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Harminc évvel ezelőtt, elkötelezett 
kertvárosi csepeli polgárokból alakult 
egy baráti társaság, amely akkoriban 
a rendszerváltás aktualitásait volt hi-
vatott átbeszélni. Nemrég ismét össze-
ültek, hogy Csepel elmúlt tíz évéről, 
a kerületben rejlő fejlődési potenciál-
ról beszélgessenek. Fontosnak tartják, 
hogy megismerjék Borbély Lénárd pol-
gármester elképzeléseit a városrész jö-
vőjét illetően. A feladatokról, kérdések-
ről listát állítottak össze és arra kérték 
a polgármestert, töltse meg tartalom-
mal - mondta lapunknak a kerületben 
élő Klinghammer István akadémikus, 
egyetemi tanár, Csepel díszpolgára.

A társaság köztiszteletben álló csepeli 
polgárokból áll. Tagjai Csurgay Árpád 
és Sára Ernő akadémikusok, dr. Sik-
lósy Ferenc, Mészáros László tanár, 
dr. Filip Tamás közjegyző, Versic Judit
 – akinek a családja Csepel alapítói 
közé tartozik  –, valamint Klinghammer 
István professzor. A csoport most azért 
ült össze, mert úgy gondolják, meg kell 
őrizni mindazt a fejlődés irányt, ami 
9-10 éve jellemzi Csepelt. „Azért lénye-
ges, hogy megkérdezzük a polgármestert, 
mert úgy érezzük – mivel régóta itt éltünk 
–, van összehasonlítási alapunk. Mi ezt 
pártpolitikától függetlenül képzeljük el, 
mert egy polgármester munkája a kerü-
letet kell, hogy szolgálja. Ha valaki rá-
termett a feladatra és már bizonyított, mi 
mellé állunk” – mondja Klinghammer
István. 

És hogy miért van erre szükség? Csepel 
a maga nemében különleges, a kerü-
let ugyanis három városrészből áll. Az 
egykori gyártelepen, a lakótelepeken, 
valamint a kertvárosban is mindenkinek 
más az érdeklődése. Más az, ami fontos. 
Ezek az emberek a saját szemüvegükön 
keresztül nézik a környezetüket. „Ezért 
is nehéz a dolga egy polgármesternek. 
Mi viszont közös gondolkodásra szeret-
nénk késztetni az itt élőket.”

Fontos téma például a Kis-
Duna-part, ami nagy érték – 
akár egy kis Riviéra lehetne 
–, a Rákóczi tér, ami a csa-
ládoknak jelentős. Beszélni 
kell az út- és a járdafelújítá-
sokról, a parkolásról, a köz-
rendről, a közbiztonságról, 
ami például sokat fejlődött 
az elmúlt időszakban. El-
engedhetetlen a diskurzus 
ugyanakkor a hajléktalan-
kérdésről, az iskolákról, a 
bölcsőde- és óvodafelújítá-
sokról, valamint a családtá-
mogatásokról. „Azt látom, 
hogy a kerület fejlődését te-
kintve óriási előrelépés tör-
tént az elmúlt 10 évben” – te-
szi hozzá.

Az egyik legjelentősebb terület az 
egészségügy, ami ugyan kormányza-
ti kérdés, de a kerület pénzzel be tud 
segíteni. „Öröm látni, hogy a mostani 
városvezetés ezen a területen is sokat 
tesz, például rendelőket újít fel, egész-
ségügyi berendezéseket, műszereket 
vásárol. Ezek mind a csepeliek érdekeit 
szolgálják.”  Szükség is van ezekre az 
intézkedésekre, hiszen 2010 előtti kor-
mányok egészen másként gondolkod-
tak a kerületről, állítja a professzor, a 
helyi szocialista városvezetés pedig 
kizárólag a privatizáció szemüvegén 
keresztül szemlélte az eseményeket 
és hozta meg a döntéseit. Ha a szoci-
alistákon múlik, lakópark épült volna 
zöldterületeken, tönkretéve ezzel pél-
dául a Kis-Duna-part környezetét. De 
Klinghammer István szerint a mai na-
pig számos megoldandó ügy van, ame-
lyekkel kapcsolatban fontos lenne a vá-
rosvezetés véleménye. Itt van a Csepel 
SC, vagy a Munkásotthon ügye. „Egyik 
sem a csepelieké. Előbbi egy cég, utóbbi 
alapítványi kezekben van”. Ezek pedig 
jelenleg nem a kerületiek, hanem a tu-
lajdonosok érdekeit szolgálják. Az aka-

démikus szerint ugyanakkor az elmúlt 
10 évben óriásit ugrott előre a kerület. 
„Csepel egy évtizede úszott az adós-
ságban, nem jutott pénz semmire sem. 
Kilenc évvel ezelőtt ez szerencsére meg-
változott. Meg lehet nézni, hol áll most a 
kerület anyagilag, látszik, hogy felszálló 
ágban van.” 

Ez a fejlődés pedig nem szabad, hogy 
megtorpanjon. A neves tagokból álló 
társaság nem pártpolitikai közlemé-
nyeket szeretne eljuttatni az itt élők-
höz, hanem közös gondolkodásra hív. 
„Meg kell beszélni, hogy jó irányba ha-
lad-e Csepel, érdemes-e ezt a mostani 
vonalat megtartani, vagy térjünk vissza 
oda, hogy mindent eladunk.” A csoport 
célja tehát, hogy ne általánosságokban 
ismerjék meg a csepeliek a polgármes-
ter elképzeléseit a kerület jövőjét ille-
tően, hanem konkrét kérdésekre adott 
konkrét válaszok formájában. „A vá-
laszokat a csepeliek elé tárjuk, hiszen a 
kerület fejlődése mindannyiunk érdeke. 
Dolgozzunk együtt, tegyünk közösen 
Csepelért!” – hívja fel a figyelmet a ne-
ves professzor. • TK

Közösen Csepelért
AKTUÁLIS

Klinghammer István akadémikus
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Egészségügyi 
fejlesztések  
Csepelen 
A tüdőgondozó és a Szent István 
úti rendelő felújítása, a Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat klimatizálá-
sa, a 24 órás felnőtt- és gyermekügye-
let kialakítása, a mentőautók korsze-
rűsítése és a modern orvosi eszközök 
beszerzései mellett jelenleg is zajlik a 
Táncsics Mihály utcában és a Csikó 
sétányon levő rendelők felújítása. Ön-
kormányzati forrásból nyolc év alatt a 
szakrendelő műszerparkja is megújult, 
s szolgálati bérlakásokat biztosítottak 
néhány mentős dolgozónak. Az Egész-
séges Budapest Program keretében 
1,7 milliárdot kap a kerület, ehhez tesz 
hozzá az önkormányzat 191 millió fo-
rintot, így közel kétmilliárd forintból 
megvalósul Csepelen az egynapos se-
bészet, továbbá az orvosi műszerpark 
fejlesztése. A Csepeli Szülőotthon 
épülete teljes egészében megújul, és 
orvostechnikai, valamint informatikai 
eszközökkel szerelik fel.  

ÖNKORMÁNYZAT

Csepelieket kérdeztünk: Fontosnak tartja-e, hogy a kerületben folytatódjanak  
az egészségügyi fejlesztések? Milyen területen várja ezt leginkább?  

