forinttal 
sikerült csökkenteni a csepeli 
önkormányzat kiadásait. Ha 
van egy bűncselekmény-so-
rozatnak egyértelmű bizo-
nyítéka, akkor az évi kétmil-
liárd forint megtakarítása 
„komoly érv”. Ennek kö-
szönhetően Csepel elkerülte 
a pénzügyi csődöt, sikerült 
visszafizetni a sokmilliárdos 
adósságot és sikerült fontos 
fejlesztéseket – többek kö-
zött   útépítéseket, óvodafej-
lesztéseket, parkfejlesztést, 
városrehabilitációs progra-
mokat is elindítani” – emel-
te ki az alpolgármester. • TK

Szenteczky János 
ítélete jogerős

A körzeti megbízottak 
fogadóórái 
Nap utca 14. szám alatti körzeti megbízotti iroda
Időpont: minden csütörtökön 17.00–18.00 óra között

 • minden hónap 1. csütörtöki napján: Németh Béla   
r. főtörzszászlós - XXI/7 körzeti megbízott

 • minden hónap 2. csütörtöki napján: Keszey András Attila 
r. főtörzsőrmester – XXI/9 körzet

 • minden hónap 3. csütörtöki napján: Kovács Zoltán   
r. főtörzszászlós - XXI/10 körzeti megbízott

Csikó sétány 2/B szám alatti körzeti megbízotti iroda
Időpont: minden vasárnap 17.00–18.00 óra között

 • minden hónap 1. vasárnapi napján: Nagy Sándor   
r. törzszászlós - XXI/5 körzeti megbízott

 • minden hónap 2. vasárnapi napján: Paládi Zoltán   
r. főtörzsőrmester - XXI/6 körzeti megbízott

 • minden hónap 3. vasárnapi napján: Nagy Norbert   
r. főtörzsőrmester - XXI/8 körzeti megbízott

 • minden hónap 4. vasárnapi napján: Tumik Sándor   
r. zászlós - XXI/11 körzeti megbízott

Dunadűlő 3/A szám alatti körzeti megbízotti iroda
Időpont: minden kedden 17.00–18.00 óra között

 • minden hónap 1. keddi napján: Dankó Tamás   
r. törzsőrmester – XXI/1 körzeti megbízott

 • minden hónap 2. keddi napján: Győri Ferenc   
r. törzsőrmester – XXI/2 körzeti megbízott

 • minden hónap 3. keddi napján: Nagy Tímea   
r. főtörzsőrmester – XXI/3 körzet

 • minden hónap 4. keddi napján: Kosztyú László   
r. zászlós – XXI/4 körzeti megbízott
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Elhunyt Andy Vajna

Életmentő 
műtétek
Tavaly beszámoltunk róla, hogy a 
csepeli Rácz Pál hosszú betegeskedés 
után új szívet kapott a Városmajori 

Szív- és Érsebészeti Klinikán. Ám 
kiderült, nem ő az első szív-transz-
pált a kerületben: ilyen típusú, élet-
mentő műtétet korábban is végeztek 
Csepelen lakó betegen. Sinkó József 
2015 szeptemberében kapott új szí-
vet. Az idén hetvenéves férfi az ope-
ráció óta – rendszeres orvosi ellenőr-
zés mellett – tünetmentes.
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Budapesti otthonában, janu-
ár 20-án váratlanul elhunyt 
Andy Vajna. Halálhírére a 
világ számos helyéről ismert 
filmesek fejezték ki fájdal-
mukat és együttérzésüket. 

Arnold Schwarzenegger ezt 
írta: „Hatalmas szíve volt, és 
az egyik legnemeslelkűbb pali 
volt. Hiányozni fog. Gondola-
taimban a családdal vagyok”. 
Antonio Banderas, aki az 
Evita forgatásán dolgozott 
együtt vele, így fogalmazott: 
„Isten veled, barátom. Kö-
szönök mindent. Adios amigo 
mío. Gracias por todo.” Az 
Evita forgatása egyébként 
éppen Vajnának köszönhe-
tően nagyobb részt Budapes-
ten zajlott. Sylvester Stallone 
„úttörőnek” nevezte Vajnát. 
„Akkor hitt az Első vér című, 
első Rambo-filmben, amikor 
még senki. Összetört a szí-
vem” – írta.

Andy Vajna 2010 óta volt a 
nemzeti filmipar fejleszté-
séért felelős kormánybiztos. 
Irányítása alatt óriási közön-
ségsikereket és kiemelkedő 
nemzetközi eredményeket 
ért el a magyar filmművé-
szet. Az elmúlt években Cse-
pelen is rendszeressé váltak 

a filmforgatások. A támoga-
tott alkotások több mint 130 
nemzetközi díjat nyertek el, 
közöttük hosszú idő után két 
Oscar-díjat is. Orbán Viktor 
miniszterelnök rá emlékez-
ve úgy fogalmazott: Andy 
„szenvedélyesen szerette 

Magyarországot”, és „ma-
gasról tett a pártpolitikára”, 
utóbbi pusztán annyiban ér-
dekelte, hogy az alkotásnak 
meglegyenek a feltételei.

Azt azonban, hogy a produ-
cer sikeres üzletember volt, 

kormánybiztosként pedig 
megújította a magyar film-
művészetet, sokan nem bo-
csátották meg neki. Az el-
lenzéki médiában ezért még 
a halálhíre is olyan elké-
pesztő rosszindulatot és ün-
neplést váltott ki, hogy volt 
olyan lap, amely letiltotta a 
fórumos hozzászólásokat.

Németh Szilárd honvédelmi 
államtitkár és országgyűlési 
képviselő tisztelettel emlé-
kezett meg róla. Dr. Sza-
bó Szabolcs viszont halála 
másnapján is bírálta – ahogy 
követői szintén. Köztük volt, 
akinek erről is az jutott eszé-
be: O1G. Bár Szabó cenzú-
rázza a neki nem tetsző hoz-
zászólásokat, ezt most nem 
tartotta kínosnak. 

Andy Vajna végső nyug-
helye Budapesten, a Kere-
pesi úti temetőben lesz. Az 
állam saját halottjának te-
kinti a világhírű producert 
és kormánybiztost. A pár-
toskodók pedig néhány év 
múlva talán megbocsátják 
neki, hogy nem volt se bal-
oldali, se jobboldali. 

Ahogy halála előtt egy héttel 
fogalmazott: „It is my passi-
on to give back”, vagyis csak 
az volt a szenvedélye, hogy 
visszaadjon valamit annak 
az országnak, ahol született.
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Nagy sikerrel játszották a Sekres-
tye Színpad amatőr színjátszói Bol-
dog Brenner János életéről szóló 
zenés előadásukat a Királyerdei 
Művelődési Házban január 19-én. 
Minden korosztálynak szólt az Át 
tudnám ölelni a világot! című da-
rab, amely Iváncsits Tamás eredeti 
zenés drámájának felhasználásával 
készült. A társulatot Sztancsikné 
Losonczi Tímea vezeti, a zenés elő-
adást is ő alkalmazta színpadra. Az 
érdeklődőket Borbély Lénárd pol-
gármester, Kertész Péter plébános 
és Szabó Ferenc jezsuita szerzetes 
köszöntötték. Az előadáson részt 
vett még Morovik Attila alpolgár-
mester és Czibulyáné Szonday 
Szilvia önkormányzati képviselő. 
„Önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy Brenner Jánosról közterületet 
nevez el. A Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola és a SPAR üzlet 
közötti tér veszi fel a ciszterci szer-
zetes nevét” – mondta köszöntőjé-
ben Borbély Lénárd. 