G. Mariann: „Természetesen elengedhetetlenek a fejlesztések nemcsak a kerületben, hanem 
országos szinten is. A tapasztalt orvosok külföldre mennek, sajnos hosszúak a várólisták, 

akár több hónapot is várnia kell annak, aki szakorvoshoz fordul. Nagyon fontos lenne, hogy 
lecsökkenjen a várakozás, s minél hamarabb orvoshoz kerüljön a beteg.” 

H. Erzsébet: „Igen fontos. Úgy látom, bizonyos területek fejlődnek,  
például nagyon jó, hogy újraindult a mammográfiai rendelés a Tóth  
Ilona Egészségügyi Szolgálatnál. Ugyanakkor még mindig szűkösek  
és levegőtlenek a váróhelyiségek, nehézkes a bejelentkezés, az időpontké-
rés, hosszú a várakozási idő, amin mindenképpen változtatni kellene.”

Kolosi Róbert: „Igen, feltétlenül folytatni kell a fejlesztéseket  
a kerületben is. Úgy gondolom, hogy országos szinten nagyobb 

hangsúlyt kellene fektetni az orvosképzésre, hogy több szakorvos legyen.
Egyúttal  a modern orvostechnikai eszközök, műszerek beszerzése is fontos előrelépés len-

ne, de az informatikai rendszer, a számítógépes technológia korszerűsítése is nagymértékben 
megkönnyítené a betegellátást.”
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A képviselő-testület januári ülésén a 
városatyák többsége megszavazta a 
gyermekétkeztetéshez és a szociális ét-
keztetéshez szükséges pénzügyi fede-
zet biztosítását. A Demokratikus Koa-
líció politikusai közül Horváth Gyula 
nemmel szavazott, Borka-Szász Tamás 
tartózkodott a szavazáson. Ezzel ők el-
utasították a rászoruló csepeli gyere-
kek ingyenes étkeztetését és azt, hogy a 
többi gyerek is nagyon kedvezményes 
áron kapjon reggelit, tízórait, ebédet és 
uzsonnát. 

Bár a politikusok nem indokolták az 
elutasítást, döntésük mögött a minisz-
terelnöki hivatal 850 forintos, kisada-
gos Gundel ebédmenüje állhat. Az el-
lenzéki pártok januárban botrányosnak 
nevezték, hogy a miniszterelnökség 
munkatársai ilyen olcsón ehetnek zó-
naadagot. Azt követelték, hogy a gye-
rekek is hasonló módon kaphassanak 

ebédet. Ebben az sem fogta vissza őket, 
hogy kiderült: ők maguk még a mi-
niszterelnöknél is olcsóbban ehetnek, 
mivel az Országházban 780, a Képvi-
selői Irodaházban 650–770 forint egy 
menü. Csepelen a bölcsődei, négyszeri 
étkezés 494 forint naponta, óvodákban  
a háromszori étkezés 465 forint na-
ponta, általános iskolákban 603 forint, 
amiből az ebéd 428 forintba kerül. Kö-
zépiskolában az ebéd ára 440 forint 
naponta. Mindez abban az esetben, ha 
a gyermek nem jogosult ingyenes étke-
zésre, ami például az óvodákban ritka 
eset. Mondani sem kell, aligha okozna 
örömöt a szülők körében, ha az ebédek 
árát 850 forintra emelnék. 

A csepeli városatyák döntést hoztak a 
III. Csepeli Fitnesznap megrendezésé-
nek támogatásáról. Ezt a Fitt Jövő ala-
pítvány kérte Borbély Lénárd polgár-
mestertől. Az önkormányzat 400 ezer 

forintos támogatást ad az alapítvány-
nak. A képviselők határoztak egy Sás 
utcai ingatlan megvásárlásáról is. • Lass

Az illegális szemétlerakás 
elleni fellépés jegyében, a 
csepeli önkormányzattal 
együttműködve, térfigyelő 
kamerákat állított szolgálat-
ba a helyi rendőrkapitányság 
a kerületben.

Az illegális hulladék felszá-
molása minden évben ko-
moly kihívás elé állítja az 
önkormányzatot. A kerület-
ben léteznek olyan gócpon-
tok, ahol jellemző módon 
rendszeresen felhalmozódik 
a hulladék. Ezek közé tarto-
zik a Francia-öböl, az Ófalu, 
a Csepeli út és a Vasas utca 

környéke, de ilyen például a 
Budafoki útnak a Duna-parti 
szakasza és a Petőfi tér is. Az 
ilyen típusú szeméttelepek 
végleges felszámolása csak 
összehangolt munkával lehet-
séges, ezért tavaly, Borbély
Lénárd polgármester kezde-
ményezésére, a kerületi ren-
dőrség, a helyi közterület-fel-
ügyelet, valamint a Csepeli 
Városgazda Zrt. szakembe-
reinek részvételével munka-
csoport alakult, amely célul 
tűzte ki az illegális telepek 
megszüntetését.

Az eltelt időszakban a ren-
dőrök a közterület-felügye-
let munkatársaival karöltve, 
megkettőzött erővel dolgoz-
tak, hogy kézre kerítsék a tet-
teseket. Többek között ennek 

is köszönhető, hogy sokszor 
érték tetten az elkövetőket és 
intézkedtek ellenük.

A hatásosabb fellépés ér-
dekében pedig hamarosan 
négy térfigyelő kame-
ra fogja segíteni a rend-
őrség munkáját. Az elsőt 
a Popiełuszko – Károlyi 
Gáspár utca sarkánál már 
üzembe is helyezték. Infor-
mációink szerint ennek a 
kamerának köszönhetően 
értek nemrég tetten egy il-
legális szemetelőt. Úgy tud-
juk, a másik három eszközt 
napokon belül felszerelik. A 
berendezések a Budafoki út 
Duna-parti szakaszánál, a 
Petőfi térnél, valamint Ófa-
luban szolgálják majd a köz-
biztonságot.

ÖNKORMÁNYZAT

Nem mindenki támogatta 
az ingyenes gyermekétkeztetést 

Kamerák az illegális 
szemetelők ellen

fotó: pixabay
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Kilenc éve hozza nyilvánosságra a 
csepeli önkormányzat a polgármes-
ter, az alpolgármesterek, a képvi-
selők, valamint a tisztségviselők 
vagyonnyilatkozatait. Lapunk most a 
bevallásokból szemezgetett.

A korábbi, szocialista városvezetés 
nem hozta nyilvánosságra a vagyonbe-
vallásokat. Utólag ezt nem lehet meg-
tenni, így a 2010 előtti vagyonbeval-
lások nem ismerhetők meg. Csepelen 
az MSZP és a DK politikusai a legte-
hetősebbek, és a Fidesz-KDNP képvi-
selői közül élnek a legtöbben szerény 
körülmények között. 

A legkevésbé tehetősek közé tartozik 
Bercsik Károly kormánypárti képvise-
lő. Sem ingatlana, sem autója nincsen. 
Sereghajtó a nyugdíjas Pintér József 
Gáborné és Noé László is, akik szin-
tén a Fidesz-KDNP frakció tagjai. Jól 
megy viszont a vállalkozása Kováts 
Dánielnek, aki a Viala Kft. ügyveze-
tője. Ő tavaly vásárolt egy ingatlant, 
amelynek társtulajdonosa. Ezenkívül 
van egy új Suzuki autója is. 

514 négyzetméteres telken álló, 79 
négyzetméteres ingatlanával a közép-
mezőnyt erősíti Borbély Lénárd pol-
gármester. Ennek felerészben tulajdo-
nosa. Csepel első embere egy Suzuki 
Swift gépjárművet örökölt édesapjától. 
Csepel két alpolgármesterének vagyo-

ni helyzetében nincs nagy változás. 
Morovik Attila alpolgármester a fele-
ségével egy közös tulajdonú 83 négy-
zetméteres családi házban lakik. Ábel 
Attila alpolgármester negyedrészben 
egy 78 négyzetméteres csepeli és örök-
lés útján, negyedrészben egy 48 négy-
zetméteres szolnoki társasházi lakás 
tulajdonosa. A feleségével egy 2015-ös 
Toyota Aygo birtokosai.

Cégek, ingatlanok a baloldalon
Továbbra is rájár a rúd a büntetőügye-
iről elhíresült Szenteczky Jánosra – 
legalábbis papíron. Az MSZP-s vezető 
2010-ig a Csevak vezérigazgatója volt. 
37 millió forint jutalmat és prémiumot 
vett fel a fizetésén felül, ám mindez 
nem tudni, hová került. Szerény va-
gyona 2010 után pár év alatt egy bala-
tonőszödi üdülővel és egy Mitsubishi 
1200 pick up-pal lett még szerényebb. 
Érdekesség, hogy az után szegényedett 
el látványosan, hogy a bíróság nem 
látta veszélyét a vagyona eltüntetésé-
nek, és elutasította az önkormányzat 
vagyonzár-kérését. Azóta is tartanak 
hűtlen kezelés gyanújával indult perei, 
ám aljas indokból, nagy nyilvánosság 

előtt, felbujtóként elkövetett rágalma-
zás bűncselekménye miatt jogerősen 
már elítélték. A politikus 2017-ben 
egy 884 négyzetméteres soroksári te-
lek felerészbeni tulajdonosa lett. Ezzel 
együtt banki tartozása is jelentős lett, 
közel húszmillió forint. 

A szintén MSZP-s Takács Mónikának 
– aki a párt csepeli polgármesterjelöltje 
és a Munkásotthon vezetője – Sziget-
halmon van a lakása, amit 2016-ban 
vásárolt. Ő felerészben tulajdonol még 
egy közel 800 négyzetméteres balatoni 
ingatlant is.

Losonczi Róbert, a szocialisták új 
képviselője bevallása szerint egy 72 
négyzetméteres lakóház háromnegyed 
részbeni tulajdonosa. Három cégben 
résztulajdonos. Az egyik az a V-TEL 
Kft., mely Takács Krisztián révén 
híresült el akkor, amikor az MSZP-s 
politikus korrupciós bűncselekményt 
követett el az önkormányzat kárára. 

Csepel leggazdagabb politikusa Hor-
váth Gyula, aki MSZP-s alpolgármes-
ter volt 2010-ig. A fizetésén felül ő 
17 millió forint jutalmat karolhatott 
fel, ebből hárommilliót akkor, amikor 
bezárták a csepeli kórházat. A DK el-
nöke felerészben tulajdonosa egy 166 
négyzetméteres családi háznak, tulaj-
dona van két darab 52 négyzetméteres 
csepeli társasházi lakásban, és a nya-
ralással sem lehet gondja. Felerészben 
egy dömsödi, 375 négyzetméteres 
üdülő tulajdonosa. A képviselőnek va-
donatúj Toyota C-HR típusú gépkocsi-
ja, 10 milliós életbiztosítása és további 
1 millió forintos megtakarítása is van 
a bevallása szerint.

ÖNKORMÁNYZAT

Megnézheti a csepeli 
képviselők vagyonát

Borbély Lénárd polgármester Face-
book-oldalán tette közzé, hogy elkez-
dődött a csepeli strand régi öltözőinek 
a bontása. Ezzel elkezdődött a felújítás 
második üteme. „Nyáron megújult kör-

nyezetben várjuk a fürdőzni vágyókat! 
A biztonsági embereink pedig készen 
állnak a rend további fenntartására”. 
A több mint 400 milliós beruházásról 
részletesen is beszámolunk.

Folytatódik a strand felújítása

A vagyonbevallások 
itt tekinthetők meg:
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29 évvel a rendszerváltás után az 
MSZP-Párbeszéd szövetség elővá-
lasztása lett volna az első baloldali 
innováció a magyar politikai életben. 
Csak le kellett másolni a külföldön 
sok helyen megszokott módszert, ám 
ez nem sikerült. Az előválasztás ál-
latorvosi lóvá vált. Úgy tűnik, mindent 
elrontottak, amit csak lehetett, és ta-
lán még a szavazás eredményét sem 
bízták az „előválasztókra”. 

Egy Horváth Csabát támogató szim-
patizáns így számolt be a szavazásról: 
„Itt Csepelen konkrétan a teljes kerü-
leti MSZP-s pártvezetés ott állt a sza-
vazatgyűjtő sátorban. Nyíltan ment a 
voksolás, nem kevés presszionálással. 
(…) Erősen lejt a pálya a bukott csillag-
szeműnek.” Bangóné Borbély Ildikó 
és a csepeli MSZP Facebook-oldalán 
is láthatók voltak olyan fotók, amelyek 
egyértelműen bizonyították a szimpati-
záns állítását. A szocialisták sátrában 
nem volt elkülönített helyiség a titkos 

szavazásra, a pártvezetők valóban lát-
hatták, hogyan szavaznak a támogatók. 
Ez finoman szólva sem felel meg a tit-
kos szavazás és ezzel a demokrácia leg-
alapvetőbb feltételeinek. 

A szocialisták azt várták, hogy a rész-
vétel alátámasztja az állítólagos kor-
mányváltó hangulatot. Minimálisan 
ötvenezer szavazót akartak felmutatni, 
ám a valóság kiábrándító lett. Éppen 
hogy jött össze 34 ezer résztvevő. Már 
ha voltak ennyien, sokan ugyanis úgy 
kaptak köszönőlevelet a szavazásról, 
hogy nem vettek benne részt. „Hogy-
hogy megköszönik nekem a szavazatot, 
amikor el sem menten szavazni?” „Itt 
valaki szórakozik! Úgy tartanak nyilván, 
mintha szavaztam volna Karácsony 
Gergelyre. Még meg is köszönik a sza-
vazatot. Pedig nem is voltam szavazni!” 
– írták tucatszámra a közösségi oldala-
kon a „választók”. Csepelen az MSZP 
közleménye szerint kétezer szimpati-
záns szavazott, de még erről is kide-

rült, hogy lódítás. Az egyik szervező a 
Facebookon kotyogta ki, hogy 1755-en 
voltak azok, akik figyelő szemek előtt, 
a beszámoló szerint többnyire Kará-
csony Gergelyre voksoltak. 