Vértanúhalál
Brenner János ciszterci szerzetes 
és káplán az 1956-os forradalmat 
követő egyházüldözés áldozata, 
akit a kommunisták öltek meg. 
1931-ben Szombathelyen született, 
vallásos családban nevelkedett, 

mindkét testvéréhez hasonlóan a 
papi hivatást választotta. 1955-
ben szentelték fel, majd püspöke 
Rábakethelyre küldte káplánnak. 
Buzgó lelkipásztori munkáját az 
egyházüldöző hatalom szimpa-
tizánsai nem nézték jó szemmel, 
brutális kegyetlenséggel 1957-ben 
meggyilkolták. Vértanúhaláláról 
hosszú évtizedekig nem volt sza-
bad beszélni.

Szülőhelyén iskolát neveztek el 
róla, az elmúlt év decemberében 
pedig Budapesten emeltek szobrot 
tiszteletére. • A Zs.

Brenner János élete EGYHÁZI ÉLET
A vég kezdete
Tűnődök és merengek. Fiam iskolás térké-
pe került a kezembe, és ott olvastam a Föld 
környezeti gondjairól. Ilyen megközelíté-
seket olvastam: elsivatagosodás; jelentősen 
megcsappant halzsákmány; szennyezett 
levegőjű terület; radioaktív szennyezés; 
szennyezett vizű folyó; erősen szennye-
zett part menti tengervíz; olajszennyezés. 
Ezeket már a világtérképen is ábrázolják! 
Szinte nincs olyan terület, ahol ne lenne 
valamilyen probléma. A jövő pedig nagyon 
sötétnek látszik. És ezek még csak a kör-
nyezeti problémái ennek a világnak! A po-
litikai-gazdasági érdekek pedig csak még 
inkább a rossz irányba mozdítják el ezeket 
a folyamatokat. 

Azután olvasom Jézus Krisztus szavait: 
„Mert nemzet nemzet ellen és ország or-
szág ellen támad, éhínségek és földrengések 
lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás 
kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kín-
vallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl 
titeket minden nép az én nevemért.” (Máté 
evangéliuma 24,7-9) Amikor keresztyénül-
dözésekről olvasok, már nem is csodálko-
zom, hiszen ezt is előre megmondta Isten 
Fia! De az a jó, hogy a kiutat is megadta 
Jézus Krisztus: „Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek 
énbennem!” (János evangéliuma 14,1) 

Hinni! Hinni Őbenne! Hinni, hogy Isten 
Fia mindezeket előre látta, és ő már elké-
szítette a kimenekedés útját is! A láthatók 
helyett a láthatatlan felé kellene fordulnia 
az embereknek! Azt mondja a Biblia: „…a 
láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig 
örökkévalók.” (2Korinthus 4,18b) Azaz, a 
látható világ problémáinak igazi megoldá-
sa a láthatatlan világból eljött Jézus Krisz-
tusban rejtezik! Valószínűleg nem változ-
nak meg ezek a globális folyamatok, de az 
egyes emberek rátalálhatnak az Úr Jézus 
Krisztusban bűneik bocsánatára! 

Találj rá Jézus Krisztusban életed igazi 
megoldására!
Sinkovicz Sándor baptista lelkipásztor

Brenner Jánosról 
közterületet 

neveznek el Csepelen

Jelenet az előadásból

fotó: Tóth B
eáta
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Prokop Péter (1919–2003) 
katolikus pap, festőmű-
vész, író születésének 
századik évfordulójára 
emlékeztek január 19-én.  
Életének utolsó négy  
évében Csepelen, a Béke 
téri Szent József Otthon-
ban élt. A Szent József 
Otthonnál megkoszorúz-
ták az emléktábláját, majd 
a polgármesteri hivatal 
épületében bemutatták a 
csepeli önkormányzat tá-
mogatásával, az évforduló 
alkalmából megjelentetett 
könyvet, amelynek címe: 
Prokop Péter 100 – Emlé-
kezések könyve. 

A megemlékezésen mások 
mellett részt vett Monsig-
nor Michael August Blume 
apostoli nuncius, Spányi 
Antal székesfehérvári me-
gyéspüspök, Varga Lajos 
váci segédpüspök, Rétvári 

Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamen-
ti államtitkára, Borbély Lénárd polgármester, Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek. 

A Szent József Otthonnál Prokopp Mária művészettörté-
nész, a Prokop Péter-díj kuratóriumának elnöke méltatta az 
alkotót és a papot. „Több évtizedes száműzetéséből, Rómából 
hazatérve Csepelt választotta lakhelyéül, amely szeretettel fo-
gadta híres polgárát. Egész életét Istennek szentelte. Bárhol 
élt a világban, mindig a magyar kereszténység értékeit hirdet-
te” – mondta. 

Emlékezések könyve
A polgármesteri hi-
vatalban Borbély 
Lénárd köszön-
tötte az emléke-
zőket. „Az ön-
kormányzat jó 
kapcsolatokat 
ápol az egyhá-
zakkal, aminek 
egyik példája, 
hogy jó szívvel tá-
mogatta a Prokop 
Péterről szóló könyv 

megjelentetését. A kötet a csepeli-
ek tisztelete és szeretete jeléül ké-
szült el. A csepeli önkormányzat 
2010 óta aktívan részt vesz a mű-
vész emlékének megőrzésében, 
kivételes életútjának és életmű-
vének bemutatásában. Németh 
Szilárd országgyűlési képvise-
lő, államtitkár a hagyományok 
ápolásának fontos szereplője” – 
mondta a polgármester.

Erdei Kvasznay Éva és Feledy 
Balázs mutatták be a kötetet, 
melyben egyházi személyisé-
gek, művészek, történészek, 
közéleti kiválóságok emlékezé-
seinek köszönhetően elevenedik 
meg Prokop Péter életútja, mun-
kássága. A kötet végén a Szent 
József Otthon gyűjteményéből 
válogatott képek színesítik a ki-
adványt. Megemlítették, hogy 
Prokop Péter képeinek nagy 
része a Szent József Otthonban 
látható. • Cs. A.

Pap, festő, író: 
Prokop Péterre 
emlékeztek

KULTÚRA

fotó: GM



10 csepeli hírmondóOKTATÁS

Húsz év alkotásai 
„Húsz esztendőnk…” címmel 
nyílt kiállítás a Szabó Magda 
Közösségi Tér galériájában ja-
nuár 10-én. Az idén huszadik 
tanévét ünneplő Nagy Imre 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola kiállításán 
jelenlegi és régi tanárok, va-
lamint képzőművészeti ta-
nulmányokat folytató diákok 

munkáival ismer-
kedhettek meg a lá-
togatók. A kiállítást 
január végéig te-
kinthették meg. Ezt 
követően az AMI 
képző- és iparművé-
szeti ágának féléves 
gyerek k iá l l í t á sa 
nyílt meg.  

Különleges óra
Rendhagyó irodalomórára érkezett a Mátyás Király Általá-
nos Iskolába Csórics Balázs színművész, intézményünk régi 
diákja. A 6. z osztály tanulói Arany János: Toldi Előhang-
jával ismerkedtek meg. A művész bevonta a tanulókat a ké-
palkotás izgalmas folyamatába, a mű élményteremtő megis-
mertetésébe. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremtett 

az önismeret, a képzelet, a kreativitás és az érzelmek kife-
jezésére, fejlesztésére. A diákok saját élményeiken, reflexi-
óikon átszűrve érthették meg az Előhangban leírt világot. A 
foglalkozás végére a mű filmváltozatát is leforgatták. Turúné 
Tóth Anikó magyartanár, Kozák Ágnes könyvtáros-tanár
 
„Az első fecskék sikerén felbuzdulva”
A Móra Ferenc Általános Iskola 3. a osztályos diákjai – Deme 
Amanda, Kurucz Zsófia, Sipos-Sztanyik Bulcsú – első alka-
lommal vettek részt a Kutató Gyerekek Tudományos Konfe-
renciája című versenyen az elmúlt tanévben. A tanulók alapos 
munkájuknak köszönhetően mindhárman a regionális döntő-

be jutva 3. helyezést 
értek el. Örömteli, 
hogy a sikeren fel-
buzdulva az iskola 
több diákja is is-
merkedni kezdett a 
tudományos kutatás 
módszertanával. 