Aztán megszólalt a furcsán lett győztes, 
és olyat mondott a zsidólistázás és a ci-
gányverések elfogadásáról, hogy roma 
és zsidó szervezetek, jogvédők sora 
határolódott el tőle. Karácsony Ger-
gely a Hír Tv-ben több mint tíz percen 
keresztül magyarázta, hogy Gyöngyösi 
Márton zsidólistázós felvetése nem ná-
cizmus, Sneider Tamás cigányverése 
– amiért el is ítélték – nem rasszizmus, 
cigányagyonverős mondata pedig „egy 
kiragadott beszélgetés” része volt.

Úgy tűnik tehát, hogy az MSZP most 
bárkivel összefogna a hatalomért, hogy 
Budapestet ellenzéki géppuskafészek-
ként használva bármi áron akadályoz-
za a kormány munkáját és a tervbe vett 
fővárosi fejlesztéseket. Közben jött az 
újabb rossz hír Karácsony Gergelynek: 
Finnországban megbukott az általa is 
propagált alapjövedelem. A finn tapasz-
talatok szerint az alapjövedelemnek 
egyértelmű negatív hatása lett, rontotta 
a munkakeresési hajlandóságot. • TK

Botrányokba fulladt 
baloldali „előválasztás”

Az MSZP és a DK képviselői is ki-
fogásolták, ahogy az önkormányzat 
valamint az FKF munkagépei tisztí-
tották a havat Csepelen. A hókotrók 
és sószórók igyekeztek mindenhova 
eljutni, de az iskolák, óvodák, bölcső-
dék környékén szinte min-
denhol megfordultak. Az ok 
egyszerű: csepeliek jelentős 
része autóval viszi be az in-
tézményekbe a gyerekeket, az 
önkormányzatnak pedig évek 
óta rendezett a pénzügyi hely-
zete, így hókotrásra is jut pénz. 

Horváth Gyula, a DK po-
litikusa videót osztott meg 

arról, ahogy az Iskola téren, a Köl-
csey iskolánál jár a hókotró. „Ahogy 
szokják mondani, ezért tart itt ez az 
ország” – kommentálja a videó ké-
szítője a hóeltakarítást. A videóból 
kiderül: nem csak az iskola körüli 

utakat, de még a KRESZ-parkot is 
letisztították, ahová a felújítás óta 
sok gyerekes család jár. A szocialis-
táknál a Szárcsa iskola környékének 
megtisztítása verte ki a biztosíté-
kot. Utána is mentek és lefotózták, 
ahogy éppen Németh Szilárd háza 
környékén megy a hókotró. Ők az-

zal vádaskodtak, hogy csak 
ott volt hóeltakarítás. Bár ezt 
a Horváth Gyula által meg-
osztott videó eleve cáfolja, 
többen jelezték a közösségi 
oldalon, hogy bizony náluk is, 
Királyerdő és Csepel számos 
pontján, nem csak az iskolák 
körül látták, ahogyan havat 
takarítanak el az önkormány-
zat és az FKF munkagépei. 

Tiltakoztak a hókotrás miatt

fo
tó

: M
T

I



csepeli hírmondó 7

2019. január 1-jétől több ponton változ-
tak a munkaidővel kapcsolatos rendel-
kezések A munka törvénykönyvében. 
Túlórázni mindig lehetett, a szocializ-
musban és a rendszerváltás után is. Az 
Európai Unió legtöbb országában ha-
sonló vagy még több lehetőségük van 
a túlórára a munkavállalóknak – és ez 
nem ütközik uniós tiltásba. Rabszolga-
ságnak mégis egyedül Magyarorszá-
gon, és itt is csak 2018 végén nevezte 
el néhány párt a túlórázást – vélhető-
en politikai haszonszerzés céljából. A 
legfontosabb változásokról Czuglerné 
Ivány Judit munkajogászt kérdeztük.
 
„A munka törvénykönyve pontosan sza-
bályozza az elrendelhető túlórák számát. 
2012 óta évi 250 óra rendkívüli munka-
időt (túlórát) a munkáltató rendelhet el 
egyoldalúan. Ezenfelül lehet évi legfel-
jebb további 150 óra túlmunkát végezni, 
ehhez azonban kifejezetten szükség van 
a munkáltató és a munkavállaló írásbeli 
megállapodására. Kollektív szerződés 
a munkáltató által egyoldalúan elren-
delhető túlmunka éves mértékét maxi-
mum 300 órára felemelheti, ez esetben 
a munkáltató és a munkavállaló már 
csak további évi 100 óra túlmunkában 
állapodhat meg” – magyarázta a mun-
kajogász. 

Kérdésünkre, miszerint mennyire biz-
tosítja a törvény, hogy az évi 400 óra 
túlmunka vállalása önkéntes legyen, 
így válaszolt: ha a munkavállaló úgy 
érzi, a munkáltató a hatalmi helyzeté-
nél fogva kényszerítette őt a megálla-
podás megkötésére, akkor ezt a megál-
lapodást a bíróság előtt megtámadhatja, 
s ha beigazolódik ez a kényszerhelyzet, 
vagy fenyegetés, akkor a bíróság meg-
semmisíti a megállapodást. Lehetősége 
van még a munkavállalónak arra is, 
hogy a munkáltatóval való tárgyalásá-
hoz meghívja a szakszervezet képvise-

lőjét, hogy a munkáltatóval szemben 
képviselje az érdekeit, ami szintén ga-
ranciát jelenthet a megállapodások ön-
kéntességéhez. 

Munkaidőkeret
A túlóra kifizetésének időpontja attól 
függ, hogy a munkavállaló általános 
munkarendben – hétfőtől péntekig napi 
nyolc órában – dolgozik-e, vagy egyen-
lőtlen munkaidő-beosztásban: amikor 
egy bizonyos munkaidőkereten belül 
a munkáltató a munkaidő ledolgozását 
az egyes munkanapokon egyenlőtlenül 
oszthatja be. Ha általános munkarendben 
dolgozik a munkavállaló, akkor minden 
hónapban el kell számolni az esetleges 
túlmunkáját, amit ki is kell fizetni. Ha 
egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, ak-
kor a túlmunkát csak a munkaidőkeret 
végén lehet megállapítani és kifizetni. 
Hozzátette, a munkáltató egyoldalú-
an négy, illetve hat hónapnál hosszabb 
munkaidőkeretet nem állapíthat meg. 
„A maximum hároméves munkaidőkeret 
alkalmazása kizárólag kol-
lektív szerződésben határoz-
ható meg, és a szakszervezet 
beleegyezésétől függ, hogy 
alkalmazhat-e a munkáltató 
ilyen hosszú munkaidőkere-
tet. Azonban kollektív szer-
ződés is csak akkor rendel-
kezhet így jogszerűen, ha a 
hosszabb munkaidőkeretet 
objektív, műszaki vagy mun-
kaszervezéssel kapcsolatos 
okok indokolják. A három év 
egyébként csak a maximum, 
ennél rövidebb idejű mun-
kaidőkeretben is meg lehet 
állapodni.”

Tévhitek
Megkérdeztük, mi a vélemé-
nye arról, hogy az ellenzék 
szerint a szakszervezeteket 

„kiiktatják.” „A szakszervezetek jogai 
formálisan nem gyengültek az új szabá-
lyokkal. A szakszervezetek azt szerették 
volna, ha a túlmunka évi 400 órára való 
felemelésére inkább kollektív szerződés-
ben lett volna lehetőség, s nem egyé-
ni megállapodásokban” – válaszolta. 
Összefoglalóan elmondta, tévhit, hogy 
ezentúl a munkaidőkeret automatiku-
san három év lesz, s így a munkaválla-
lók is csak három év múlva kaphatják 
meg a túlóráért járó bérüket. – Hason-
lóan tévhit, hogy csak most januártól 
van lehetőség a teljes évi 400 óra túl-
munka végzésére. „Általános probléma, 
hogy a nyilatkozatok előtt a nyilatkozók 
nem olvassák el a jogszabályt, holott az 
mindenki számára rendelkezésre áll az 
interneten, ha pedig annak az értelme-
zése bonyolult, akkor is van ma már le-
hetőség jogi segítség kérésére a szöveg 
megértéséhez. Munkajogászként nagyon 
nehéz látni azt, hogy milyen alacsony a 
jogismeret Magyarországon” – mondta 
Czuglerné Ivány Judit. • Lass Gábor

AKTUÁLIS

Rabszolgaság-e túlórázni?  
A munkajogász válaszol

fotó: pixabay
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Jelentősen megnőtt lakásépítési 
kedv a gazdaságélénkítő intézkedé-
sek következtében, s ez Csepelen 
is megfigyelhető – mondta a Hír-
mondónak Hollainé Fekete Anna 
(képünkön), a kerületi önkor-
mányzat főépítészi irodájának 
városrendezési ügyintézője. Az 
iroda számos tanáccsal segíti 
az építkezni vágyókat.

 Egy építkezés sokszor egész élet-
re kiható, nehéz és költséges folya-
mat, de a végeredmény remélhetőleg 
megéri a befektetett energia- és anyagi 
ráfordítást. Milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre, hogy ezt a folyamatot jó 
irányba tereljük?
 A legfontosabb a megfelelő terve-
ző kiválasztása. Egy lelkiismeretes és 
felkészült építész jó irányba terelheti a 
tervezési programot, bemutatja a külön-
féle változatok előnyeit, hátrányait, felel 
a terv szakszerűségéért, a jogszabályi 
előírások betartásáért. Javasolt már a 
tervezés elején megfogalmazni az alap-
elveket is: a közlekedők minimalizálá-
sa, kertkapcsolat, árnyékolás, megfelelő 
tájolás, az intim terek (hálók, fürdők) és 
a nappali funkciók zavartalan használa-
tát lehetővé tévő térszervezés. Érdemes 
elég időt szánni az optimális terv elké-
szítésére, ennek költségei a kivitelezés 
és a későbbi használat során sokszoro-
san megtérülnek. Fontos tudni, hogy 
amennyiben kész lakás vásárlása mel-
lett dönt valaki, mindenképpen járjon 
utána, hogy az építkezés megfelel-e a 
helyi előírásoknak mind az építési sza-
bályzat, mind a településkép védelméről 
szóló rendelet tekintetében. Az utólagos 
szabályossá tétel, a felelősség tisztázá-
sa rengeteg kellemetlenséget és anyagi 
veszteséget okoz. 

 

 Csepelen a legtöbb építkezés a kert-
városias lakóterületeken történik. Ez a 
Királyerdő és a Kertváros városrésze-
ket jelenti. Mit kell tudni annak, aki itt 
akar építkezni?
 A helyi építési szabályzatból két fon-
tos elemet emelnék ki. Az egyik, hogy a 
800 négyzetmétert el nem érő telkeken 
csak egy lakás, e fölött is legfeljebb két 
lakás építhető. A másik, hogy az újonnan 
létesülő, 100 négyzetméter nettó alapte-
rületet meghaladó lakásokhoz az épület 
megvalósulásával egy időben gépkocsi-
tárolót is ki kell alakítani az épülettel 
egy tömegben, megelőzve az utólagos 
építmények rendezetlen látványát. Ezek 
a szabályok elősegítik, hogy az eredeti-
leg egy telek-egy ház struktúrán alapuló 
városi szövet ne váljon túl sűrűvé, visz-
szaszoruljon a telek lehetőségeit túlfe-
szítő, a környezet adottságait figyelmen 
kívül hagyó építési tendencia. Hiszen a 
lakók éppen a sok zöld, a kertvárosias 
nyugalom miatt szeretnek ott élni, és az 
újonnan beköltözők is ezeket az érté-
keket keresik elsősorban. Fontos tudni, 
hogy a főépítészi iroda konzultációval 
segíti a tervezési folyamatot. Nem építé-
si engedélyköteles, egyszerű bejelentés 
alá tartozó lakóépület építése és bővíté-
se esetén még a bejelentést megelőzően 
kötelező a szakmai konzultáció igény-
bevétele, melynek során elsősorban a te-

lepülésképi követelmények, illeszkedési 
kérdések kerülnek előtérbe. 

  Milyen javaslatokkal, tanácsok-
kal látják el az építkezőket ezeken a 
konzultációkon?
 Az eddigi tapasztalatok alapján 
főleg az indokolatlanul bonyolult, 
és ezáltal költséges tetőidomok, ut-
caképtől idegen beépítések helyett 
adtunk javaslatokat a sallangmen-

tes, harmonikus, kertvárosi hagyo-
mányokat tiszteletben tartó, mégis 

korszerű megoldásokra. Fontos, hogy 
az utca felé a lakóház jelleg dominál-
jon, ne a kiegészítő funkciók. A kötet-
len beszélgetés keretén belül, lehetősé-
geinkhez mérten igyekszünk felhívni a 
figyelmet a tömegalakítás kérdésein túl 
az alaprajzok olyan kritikus pontjaira 
is, melyek kisebb módosításokkal jobb 
életteret, praktikus, jól bútorozható he-
lyiségeket, logikus térkapcsolatokat, sok 
esetben gazdaságosabb kivitelezést és 
fenntartható használatot eredményez-
hetnek. Mindezeket a szakmai tapasz-
talataink alapján jobbító szándékkal, ja-
vaslatként tesszük, melyek megfontolása 
az építtető és tervező szabad döntése. 
Sokszor találkozunk azzal a felvetéssel, 
hogy a közvetlen környezet annyira ve-
gyes, hogy nincs mihez igazodni. Ilyen-
kor a tervező felelőssége még nagyobb, 
hiszen egy olyan épületet kell(ene) meg-
valósítani, ami a környezetében iga-
zodási pontként, követendő példaként 
szolgálhat. Úgy gondolom, hogy a meg-
épült házak nem csak a bennük élőknek 
nyújtanak harmonikus otthont, hanem 
látványukkal, méretükkel évtizedekre 
meghatározzák a mikrokörnyezetet is. 
Célunk, hogy a hagyományokat tisz-
telő, ugyanakkor a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő értékek szülessenek, 
melyek nemcsak az adott épület, hanem 
a környezet felértékelődéséhez is vezet-
nek. Hisszük, hogy a rendezett beépí-
tések, a meglévő értékeket tiszteletben 
tartó, színvonalas épületek élhetőbb és 
szerethetőbb lakókörnyezetet eredmé-
nyeznek. • TK

Praktikus tanácsok családi ház építéséhez

A főépítészi iroda 
konzultációval segíti 
a tervezési folyamatot

AKTUÁLIS
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Teljes holdfogyatkozás a Vigadó térről
Január 21-én teljes holdfogyatkozás volt. Ezt a különleges 
csillagászati jelenséget a Vermes Miklós Általános Iskola lel-
kes diákjai is nyomon követték. Tanáruk, Becz Miklós beszá-
molója a kalandos megfigyelésről szól.