Szülői tájékoztató a Szárcsában
Általános tájékoztatót tartanak a Szárcsa Általános Is-
kolában a leendő első osztályos tanulók szülei részére 
az iskola oktatási programjával, mindennapi életével és 
a beiskolázással kapcsolatban.
Időpont: 2019. február 18. (hétfő), 17 óra
Cím: Szárcsa Általános Iskola (1213 Budapest, Szár-
csa u. 9–11. Tel.: 278-2374; 06-30/832-1817)
E-mail: iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu
www.szarcsa-bp.sulinet.hu

Hírek a csepeli
iskolákból 

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

Álláshirdetés A Dél-pesti Tankerületi Központ működési területére takarító és karbantartó munkatársakat 
keres. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Érdeklődni a 06-1/795-8210-es telefonszámon lehet.
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Az idén hat évtizedes Köl-
csey Ferenc Általános Iskola 
A magyar kultúra napján né-
vadója tiszteletére megemlé-
kezést tartott. Az iskola bejá-
ratánál Kölcsey domborműve 
előtt koszorút helyezett el 
Málek István intézményve-

zető, Tóth Endre, a Dél-pesti 
Tankerületi Központ igazga-
tóhelyettese, Morovik Attila 
alpolgármester, valamint a 
szülői munkaközösség és a 
diákönkormányzat képvise-
lői. Ezután az aulában a költő 
szobrának falát is megkoszo-

rúzták. „Ezen 
a napon évez-
redes hagyo-
mányainkra, 
gyökereink-
re, nemzeti 
múltunkra 
emlékezünk 
szerte az 
országban. 
Figyelmün-
ket azok-
ra a szellemi 
kincsekre fordítjuk, 
amelyeket sikerült megőriz-
nünk az eltelt évszázadok 
alatt. Iskolánk 25 éve viseli 
Kölcsey nevét. Itt e hatva-
néves falak között felkutat-
hatjátok, megőrizhetitek és 
tovább adhatják azokat az 
értékeket, melyeket kiérlelt is-
kolánk szellemisége. Kölcsey-
snek lenni nagy felelősség, ki-
hívás és büszkeség” – mondta 

el Majorné Sze-
keres Edit drá-
mapedagógus 
a megemlé-
kezésen. Az 
ünnepség em-

lékműsorral 
folytatódott 
az iskola tor-

nateremében, 
ahol a ven-
dégek között 

köszöntötték az 
intézmény korábbi ta-

nárait, dr. Fazekas László-
né címzetes igazgatót, Tóth 
Andrásné igazgatóhelyettest 
és Cserhalmi Zsuzsanna pe-
dagógust is.  

A jeles évforduló alkalmá-
ból Morovik Attila a csepeli 
önkormányzat díszokleve-
lét adta át az intézményve-
zetőnek. • A.Zs.

Rendhagyó kiállítást lát-
hatnak a művészetkedvelők 
a Csepel Galériában. A 91. 
Stúdió volt és jelenlegi di-
ákjainak munkái a vizuális 
művészetek világába enged-
nek bepillantást. Negyven-
négy lelkes fiatal különböző 
műfajokban – festészet, lát-
ványtervezés, tervezőgra-
fika, képgrafika, animáció, 
fotográfia, építészet, forma-
tervezés és textiltervezés 
– mutatja be alkotásait. A 
kiállítótermekben jól megfér-
nek egymás mellett a fotók, 
a festmények, a makettek, az 
egyedi ruhák vagy a textilek, 
amelyek zömében pályázati 
vagy egyetemi feladatokra 

készültek. Alkotóikban kö-
zös, hogy a 91. Stúdióban 
tanultak s tanulnak, jelenleg 
mintegy harmincan. A rajzis-
kola felvételi előkészítőként 
működik, itthoni és külföldi 
képző és iparművészeti egye-
temekre. Itt oktat Kopek Rita 
festőművész, aki méltón lehet 
büszke tanítványaira. 

„Gyermekkoromban szívesen 
rajzoltam, festettem, mindig 
ez okozta nekem a legna-
gyobb örömet. Művészeti 
gimnáziumban grafikát tanul-
tam, majd a leningrádi Repin 
Akadémián murális szakon 
végeztem. Tanítottam a Fa-
zekas gimnáziumban, s mind-

máig igyekszem átadni a szel-
lemiséget, a technikát, a látás 
és gondolkodásmódot a fiata-
loknak. Bármily küzdelmes és 
nehéz is sokszor ez a pálya, 
sikerek, kudarcok váltogatják 

egymást, mégis gyönyörű” – 
mondta el a festőművész. 

A kiállítás február 15-éig 
tekinthető meg, hétfőtől 
csütörtökig 8.00–16.00 óra 
között, pénteken előze-
tes bejelentkezéssel (278-
0710). • A.Zs. 

KULTÚRA

Negyvennégy fiatal alkotásai

Hatvanéves a Kölcsey iskola

Málek István intézményvezetőnek 
Morovik Attila adta át a díszoklevelet

fotó: Tóth Beáta

fotó: GM
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A Móra Ferenc Általános Iskola pályá-
zaton nyert játékeszközeit adták át az in-
tézményben január 28-án. Mikus Judit 
intézményvezető jelképesen nyújtotta 
át a tanulóknak a képességfejlesztő- és 
logikai játékokat, kártyákat, labdákat, 
táblajátékokat. Morovik Attila alpolgár-
mester és Tóth János tankerületi igaz-
gató is részt vett az átadáson. 

A Nemzeti Tehetségprogram kereté-
ben az iskola két pályázatot nyert el. 
A Kémikusok a Mórában projektre 
több mint egymillió forint támogatást 
kapott az intézmény, amelynek köszön-
hetően legalább hatvanórás, tanórán kí-
vüli, élmény- és felfedezés-, vagy alko-
tásközpontú, komplex tehetséggondozó 
program megvalósítására lesz lehető-
ség. A Játék és tehetség a Mórában 
pályázati projekt keretében közel két-
millió forintot nyert az iskola, a támo-
gatásból több mint ötszáz darab eszközt 
szereztek be, melyekkel fejleszthetik a 
gyerekek kreativitását tanórán kívüli 
tehetséggondozás keretében. 

Az intézményvezető megnyitójában 
külön köszönetet mondott Lőrincz 
Enikő pedagógusnak, akinek nagy 
érdeme van a projektek koordinálásá-
ban. A diákok a különféle versenyeken 
kiemelkedő eredményeket értek el. 

Morovik Attila alpolgármester elmond-
ta: a kerületi városvezetés évek óta 

kiemelt figyelmet fordít a tehetséges 
gyerekek kibontakozására. Az önkor-
mányzat támogatásával 2016 áprilisá-
ban megalakult a Csepeli Tehetségse-
gítő Tanács.   

A Móra iskola 2017 márciusában meg-
kapta az Akkreditált Kiváló Tehetség-
pont minősítést. • A.Zs. 

Dolgos napok állnak a cse-
peli végzős diákok háta 
mögött, hiszen az összes 
középiskola szalagavatóján 

megörökítették már a legem-
lékezetesebb pillanatokat a 
szülők, barátok és hozzátar-
tozók. A kerületi intézmé-

nyek zömében november és 
december hónapban megtar-
tották szalagavató ünnepsé-
güket, egyedül a Jedlik gim-
názium rendezte szokásosan 
januárban hagyományőrző 
iskolai programját. 

Az osztályok műsorán és a 
szalagok feltűzésén túl most 
is hófehér ruhában pompázó 
hölgyeket és frakkban virító 
ifjú urakat láthattunk, több 
mint négyszázötvenen tán-
coltak a szalagavatókon. A 
lányok ruhájának kölcsön-
zési díja húszezertől har-
mincezer forintig terjed, a 
korábbi évekhez hasonlóan 
jórészt belvárosi szalonok-
ból szerzik be a szebbnél 
szebb darabokat. 

A diákok jelenleg felvételi 
szándékukat nyújtják be főis-
kolára vagy egyetemre, a leg-
közelebbi nagy megmérette-
tésük az érettségi vizsga lesz. 

Fontos dátumok
A 2019-es május–júniusi  
érettségi vizsgák május 
3-án kezdődnek nemzetisé-
gi nyelv és irodalommal, a 
magyar nyelv és irodalom 
érettségi május 6-án, reggel 
8-kor kezdődik. Az érett-
ségi írásbeli vizsgák május 
24-én zárulnak. 

A szóbeli vizsgák emelt 
szinten június 5-e és 13-a 
között, a középszintű szóbe-
li vizsgák pedig június 17-e 
és 28-a között lesznek majd.

A szalagtűzéstől 
az érettségiig

Tehetséggondozás a Mórában
OKTATÁS

A Jedlik szalagavatóján
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Az elmúlt hetekben, hónapokban sokak 
számára okozott problémát, hogy nem 
tudták kiváltani beteg, mozgásképtelen 
családtagjuk gyógyszereit. Utánajár-
tunk, mire érdemes odafigyelni!

2017. november 1-jén kezdte meg mű-
ködését az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT). Az egész-
ségügyi intézmények ide töltik fel a 
betegek ellátása során keletkező összes 
információt, adatot. Ilyen dokumentum 
az e-recept is, amely a korábbi papírre-
cept digitális változata. Bevezetésével 
a recept felírása, kiváltása és ezen ke-
resztül a gyógyszerezés is biztonságo-

sabbá, hatékonyabbá válik. Az orvos 
egyszerűbben nyomon követheti, hogy 
páciense kiváltotta-e gyógyszerét, 
megkezdte, folytatja-e a terápiát, illetve 
az esetleges gyógyszerkölcsönhatások-
ra, -túladagolásokra is fény derülhet. 

A patikák az új rendszerben csak a 
receptadatokat láthatják, a bizalmas 
egészségügyi információkat kizárólag 
az orvosok érhetik el. A gyógyszer-
felírás rendje továbbra is változatlan 
maradt, a páciens felkeresi orvosát, 
aki elektronikusan „felírja a receptet” 
(vagyis az elkészült e-recept adatai be-
kerülnek a Térbe), és erről felírási iga-

zolást ad ki. Amennyiben a beteg saját 
maga váltja ki a gyógyszereit, nincs 
szüksége a felírási igazolásra, csupán 
személyazonosító okmányára és taj-
kártyájára. Ha családtagja vagy isme-
rőse szeretné kiváltani a készítménye-
ket, azt kizárólag a felírási igazolással 
teheti, ennek hiányában nem adhatják 
ki a gyógyszereket. Amíg az e-re-
cepthez kapcsolódó meghatalmazási 
rendszer kialakítása nem fejeződik be, 
érdemes erre odafigyelni. Annak érde-
kében, hogy az átállást megkönnyítsék, 
2019 végéig az orvosok minden e-re-
cept mellé kötelesek papírreceptet is 
adni. Mivel valamennyi patika csatla-
kozott az EESZT-hez, így az e-receptek 
az ország bármely gyógyszertárában 
kiválthatók.

A csepeli önkormányzat az idei évtől 
rászorultsági alapon biztosítja a hetven 
év felettieknek a pneumocoocus bakté-
rium elleni védőoltást. A prevenció ki-
emelt jelentőségű, hisz a súlyosabb le-
folyású fertőzés főként a kisgyerekeket 
és az időseket veszélyezteti. (A vakci-
na 2014 szeptemberétől kötelező oltás 
lett a csecsemők számára,  a felnőttek 
azonban térítés ellenében juthatnak a 
védőoltáshoz.) A pneumococcus bak-

tériumnak több mint kilencven típusa 
ismert. A kórokozó az egészséges és 
betegek emberek torok- és orrváladé-
kában is jelen lehet, cseppfertőzéssel 
terjed. „A tüdőgyulladások több mint 
feléért a pneumococcus baktérium fe-
lelős, az esetek többségében influen-
zaszerű megbetegedések, felső légúti 
hurut szövődményeként jelenik meg. 
A baktérium a véráramba is bejuthat, 
agyhártyagyulladást, vérmérgezést 
is okozhat” – mondta el lapunknak 
dr. Oláh Ilona háziorvos. Egyúttal ki-
emelte, a pneumococcus fertőzésekre 
különösen hajlamosak a hetven év fe-
lettiek, a cukorbetegek, krónikus szív- 
és érrendszeri, légzőszervi betegségben 
szenvedők, továbbá a daganatos bete-
gek. Kiemelten fontos azoknak, akik 
gyakran kényszerülnek orvosi keze-
lésre, kórházi ápolásra. Az idős, hetven 
év feletti és/vagy súlyosabb betegség-

ben szenvedőknek védőoltást ajánlott. 
„A legmodernebb vakcina a streptococ-
cus pneumoniae 13 törzse ellen nyújt vé-
delmet, 18 év feletti felnőtteknél egyszeri 
oltás elegendő, mely egy életre szóló vé-
dettséget biztosít. Az ellenjavallatok és 
a mellékhatások száma csekély, az oltás 
beadása előtt azonban minden esetben 
érdemes konzultálni háziorvosunkkal” 
– tette hozzá a doktornő. • Potondi Eszter

Miért fontos 
a pneumococcus 
elleni védőoltás?

Még kötelező a papírrecept

A fővárosban több kerület is tá-
mogatja, illetve átvállalja bizo-
nyos védőoltások költségeit. Cse-
pel 2013-ban elsőként vezette be 
a fiatal lányoknak adható HPV-
oltást, 2019-től pedig térítésmen-
tesen biztosítja a kisgyermekek-
nek a rotavírus elleni vakcinát.

EGÉSZSÉG
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Miután a Széchenyi iskolá-
ban átesett a tűzkeresztségen, 
az Arany János Általános Is-
kolában hivatalosan is útjára  
indult a téli solathlonbemu-
tató. A 19 állomásos vándor-
program a Csepeli Öttusa és 
Vízi Sport Egyesület szer-
vezésében, a Honvédelmi 
Sportszövetség, valamint a 
Dél- pesti Tankerületi Köz-
pont támogatásával valósul-
hat meg. A január 22-én és 
23- án rendezett bemutatón 

a csepeli önkormányzatot 
Morovik Attila alpolgármes-
ter képviselte, aki megnyitot-
ta az eseménysorozatot. 

A háromállomásos bemuta-
tón a lövészeten kívül az újjá-
élesztés és a baleset-megelő-
zési gyakorlat is szerzett új 
szimpatizánsokat, csakúgy, 
mint a villámtájékozódás 
helyszínen bemutatott spe-
ciális verziója. A jelenlévők 
egyöntetű véleménye alapján 

sikeresnek mondott rendez-
vény bebizonyította, hogy 
a programnak helye van az 
iskolákban, amit Morovikné 
Fülöp Csilla intézményve-
zető is megerősített. Elmond-
ta, hogy 2017 óta, miután a 
korábbi Kék Iskola felvette 
Arany János nevét, 
igyekeznek minden 
tekintetben pozitív 
változtatásokat vég-
rehajtani az intéz-
ményben: megújult 
az iskolaudvar, ahol 
a kihelyezett teq-
ballasztalok mellett 
a kézilabdapálya is 
vadonatúj köntöst 
kapott: a megújult 
helyszín 2018 nya-
rán egyik befogadója 
lett a gyerekek nyá-

ri napközis táborának. Nem 
csak külsőleg, hanem szak-
mai programokban is jelentős 
fejlesztéseket hoztak tető alá, 
aminek koncepciójába kitű-
nően illeszkedik a most lezaj-
lott téli solathlonbemutató. 
• Csepel Öttusa Média

A Magyar Jégkorong Szövetség január 19-én negyedik alkalommal rendezte meg a 
Jégpályák Éjszakáját. A csepeli jégpálya az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlako-
zott a rendezvényhez. Nyitóprogramként az Egressy Béni Református Művészeti Kö-
zépiskola jazz-zenekara adott élő koncertet, majd jégdiszkó szórakoztatta a látogatókat. 
A népszerű rendezvény idén is sokakat vonzott, nagy sikerrel, telt házzal zárult.