„A csillagászati szakkör idei első témája a holdfogyatkozás 
volt. Ha nem volna olyan csábítóan szép a Föld árnyékába 
merülő Hold, akkor ez a jelenség puszta tanagyag lenne, de 
mindenkit fellelkesített, hogy a holdfogyatkozást akár meg is 
figyelhetjük. Bár ennek komoly ára volt: a korai kelés. A je-
lenség kb. fél ötkor kezdődött, és reggel hétig tartott. A leg-
alkalmasabb helyszínt a pesti rakpart kínálta. Hogy el tudjuk 
képzelni látványt, egy planetáriumi program nyugati látóha-
tárára ráillesztettem a Budai várat a palotától egész a Má-
tyás-templomig. Ez a képzeletbeli látkép sokakat megfogott, az 
érdeklődő gyerekek száma egyre nőtt. A négy tanár mellett két 
szülő is jelentkezett segítőnek.

A megfigyelésre a Lánchíd és az Erzsébet híd között, a pesti 
rakparton került sor. A helyszínen három állványra szerelt bi-
nokulár és egy óragépes lencsés távcső várta az érdeklődőket. 

Két kisebb, nyakba akasztható látcsővel sétálni is lehetett. Két 
egykori diákunk is besegített: Fülei Zsombor egy kis, Newton-
rendszerű Dobson távcsövet állított csatasorba, Temesvári 
Ádám pedig egy tükörreflexes fényképezővel dolgozott. Maga 
a jelenség csodálatos volt! A Hold a tervezett megfigyelési idő-
szak alatt szinte végig követhető volt, csak az utolsó negyed-
órát rejtette el egy felhő. A Duna felett viszont vastag ködfolyó 
hömpölygött. Kezdetben még magasan álló Holdat ez nem za-
varta, de a túlpart teljesen eltűnt. A fogyatkozás megfigyelhető 
része több mint két órán át tartott. Fél hét körül bezáródott az 
utolsó felhőablak is a Hold előtt.”

Iskolába hívogató
A Lajtha László Általános Iskolában 50 éve folyik 
ének-és zenetagozatos képzés. Aranyokleveles minő-
sítésű énekkarunk nagy hagyományokkal rendelkezik. 
A család igénye szerinti hangszeres oktatás helyben tör-
ténik a kerületi zeneiskola tanárainak irányításával.
Az első osztályban a tanítóink gyermekközpontú, játé-
kos és kipróbált olvasás- és írástanítási módszerekkel, 
a tanulók egyéni tempójához és képességeihez igazod-
va biztos olvasási, írási, számolási készségeket alakíta-
nak ki. Az emelt szintű énekoktatás évfolyamonkénti 
csoportbontásban történik, a dalokat a tanulóink angol 
nyelven is tanulják. 
Különleges szolgáltatásunk az angol, a német nyel-
vek oktatása 1. osztálytól, kiscsoportban. 

Programjainkról bővebb tájékoztatást kaphatnak: 
www.lajthalaszlo.hu; 276-7167.
Lajtha László Általános Iskola, Csete Balázs u. 1–11.
Tóth Imréné intézményvezető 

Gyerekrajzok
A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
képző- és iparművészeti ágának féléves kiállításának a Sza-
bó Magda Közösségi Tér Galériája adott otthont. Geisbühl 
Tünde, a képző- és iparművészeti ág munkaközösségének 
vezetője mutatta be az alkotásokat: szén- és grafitrajzok, mo-
notípiák, akvarellképek meséltek a körülöttünk lévő világról.

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.

OKTATÁS

fotó: Tóth Beáta
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Nemzeti egységet 
hoztunk létre a család 
ügyében  –  mondta 
Orbán Viktor február 
10-én, Budapesten, a 
Várkert Bazárban tar-
tott évértékelő beszé-
dében. Kijelentette: 
tíz év közös munkájá-
nak eredményeként a 
magyarok ismét hisz-
nek a jövőjükben.

Arról is beszélt, har-
minc évvel a rendszer-
váltás után „újra ki kell 
állnunk a magyarsá-
gunkért, a keresztény 
mivoltunkért, védeni 

kell a családjainkat, a közösségeinket és 
a szabadságunkat is”. Megint vannak 
ugyanis – folytatta –, akik nemzetek 
nélküli világot hirdetnek, nyílt társadal-
makat akarnak, nemzetek feletti világ-
kormányt „eszkábálnak”, idegen kultú-

MAGYARORSZÁG

A magyarok ismét 
hisznek a jövőjükben

Orbán Viktor hétpontos 
családvédelmi akciótervet 
jelentett be, amelyről azt 
mondta: „ez a magyarok 
válasza, és nem a bevándorlás”.  

1. Bevezetik a fiatal házasok gyermekválla-
lási támogatását. Minden negyven év alatti 
nő, aki első házasságát köti, tízmillió forint 
kedvezményes kölcsönben részesülhet. A tör-
lesztést az első gyermek érkezésekor három 
évre felfüggesztik, a második gyermek érke-
zésekor újból három évre felfüggesztik, és a 
tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. 
Ha harmadik gyermek is születik, a kölcsön 
további részét teljes egészében elengedik.

2. Bővítik a csok kedvezményes hitelét. A 
jövőben a két- és többgyermekes családok 
a hitelt használt lakások vásárlására is fel-
használhatják.

3. Eddig a harmadik és minden további 
gyermek születése esetén egymillió forintot 
vállaltak át a nagycsaládosok jelzáloghitelé-
ből. Most már a második gyermek születé-
sekor egymillió forintot, a harmadik gyer-
meknél négymillió forintot, minden további 
gyerek születésekor újabb egy-egymillió fo-
rintot vállalnak át.

4. Azok a nők, akik legalább négy gyerme-
ket szültek és neveltek, életük végéig mente-
sülnek az szja fizetése alól.

5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási 
programja. Legalább hétszemélyes, új autó vá-
sárlását támogatja a kormány: a legalább há-
rom gyereket nevelő családok 2,5 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást kapnak.

6. Megvalósítják a teljes bölcsődei ellá-
tást. Három év alatt 21 ezer új bölcsődei 
férőhelyet létesítenek. Az év végéig ebből 
megépítenek tízezret, 2020-ban és 2021-ben 
pedig további öt-, illetve hatezret. Ez azt je-
lenti, hogy 2022-re minden szülő, ha akarja, 
bölcsődébe viheti a gyermekét.

7. Bevezetik a nagyszülői gyedet, így ha a 
szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden 
maradhatnak helyettük.