Az Arany János 
iskolában rajtolt 
a téli solathlon

Sándor és kislánya: „Csil-
lagtelepiek vagyunk, olyan jól 
még nem megy a korizás, de 
igyekszünk. A kislányomnak 
megtetszett a program, jó kez-
deményezésnek tartom, eljö-
vünk majd minden évben.”
 
Bőhm Adrienn és Szlávik Zol-
tán: „Esztergomból jöttünk, a 
Facebookon olvastuk a prog-
ramot. Nyolc éve volt utoljára 
a lábamon korcsolya, a páro-
mon most van először, itt bérel-
tük. Nagyon tetszik a hangulat, 
estig biztos maradunk.” 

Varga Emese és Tóth Zoltán: 
„Jó húsz éve nem húztam kor-
csolyát, a közösségi oldalon 
láttuk a felhívást és megtet-
szett. A fényshow és a jégfo-
lyosó felkeltette érdeklődésün-
ket, most először járunk itt, 
másik kerületből érkeztünk. 
Máskor is szívesen jövünk, 
szuper a pálya.”

SPORT

Jégpályák Éjszakája

fotó: Földházi Árpád
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Focizz
velünk!

• Futballtól a futsalig – minden egy helyen
• Óvodásoknak teljesen ingyenes
• Rászorultság esetén iskolásoknak is díjmentes
• Kedvezményes egyesületi tagdíj: csak 3000 Ft/hó
• Szakképzett edzők
• Rendszeres edzőtáborok, nemzetközi túrák  és kupameccsek
• Ingyenes utazás, szállás és teljes ellátás a gyerekeknek   
• Ingyenesen sportfelszerelés

Tehetséges a gyermeke? Ügyes a labdajátékokban? Szeretné, hogy jó közösségben 
egészséges, céltudatos, sikeres felnőtté váljon? Itt a lehetőség: focizzon 

velünk, a Csepel Utánpótlás Sportegyesületben! Egyesületünk műkö-
dését és kedvezményeit Csepel Önkormányzata támogatja, a  

Csepeli Gyermeksziget Program részeként.

LEGYEN A SPORT MINDENKIÉ!

JELENTKEZZEN MOST! ÍRASSA bE ÖN IS GYERMEKÉT!

M
ÁR

 TÖ
bb MINT

500 csepeli gyermek és
Fiatal Focizik velünk!

  70/505-6325
  70/505-6282
  70/505-6281

 / utanpotlas@csepel.hu 
 / www.csepelutanpotlas.hu
 / csepelutanpotlassportegyesulet

SZAbAD A bEIRATKOZÁS!FIÚK, LÁNYOK 5 ÉVES KORTÓL

CSUSE szorolap_CSH_MUTACIO.indd   1 23/01/19   11:19
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A Magyarországgal foglalkozó újabb 
európai parlamenti vita egy Soros 
György-féle szeánsz, választási gyű-
lés, kampányesemény lesz – jelen-
tette ki Orbán Viktor  január 25-én a 
Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök elmondta, mindig ott 
van, ahol a magyar nemzeti érdekekért 
kell harcolni, de ezen a vitán nem vesz 
részt, mert a bevándorláspártiak kam-
pányeseményét nem fogja segíteni. A 
vitát úgy kommentálta: „a bevándor-
láspárti európai uniós képviselők egy 
könnyű autodaféra jönnek össze, ahol a 
nekik nem tetsző országot – ez most ép-
pen Magyarország – majd jól elítélik”. 
Megjegyezte, azért sem érdemes részt 

venni rajta, mert „öt hónap múlva ezek 
az emberek nincsenek sehol, ez egy kifu-
tó modell, új parlament jön”.
    
A családvédelmi nemzeti konzultáció-
ról szólva a kormányfő kiemelte, hogy 
nagyon sokan – 1,38 millió ember – 
küldték vissza a kérdőívet, amit úgy ér-
tékelt, hogy ha fontos ügyről van szó, 
akkor nagy arányban hajlandó meg-
mozdulni a magyar társadalom, egyet-
értési pontokat létrehozva ezzel.

A konzultáció során kiderült – foly-
tatta –, hogy a gyerekek biztonsága a 
legfontosabb, és mivel a gyermekvé-
delem jelenleg szétaprózódott a jog-
rendszerben, felkérte Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető minisz-
tert, készítsen egy koncepciót, amely 
egységes keretbe foglalja a gyermek-
védelem legfontosabb modern kori ki-
hívásait és a rájuk adható kormányzati 
válaszokat.

Átadták az első világháborúban és 
az 1919-es városvédő harcban elesett 
katonák sírjait őrző, felújított hősi te-
metőt vasárnap Balassagyarmaton. 
Németh Szilárd, a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára az 
ünnepségen úgy fogalmazott, hogy a 
balassagyarmati hő-
sök ma is példát ad-
nak hazaszeretetből, 
bátorságból, hősies-
ségükből erőt merít-
hetünk a XXI. század 
kihívásaihoz is.

„Balassagyarmat erő-
síti bennünk, hogy mi, 
magyarok ma is meg-
védjük hazánkat, mert 
itt, Európa közepén to-
vábbra is a közös jövőt 
építő értéknek tartjuk 

évezredes keresztény kultúránkat, al-
kotmányos államiságunkat” – mond-
ta az államtitkár. Emlékeztetett arra, 
hogy az 1918-as év még nem jelentette 
a háború végét. Tisza István minisz-
terelnök meggyilkolásával erőszakos, 
zűrzavaros, idegen érdekeket szolgáló 

helyzet alakult ki Magyarországon, és 
ebben a nehéz történelmi időszakban, 
1919 januárjában, a demarkációs vona-
lat átlépve szállta meg Balassagyarma-
tot a csehszlovák katonaság. Németh 
Szilárd kiemelte: a város méltán érde-
melte ki a Civitas Fortissima, vagyis a 
legbátrabb város kitüntető címet.

A kormány nevében köszönetet mon-
dott azért, hogy a balassagyarmatiak 
elhivatottan ápolják az elesettek emlé-

két, és méltó megem-
lékezések keretében 
idézik meg a száz 
évvel ezelőtti hősi 
vitézség történetét. 
„A felújított hősi te-
mető átadásával, va-
lamint a cseh és ma-
gyar katonasíroknál 
elhelyezett koszorúk-
kal emlékezzünk ma 
a nagy háború vala-
mennyi hősi halált halt 
áldozatára” – mondta 
Németh Szilárd.

A magyarok szerint 
a demográfiai 
nehézségeket 
családpolitikával kell 
megoldani, nem pedig 
bevándorlással

MAGYARORSZÁG

Orbán: Soros el akarja foglalni 
az európai intézményeket

Átadták a felújított hősi 
temetőt Balassagyarmaton
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A holokauszt nemzetközi emléknap-
ján az áldozatokra emlékeztek Csepe-
len, a Nefelejcs utcai izraelita teme-
tőben. 74 évvel ezelőtt ezen a napon 
szabadult fel az auschwitz-birkenaui 
munkatábor.

Az emlékhelynél mécseseket és köve-
ket helyeztek el a csepeli önkormányzat 
képviseletében Borbély Lénárd polgár-
mester, Ábel Attila és Morovik Attila 

alpolgármesterek, valamint az emléke-
zők. Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben 
nyilvánította január 27-ét a holokauszt 
nemzetközi emléknapjává. 