Bejelentette továbbá a középiskolai nyelv-
oktatás korszerűsítését, közölve: minden 
középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán két-
hetes külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt 
a kormány költségén. Beszámolt továbbá ar-
ról, hogy a kormány döntése értelmében 700 
milliárd forintot fordítanak egészségügyi 
fejlesztésekre, ideértve a budapesti centrum-
kórházak megépítését is.

fotó: MTI
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Minden nagy döntéssel meg kell várni 
a májusi európai parlamenti válasz-
tást, az európai polgárok döntését – 
mondta Orbán Viktor miniszterelnök 
a visegrádi országcsoport (V4) és Né-
metország pozsonyi kormányfői talál-
kozóján.

A miniszterelnök úgy látja, a mosta-
ni találkozón az EU magállamai vet-
tek részt, mert Európa magját azok az 
országok adják, amelyek a teljesítmé-
nyükkel kiemelkednek. Márpedig az 

államadósság, a költségvetési hiány, 
az export, a munkanélküliségi ráta, a 
bankrendszer és a strukturális reformok 
alapján ezek Európa magállamai, a V4 
Németországgal kiegészülve pedig az 
európai gazdaság növekedési motorja - 
vélekedett. Megjegyezte: egyetértenek 
abban, hogy erős Európát akarnak, és 

ezért együtt akarnak dolgozni a jövő-
ben. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem 
tudni, milyen lesz az Európai Unió az 
EP-választás után, de az biztos, hogy 
„nem olyan lesz, mint amilyen eddig 
volt”. Az EU meg fog változni, és hogy 
milyen irányba, azt az európai polgárok 
döntik el – magyarázta. 

rával árasztanák el az országokat, és ma 
is külföldről irányítják őket. Szavai sze-
rint az új internacionalizmus fellegvára 
Brüsszel, eszköze pedig a bevándorlás. 
„A harc nyílttá vált, mióta a bevándor-
láspárti hadak élére Soros György egy 
Timmermans nevű szocialistát állított. 
Ő vezeti a bevándorláspárti politikusok 
listáját. Erről szól az európai választás, 
erre készül Brüsszel. Mi pedig arra ké-
szülünk, hogy a bevándorláspárti többsé-
get megállítsuk” – fejtette ki.

A kormányfő emlékeztetett: család-
ügyben nemzeti egységet hoztak létre, 
1 millió 350 ezren vettek részt az er-
ről szóló nemzeti konzultációban, és 
nyolcvan százalék támogatta a kormány 
családpolitikáját. Megjegyezte, kilenc 
év alatt megduplázták a családok támo-
gatását, ami arányaiban a legmagasabb 
Európában.

Magyarországnak és a 
térségnek erős, ütőképes 
Magyar Honvédségre van 
szüksége – mondta a hon-
védelmi miniszter éves ér-
tékelő és feladatszabó ve-
zetői értekezletén, amelyen 
Németh Szilárd parlamenti 
államtitkár is részt vett. 
Benkő Tibor elmondta: a 
honvédség a katonák egyéni 
felszerelését és a haditech-
nikai eszközeit egyaránt 
modernizálja.  A megkezdett haderő-
fejlesztés az elmúlt majd fél évszázad 
legátfogóbb és legkomplexebb védelmi 
fejlesztése, amelynek keretében vala-
mennyi fegyvernem megújul. Ehhez 
megvan a kormány erkölcsi és anyagi 
támogatása – tette hozzá.

A miniszter kiemelte: előrébb kell te-
kinteni, olyan innovációt kell bevon-
ni a Magyar Honvédség fejlesztésébe, 
amely a jövő kihívásainak megfele. 
Példaként említette, hogy a kibertér-

ben is kutatás-fejlesztésre van szükség, 
ezért is hozták létre a kiberhadműveleti 
központot a Magyar Honvédségben, s 
folyamatban van a kiberakadémia meg-
alakítása.

Benkő Tibor leszögezte: olyan honvéd-
séget kell építeni, amely az ország vé-
delmi képességét szolgálja. A minisz-
ter a feladatok közül kiemelte a fiatalok 
megszólítását, amelynek egyik fontos 
eleme a honvédségi életpályamodell 
felvázolása.

Orbán: minden nagy döntéssel 
várjuk meg az EP-választást

Átfogó haderőfejlesztés
MAGYARORSZÁG

Pilótaképzés felsőfokon
Helikopterszimulátort adtak át ünnepélyes keretek között február 8-án Szol-
nokon. Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: a mintegy egymilliárd 
forintos beruházás elengedhetetlen Magyarország, a magyar katonák szempont-
jából, és bízik abban, hogy más nemzet pilótaképzésében is részt tudnak venni.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter

fotó: pixabay
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A Béke téri templom Werner kóru-
sa a szerbiai Versecen, a régi Ma-
gyarország délkeleti csücskében 
járt kórustalálkozón. A verseci 
katedrális fiatal plébánosa, Pa-
latinus Alen atya hívta meg őket 
egy nagyon nemes cél érdekében. 
Ugyanis tradíciót szeretne terem-
teni az összefogásra, és a térség 
nemzetiségi kultúrájának aktív 
megismerésére. A Werner kórus 
vezetője, Jónás Miklósné karnagy 
számolt be arról az ott történtek-
ről.  „Hét énekkar vett részt a talál-
kozón. Szerepelt a városi énekkar, 
az ő kamarakórusuk, román orto-
dox férfikar, pedagógusok kórusa, 
reformátusok kórusa, sváb kórus. 
A Werner Alajos kórussal együtt 
énekelt a halásztelki Szent Erzsébet 
kórus tíz tagja is. Repertoárunkban 

magyar és klasszikus szerzők művei 
szerepeltek. Szólistánk Füzesi Bogi 
volt. Fantasztikus sikert arattunk, 
állva tapsoltak nekünk. Ezek után 
pazarul megszervezett agapéra és 
baráti beszélgetésre vártak min-
denkit. Az ünnepi alkalomra – az 
összetartozás jeleként – egy hatal-
mas, kerek, fonott, töltött kalácsot 
sütöttem, melynek egyik fonata 
mazsolával, a másik dióval, a har-
madik csokoládéval volt töltve. A 
közepére nemzeti színű szalaggal 
átkötött mézboros üveget helyez-
tünk. Nagyon megható volt, ahogy 
majd’ mindenki sorba állt egy sze-
letnyi kóstolóért.” 

A csepeli önkormányzat pénzbeli 
támogatással segítette, hogy a kó-
rus részt vehessen a találkozón. 