Az önkormányzati megemlékezés 
előtt Németh Szilárd Kerényi Zsu-
zsával, a BZSH Dél-pesti körzetének 
elnökével, Totha Péter Joel vezető tá-
bori főrabbival és Dudás Zoltán dia-
kónussal tisztelgett az áldozatok előtt.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitká-
ra, országgyűlési képviselő, Cse-
pel egykori polgármestere január 
17-én a Varsóhoz közeli Wołomin 
község főtemplomában a boldog 
Jerzy Popiełuszko országos emlék-
bizottságától a „Rosszat jóval győzd 
le”  nevet viselő kitüntetést vett át 
a kommunista titkosszolgálat által 
meggyilkolt mártírpap emlékének 
és szellemiségének magyarországi 
terjesztéséért.

A plakett átadásához kapcsolódó okle-
velet az emlékbizottság tagjai közül – 

többek között – Jarosław  Kaczyński,  
a lengyel kormánypárt elnöke, Ma-
riusz Błaszczak védelmi miniszter, 
valamint Piotr Duda, a Szolidaritás 
szakszervezet elnöke írta alá.

Az államtitkár szavai szerint „Popie-
łuszko atya a magyarok hőse is, hiszen 
az ő tragédiája elválaszthatatlanul ösz-
szefonódik a XX. századi Kelet-Euró-
pa, így Magyarország kálváriájával.”
Ahogy XVI. Benedek pápa fogalma-
zott: „Popiełuszko Krisztus papja és 
vértanúja, hűséges és fáradhatatlan ta-
núja volt: legyőzte a rosszat a jóval, egé-
szen vére ontásáig”.

Az eseményen Popiełuszko családja is 
részt vett. Az esemény után az állam-
titkár a következőket mondta: „Há-
lásan köszönöm mindenkinek, lengyel 
és magyar barátaimnak egyaránt, akik 
támogatták, segítették Jerzy atya emlé-
kének méltó megőrzését. A kitüntető el-
ismerés elsősorban az ügy iránti elköte-
lezettségünket, összefogásunkat illeti. A 
teljesség igénye nélkül hadd emeljek ki 
néhány nevet: Molnár Imre, a Pozsonyi 
Magyar Intézet igazgatója, Csúcs Lász-
lóné Halina, a magyarországi lengye-
lek képviselője, Gönye Anikó, volt cse-
peli protokollfőnök, Elżbieta Radwan 
és Ryszard Madziar, Wołomin jelenlegi 
és volt polgármestere, Tadeusz Desz-
kiewicz, Duda elnök úr főtanácsadója. 
2017-ben Orbán Viktor miniszterelnök 
személyesen támogatta egy jubileu-
mi Popiełuszko-emlékalbum kiadását. 
A több mint ezeréves lengyel–magyar 
testvéri barátság és a XX. századi törté-
nelmi sorsközösség kötelezett bennünket 
arra, hogy itthon is megismertessük a 
2010-ben boldoggá avatott atya misz-
szióját és tragikus, de önként és tudato-
san vállalt sorsát. 1984-ben Popiełusz-
ko atya volt az utolsó mártírhalált halt 
katolikus pap Kelet-Közép-Európában, 
akit a kommunista hatalom gyilkoltatott 
meg. Történelmünk ebben is összefo-
nódott, a bolsevik elnyomás ugyanúgy 
sújtotta Lengyelországot, mint Magyar-
országot. Popiełuszko atya példája erőt 
ad a lengyel és a magyar nemzet szá-
mára, hogy minden időben és minden 
körülmények között kiálljunk hitünkért, 
szabadságunkért és hazánkért.”

A holokauszt emléknapja

Kitüntetés Csepel 
testvérvárosában

MAGYARORSZÁG

fo
tó

: G
M



18 csepeli hírmondóREJTVÉNY

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

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

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

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

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

Nyomtatja: Nyomtatás: Lapcom Zrt. Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Felelős vezető: a zrt. vezérigazgatója 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk február 14-én, csütörtökön jelenik meg.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. február 11.

Sorsoltunk! A január 17-ei skandináv rejtvény nyertese: Bobák Jánosné,1213 Budapest, Orgonás utca. A gyerekrejtvény nyertese: Kuczmann Panni, 1213 
Budapest, Orgonás utca. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri-utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 
között (Csete Balázs u. 15.). Gratulálunk!
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1. Apró szemű törmelék

2. A Ráckevei-Dunát így is nevezzük

3. Növény, de Csepelen egy domb neve is

4. Árnyas gyalogút

5. Szárazföldbe benyúló vízfelület

6. Pázsit

7. Indián csónak

8. Fürdőzőhely

9. Lankás magaslat

10. Ezzel foglalkozik a biológus

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 
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Hozzávalók: 
 • 40 dkg lengyel kolbász 
 • 20 dkg füstölt kolbász
 • 6 db tojás
 • 2 fej vöröshagyma
 • 4-5 gerezd fokhagyma
 • 2 szál sárgarépa
 • 2 szál petrezselyem
 • 2 zellerszár
 • 4-5 burgonya
 • 40 dkg erdei gomba
 • 2 dl tejszín vagy tejföl
 • só, bors, babérlevél, majoránna
 • libazsír
 • zsurekkovász (lengyel boltban 
kapható vagy hagyományosan 
elkészíthető)

A hagymát, fokhagymát és a 
zöldségeket megdinsztelem, 
hozzáadom a gombát, a burgo-
nyát és a felkarikázott kolbá-
szokat, felöntöm vízzel. Mikor 
megfőtt, belekerül a tejföllel 

elkevert kovász, sóval és fűszerekkel ízesítem, összerottyantom. Ke-
ménytojásokat főzök, hosszában negyedelem. Forrón tálalom a tojások-
kal együtt. Friss kenyérrel isteni! Éljen a lengyel–magyar barátság!

RECEPT

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17; 
sz: 9–14

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

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

Felnőtteknek ajánljuk:
2019. február 6-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
– Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket.
2019. március 8-a, 16.30: Volt egyszer egy 
Kocsis Zoltán: hosszú évtized egy géniusz 
közelében c. kötet bemutatása. Beszélgetés 
Koppány Zsolt íróval. Részt vesznek az Eg-
ressy Béni Zeneiskola zongora szakos diákjai.
A rendezvényen Kocsis Zoltán névnapját és 

a nemzetközi nőnapot is ünnepeljük. Min-
denkit szeretettel várunk, hölgyeknek apró 
ajándék március 8-a alkalmából. 

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

A könyvtár minden rendezvénye ingyenes, 
várjuk szeretettel!   

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub

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

Adatbázisok a könyvtárban: http://www.
fszek.hu/adatbazisok. Használt könyvek 
kiárusítása: minden könyv darabja 100 Ft. 
Kéthetente új könyvek!  70-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-

használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés: 276-3512 

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

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

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

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány 
munkatársa. Legközelebb: február 6-a.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes, 

kineziológus. Legközelebb: február 6-án. 
Téma: Egyensúlyban

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás és 
iskolás csoportokat. 

Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 

Ingyenes beiratkozási lehetőség: 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak. 

Internethasználat.

További hírek, információk: 
Honlap: http://www.fszek.hu/konyvtara-
ink/venusz_u_2_ 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

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

Kéthetente új könyvek. Friss folyóiratok fo-
lyamatosan érkeznek. 
A könyvtár állományából kivont DVD-k 
100 Ft/db áron megvásárolhatóak.

A könyvtár programjai:

Horgolóklub: minden csütörtökön 
10 órától

Matematikakorrepetálás minden 
szerdán 15.30-tól.

Meridiántorna: február 7., 21., 15 óra

Szemtorna: február 7., 21., 15.30 

Origamiklub: február 11.,17 óra

Gyógyító hangok: február 6., 17 óra

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

* * *

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

Az Út – kép, tárgy, tér.  
A 91. STÚDIÓ 
volt és jelenlegi diákjainak 
kiállítása.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Németh Szilárd: így főzök én

A lengyelek híres 
kovászolt levese, 
a zsurek
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A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 
FELVÉTELT HIRDET

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,
 FŰNYÍRÓ TRAKTOR KEZELŐI,

 KERTÉSZETI SZAK- 
ÉS SEGÉDMUNKÁS, 

VALAMINT
PARKÉPÍTŐ 

MUNKAKÖRÖKBE 
AMIT KÍNÁLUNK: 

Versenyképes jövedelem, 
kiegészítő juttatás: Cafeteria, 

hosszú távú, stabil munkahely, 
bejelentett 8 órás munkaviszony, 

szakmai fejlődési lehetőség.

FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT: 
Szakirányú végzettség, 

gépjármű vezetői jogosítvány (B, C kategória), 
szakmai gyakorlat.

Jelentkezés: Önéletrajz és bizonyítványok 
megküldésével a park@varosgazda.eu 

e-mail címre várjuk, 
valamint személyesen leadhatja 

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

További információ: 06-1/277-7856

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. 
FELVÉTELT HIRDET

ÚTKARBANTARTÓ KŐMŰVES ÉS
ÚTKARBANTARTÓ SEGÉDMUNKÁS 

MUNKAKÖRBE 
FELADAT: Budapest XXI. kerület, Csepel közigazgatási területén út- 

és járdaszegélyezés, betonozás, aszfaltozás, térkövezés. 

VILLANYSZERELŐI MUNKAKÖRBE 
FELADAT: Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem 
lakás céljára szolgáló létesítmények és társasházi lakások munkák végzése.

ELVÁRÁSOK: 1-3 év szakmai tapasztalat; útkarbantartó kőműves 
munkakörben szakirányú végzettség (szakmunkásvizsga); útkarbantartó 

segédmunkás munkakör végzettséget nem igényel; felelősségvállalás, 
önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhelhetőség minőségi 

munkavégzés; büntetlen előélet
MUNKAKEZDÉS: megállapodás után azonnal

FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT: hasonló munkaterületen 
szerzett gyakorlat; B,C,E kategóriás gépjármű vezetői jogosítvány; 
nehézgépkezelő jogosultság; villanyszerelő munkakörben: ELMŰ 

regisztráció, gyengeáramú jártasság
AMIT KÍNÁLUNK: hosszú távú, stabil munkahely; bejelentett 
8 órás munkaviszony; jó munkahelyi légkör, változatos feladatok; 

szakmai fejlődési lehetőség; jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria; 
munkavégzés a kerületen belül

Jelentkezni lehet önéletrajzzal és bérigény megjelölésével a következő 
e-mail elérhetőségen: novak.boglarka@varosgazda.eu, vagy személye-

sen a 1215 Budapest, Katona József utca 62-64. sz. alatti telephelyen az 
ügyfélszolgálat 1. ablakánál. Az állásról további információ: 278-5843.

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT.
HULLADÉKKEZELÉSI OSZTÁLYA 

FELVÉTELT HIRDET

HULLADÉKGYŰJTŐ-UTCASEPRŐ 
MUNKAKÖRBE 

FELADAT: 
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 

hulladékgyűjtői-utcaseprői, parkőri munkák végzése.

ELVÁRÁSOK: 
felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, 

terhelhetőség; minőségi munkavégzés

MUNKAKEZDÉS: 
azonnali munkakezdéssel

FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT: 
Csepel helyismerete; Határozott fellépés; 

Józan életvitel

AMIT KÍNÁLUNK: 
hosszú távú, stabil munkahely; 

bejelentett 8 órás munkaviszony; 
jó munkahelyi légkör; 

jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria; 
munkavégzés a kerületen belül

Érdeklődni a Kovats.Csilla@varosgazda.eu, 
+36 1 276 5848 (236 mellék) illetve 

a Csepeli Városgazda ügyfélszolgálatán lehet.

HIRDETÉS
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Ragadd meg a lehetőséget, 

Vonzó béreinkkel és gyors előrelépési lehetőségeinkkel hozzásegítünk ahhoz, 

hogy gondtalanabbul élhess, és részese legyél egy stabil, családias 

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

Szakmai tudást igénylő munkakörök esetében, 
a tapasztalatot kiemelten javadalmazzuk.

Mi szól még mellettünk?

 

BÉRPÓTLÉKOK

SZOCIÁLIS

TÁMOGATÁS

RUGALMASAN VÁLASZTHATÓ MUNKAIDŐ

SZÁMOS

JUTTATÁS ÉS VONZÓ HAVI
PRÉMIUM-
RENDSZER

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

KEDVEZMÉNY

és sikeres csapatnak!

túlórát, prémiumot és egyéb béren kívüli juttatásokat is.

és jelentkezz!

Telefon: 24/888-710

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

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

Jelentkezni az alábbi munkakörökbe lehet:

- pék/finompék

- árufeltöltő

- élelmiszer eladó (csemege- vagy húspult)

- áruátvételi munkatárs

 

NézzeN be hozzáNk, megéri!Folyamatos 
akciók! %

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

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

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

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

www.pegabutor.hu

www.pegabutor.hu

Egyedi konyhák! 

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

Panna 
asztal 
linda 
székkel

Feniks 
egy karos

trixi garnitúra

Dézi heverő

A Duparec Kft. csepeli papírhulladék feldolgozó-és válogató 
üzemébe munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

 
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI MUNKATÁRS

Feladatok: • értékesítés számlázása a társaság integrált 
vállalatirányítási rendszerében • tárgyi eszközök és immateriális 
javak számviteli jellegű, analitikus és főkönyvi nyilvántartásainak 

kezelése az SAP rendszerben • egyéb számviteli és pénzügyi 
feladatok ellátása

Elvárások: • szakirányú végzettség • 2-3 év szakmai gyakorlat 
• felhasználói szintű számítástechnikai ismertek • önálló 
munkavégzésre való képesség • munkához való pozitív 

hozzáállás, terhelhetőség • precíz, pontos, lelkiismeretes 
munkavégzés

Előny: • tárgyi eszköz könyvelésében szerzett tapasztalat 
• SAP rendszer ismerete • idegen nyelv ismerete

Amit kínálunk: • stabil multinacionális nagyvállalati háttér 
• biztos jövedelem • nagyfokú szakmai önállóság • hosszú 

távú munkalehetőség • parkoló, illetve tömegközlekedéssel is 
könnyen megközelíthető munkahely

Munkavégzés helye: 1215 Budapest, Duna utca 42.

Jelentkezés: Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az Anita.Szalai@duparec.hu e-mail címen lehet.
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INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, beke-
rítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentes-
ség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 
36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 20 mFt. T.: 06 70 375 91 73.

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Lakások, nyaralók, üzletek 
teljes körű villanyszerelési munkáit vállaljuk. Energia bőví-
téssel. T.: 06 30 92 11 417________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves javítá-
sok, gipszkartonozás. T.: 06 30 5686 255 Kovács Gergely
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyin-
tézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752
Víz-, központi fűtésszerelést vállalok. T.: 36 70 434 52 12

ÁLLÁS________________________________________ 
TAKARÍTÓ kollégákat keresünk csepeli irodába! T.: 06 
20 464 28 69________________________________________ 
A CSEPEL KERÉKPÁRGYÁRTÓ és Forgalmazó Zrt. felvételt 
hirdet betanított szerelő munkakörökbe. 8 órás, egyműsza-
kos munkavégzés. Jelentkezését 2019.02.08-ig önéletrajz 
megküldésével a tiszane@csepelbike.com e-mail címre vár-
juk, valamint leadhatja személyesen a munkaügyön (1211 
Budapest, Duna lejáró 7.).________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre azonnali kezdéssel felveszünk laka-
tost, sofőrt, irodai asszisztenst és ár kalkulátort. T.: 06 30 9 
32 62 72, 0630 981 14 01

CSEPELI cég munkatársakat keres acélszerkezetek helyszíni 
szerelésére, versenyképes fizetéssel. A munkavégzés helye 
országszerte változó, ez távolságtól függően több napos 
kiszállást is jelenthet. Jogosítvány, szakmai gyakorlat előny! 
Jelentkezés:T.: +36703947171 (hétköznap munkaidőben), 
email: info@aaugyfel.eu (önéletrajz csatolásával).________________________________________ 
ÜVEGES Munkatársat keresek! Akár részmunkaidőben is, 
csepeli műhelybe. Légy ügyes és megbízható! 
T.: 06 20 957 4670________________________________________ 
SEGÉDMUNKÁRA részmunkaidőre nyugdíjas munkatár-
sat keresünk budafoki (XXII.kerület) borászatunkba! 
06 30 896 2318________________________________________ 
HETI egy alkalommal, leinformálható friss nyugdíjas bejáró-
nőt keres. T.: 06 20 9 11 65 63________________________________________ 
IX. KERÜLETI 3***-os szállodánkba keresünk éjszakai re-
cepciós és felszolgáló kollégát! Elvárásunk: angol nyelv tár-
salgás szintű ismerete. Senior kollégák jelentkezését is vár-
juk. T.: 36 30 419 3104, illetve sales@canada-hotel.hu címen

OKTATÁS________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT (szakorvos, gyógytorna, manuálte-
rápia, gerinctorna, gyógymasszázs, pszichodiagnosztika), 
emellett egyéb professzionális szolgáltatások: mozgáste-
rápia, fogyasztás, táncoktatás, nyújtás, magánórák, Hatha 
Yoga, Pilates. Bejelentkezés hétköznapokon 8.00 - 20.00 
óráig: 06/70-318-3077. A Stúdió teljes kínálata a honlapon, 
és a Facebook-oldalon található. Vitart Stúdió Csepel: 1214 
Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3. email: linda@laskaitreningek.hu; 
web:laskaitreningek.hu; Facebook: Vitart Stúdió 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
FIGYELEM! Rossz akkumulátort, vasat, fémet, hulladékot 
vásárolok. Kiszállás díjtalan. T.: 06 30 461 7759________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpén-
zért. T.: 06 30 951 5322 

PROGRAM/HIRDETÉS

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

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

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

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

ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
2019. FEBRUÁR 17., 10-14 ÓRÁIG

HÁZASODJUNK
CSEPELEN!

EGY HELYEN MINDEN, AMI EGY ESKÜVŐ SZERVEZÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN
CSEPEL ÉS KÖRNYÉKI ESKÜVŐI SZOLGÁLTATÓK BEMUTATKOZÁSA

KIÁLLÍTÓ K ATEGÓRIÁK

Rendezvényhelyszín • fotó-videó • cukrászat • dekoráció, 
vőfély • ruhaszalon • szertartásvezető • DJ • ajándék, 

virágkötő • sminkmester • ékszer
BELÉPŐ: 300,- FT/FŐ, JEGYESPÁROKNAK: 500,- FT/PÁR

A LÁTOGATÓK ÉRTÉKES MEGLEPETÉSEKRE SZÁMÍTHATNAK!
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

R ADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. • Tel.: 278-2757 • www.csepelivaroskep.hu/radnoti

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

Februári programok
Zenei-irodalmi programok

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

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

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

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

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások minden páros hét hétfőjén 15 órától  Előadó: 

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

Táncos szombatok  
Zene: Somogyi Károly előadóművész. A zenés táncos délutánok 16-19 óráig tartanak.          

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

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

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 

A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.
Kvíz játék február 28. A vetélkedő 13-15 óráig tart.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen, vagy 

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

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Budapest., Csete Balázs u. 15.
info@csepelihirmondo.hu
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Megunt
kamaszholmik

vására
2019. február 2., március 2.,

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

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

BABAM
AM

ABÖRZE

BA
BA

MAMA

BÖ
RZE

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
BÖRZE

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

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

2019. február 15., péntek 18 óra

A JÓ PÁRKAPCSOLAT
TANULHATÓ

Előadó:

Jánosi Valéria, 
párkapcsolati coach, mediátor

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Radnóti Miklós Művelődési Ház
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

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

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

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

TANFOLYAMOK
Ovisuli
Célja, hogy 5-8 éves gyerekeknek és szüleiknek megkönnyítse az 
iskolakezdést. Időpont: szombat 9.00-12.00
Érdeklődni lehet: Szalai Dóra 06 20 928 7275
Trambulin-Dance
Edzés trambulin segítségével táncos, koreografált formában gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt. Időpont: péntek 17-18 óráig
Érdeklődni lehet: Somlyai Veronika 06 70 902 0611
Nordic Walking – sportgyaloglás oktatás
Időpont: Január 22. kedd, 9.30. 
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 06 30 313 3991
Szenior örömtánc
Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges)
Időpont: szerda 11 óra. Vezeti: Almási Judit 06 30 729 2152
Dinamikus gerinctréning
Időpont: hétfő, péntek 19.00-20.00
Vezeti. Kalmárné Zsuzsi gyógymasszőr 06 30 547 8399
Hangfürdő
Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: 2018. február 14-én és 28-án, 18.30
Nyugdíjas klub
Időpont: február 9. 15.00-18.00

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

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

2019. február 9, 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik adásvétele, cseréje. 
ASZTALBÉRLÉS ELŐVÉTELBEN: 1 500 Ft

2019. február 16., 10-11 óra
SÉTA A MÚLTBA – BUNKERTÚRA 
Látogatás a csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. 
A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: 
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

TANFOLYAMOK     

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 19.00-20.00

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

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

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

LADY DANCE KEZDŐ hétfő: 18.30-19.30

LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök:19.30-20.30

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

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

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

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

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

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga – megváltozott időpontban: kedd: 10.00-11.00
Íjászat: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött
Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól
Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna: nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére, 
péntek 14.45-15.45. Február 4-től hétfőn is 9.30-10.30!
Meridián torna: csütörtök: 19.00-19.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: kedd 16.45-18.00, csütörtök 17.00-18.15
BLACK TOP hip-hop tánciskola:  szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Hatha jóga: kedd: 18.00-19.30 
Fashion dance (gyerek): kedd, csütörtök: 16.00-17.00 és 17.00-18-00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes: hétfő 17.00-19.00
Kis-Csepel Néptáncegyüttes: szerda 17.30-19.30
Ritmikus gimnasztika:
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport – népijáték-néptánc hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Sokszínű táncoktatás – középiskolásoknak: kedd 18.00-19.00 
Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Íjászat: szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
AA Klub: szerda, 18.00-19.00

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/

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

csepelivaroskep.hu/szabomagda

Az est során a világirodalom klasszikusaiból és kortárs alkotók
legszebb verseiből hallhatunk gyöngyszemeket. 

  

Előadók: Kéri Ki�y színművész 
és Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész.

 
A belépés díjtalan, de kérjük az érdeklődőket,hogy regisztráljanak a 355-4032-es 

telefonszámon, vagy az szm.iroda@csepelivaroskep.hu e-mailcímen!

Ötletgazda és terjesztő az Ars Sacra Fesz�vált szervező
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY www.ars-sacra.hu       

„Szeretetnyelv”
Irodalmi est a szerelemről

„Egyenlők vagyunk. Látod. Ha kivonlak magamból, a semmi marad.”
Simon Márton: Háromnegyed négy

Február 21., 19 óra, Szabó Magda  Közösségi Tér
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2019. FEBRUÁR 16-ÁN (SZOMBATON), 8-16 ÓRA KÖZÖTT
A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL

1213 Budapest, Szent István út 230.

8. Csepeli Disznótor

8.00   Disznóvágás, perzselés, feldolgozás   (közben) 9.00   Élőzenés kívánságműsor
10.00   Mesemalac – a Batyu Színház interaktív gyermekprogramja 

11.00   Táncház a csepeli svábok közreműködésével
11.30   Útbaigazítás petrencés rúddal, italkínálás malomkőről – Fekete László és fiainak erősport bemutatója

12.00   Állati produkció – a Bab Társulat óriásbábos, zenés műsora
13.00   Völgyi Zsuzsi fellépése   14.00   Zenél a Csibe és Barátai zenekar

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

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

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

Helyszínváltozás!