Kórustalálkozó VersecenEGYHÁZI ÉLET
A türelem rózsát terem
Ki ne ismerné ezt a közmondást, amelyet 
gyakrabban kellene ismételgetnünk a mai 
rohanó, türelmetlen és felszínessé váló 
világunkban. Február másodikán ünne-
peltük a régóta várt találkozást a negy-
vennapos  Üdvözítő és a rá már oly régóta 
várakozó aggastyán Simeon között. Az 
igazlelkű Simeon rabbiként Isten ígéretére 
várt, miszerint ő addig nem fog meghalni, 
amíg nem találkozik az Üdvözítővel. Év-
tizedek türelmes várakozása előzte meg a 
szent család templomba lépését. Ez a tü-
relmes várakozás Simeon lelkét érzékeny-
nyé tette, és így nemcsak várta, hanem fel 
is ismerte a kis csecsemőben Krisztust. 
Karjaira vehette és elmondhatta a lelké-
ből fakadó gyönyörű imát – a „Most bo-
csásd el Uram a Te szolgádat...” kezdetűt 
–, melyet ugyanilyen körülmények között 
mi, görögkatolikus papok is elmondunk, 
karjainkon az oltárhoz vitt, megkeresz-
telt kisbabákkal. Ez a nap a fény ünnepe 
is, hiszen ugyanebben az imában a pogá-
nyok megvilágosításáról is szó van. Aki 
megkeresztelkedik, Isten világosságában 
fog élni. Ezért adunk át a keresztelés al-
kalmával  szentelt gyertyát emlékül is a 
családoknak. Ezért szenteljük meg febru-
ár másodikán a gyertyákat. Ezért hívjuk 
ezt az ünnepet a találkozás ünnepének és 
gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének 
is. A mellékelt képen Fülöp érsekünk ad 
áldást a fénylő gyertyákkal. Adjuk tovább 
mi is Isten fénylő szeretetét és nyugalmát 
embertársainknak!
Prodán Gábor görögkatolikus parókus

Az ünnepi alkalomra egy hatalmas, fonott kalács készült

fotó: Aleksandar Putnik
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A Csepeli Svábok Szabad Kulturális 
Egyesülete és a Csepeli Német Önkor-
mányzat 29. alkalommal rendezte meg 
a hagyományos sváb bált a Nagy Imre 
ÁMK tornacsarnokában.

A bált Borbély Lénárd polgármester 
nyitotta meg. Mint mondta, a német 
önkormányzat aktív munkáját mutatja, 
hogy az egyesülettel karöltve aktívan 
ápolja a nemzetiségi hagyományokat. 

Az egyesület képviseletében Kalte-
necker Antalné elnök köszöntötte a 
résztvevőket. „Úgy gondolom, rendez-
vényünk kiváló alkalom arra, hogy is-
merkedjünk, beszélgessünk, fogjuk meg 
egymás kezét, szót váltsunk egymással 
és a rég nem látott barátainkkal” – 
hangsúlyozta. 

Ezután német néptáncokat és palotást 
mutattak be a fellépők. A bálon – töb-
bek között – részt vett Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek, Bár-
kányi Judit, a Fővárosi Német Önkor-
mányzat elnöke, Lászlóné Balázsovits 
Magdolna, a Csepeli Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke, Bangóné 
Borbély Ildikó országgyűlési képvise-
lő. A jó hangulatról idén is a Lustigen 
Musikanten zenekar gondoskodott. 

Sváb bál 29. alkalommal

A VII. Szent Erzsébet-bálon, tavaly november-
ben másfél millió forint gyűlt össze a felaján-
lásokból. Az összeg felét a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány tusnádfürdői gyermekotthona kapta 
meg. Az ajándékról szóló emléklapot, illetve já-
tékokat, rajztáblákat nemrégiben adták át a cse-
peli önkormányzat képviselő. A pénzt a gyer-
mekotthon fürdőszobáinak felújítására fordítják.  

Az összeg másik fele a kerület kilenc egyhá-
zi közösségéhez (három római katolikus,  két 
református, egy-egy evangélikus, görög-kele-
ti, baptista, zsidó) került. Ezek elosztásáról ők 
gondoskodtak. Beszámolóik szerint zömmel rá-
szoruló családok, idősek voltak a kedvezménye-
zettek, akik nehéz körülmények között élnek, s 
minden segítség, támogatás fontos. 

Segítség gyerekeknek, családoknak
CIVIL ÉLET

A tusnádfürdői gyerekek játékokat 
is kaptak az adomány mellé

fotó: Tóth Beáta
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Noha a tévék képernyőjén 
nézők milliói láthatták az 
Egyesült Államok egyik 
legrangosabb eseményét, a 
Super Bowl döntőjét Atlan-
tában, kevesen hagyták szó 
nélkül Szőke Gábor Miklós 
képzőművész alkotását, az 
acélból készült hatalmas 
sólyomszobrot, amelyet az 
Atlanta Falcons amerikai 
futballcsapat stadionja előtt 
állítottak fel. Szurkolók 
tucatjai készítettek közös 
fényképet az alkotóval vagy 
csak szorongatták a kezét 
gratulációként – erről szá-
molt be a helyszínről az al-
kotó, akit a helyiek elárasz-
tottak a szeretetükkel.  

A szobor nem véletlenül ke-
rült a népszerű csapat stadi-
onja elé: a falcon szó ugyanis 
sólymot jelent, a megrende-

lők pedig Szőke Gábor Mik-
lós alkotását találták a leg-
jobbnak, hogy a csapatuk 
jelképévé váljon. A világ 
legnagyobb madárszobra ké-

szült el rozsdamentes acélból 
és bronzból. Magassága 12,5 
méter, szárnyainak fesztávol-
sága 21 méter. A grandiózus 
munkát 2017-ben kezdték el, 

és kétszáz ember dolgozott 
rajta. Szőke Gábor Miklós 
négy évvel ezelőtt alakította 
ki műhelyét a Csepel Művek 
egyik csarnokában, mert ezt 
a helyet találta a legalkalma-
sabbnak az alkotómunkára. 
Munkatársaival együtt a mű-
helyt folyamatosan alakítot-
ták, fejlesztették. Megszeret-
ték Csepelt, otthonra találtak 
a kerületben. A sólymot is a 
csepeli műhelyben állították 
össze, majd szállították el 
hajón, kamionokkal Atlan-
tába.  

Szőke Gábor Miklós az 
egyik legismertebb, nemzet-
közi hírnévvel is rendelkező 
magyar képzőművész. Nevé-
hez több mint ötven köztéri 
alkotás fűződik országszerte, 
ezek közül a legismertebb a 
hatalmas Fradi-sas. • CS. 

A sólyom Csepelről Atlantába repült
KULTÚRA

FREE!
BBBUUDDAAPPEESSSTTT IINNN 
YYOOOUUURR PPOOOCCCKKKEETT!!

BUDAPEST MAP, 
NEWS & TOPLISTS
PLACES & TOURS

in one place

EVERY INFO

Szőke Miklós Gábor 
az acélból készült 

sólyom előtt

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzatának támogatásával, a Csepeli 
Városkép Kft. kiadásában megjelent 
az Egy szelet Csepel című könyv!
 
A közel 300 oldalas képes kiadvány átfogó 
formában tárja az olvasó elé Csepel törté-
netét. A fejezeteket rendkívül gazdag archív 
fotó- és dokumentumanyag teszi igazán 
érdekessé. Rövid leírások és képsorok mu-
tatják be a település városrészeit, valamint 
a kerület értékeit, kulturális programjait. 
A kötet háromdimenziós fotókat, valamint 
az azok megtekintéséhez szükséges szem-
üveget is tartalmaz. További melléklete egy 
térkép az egykori és a mai Csepelről.
 
Önköltségi áron, 1990 forintért 
a Királyerdei Művelődési Házban
megvásárolható!
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93 esztendős Benedek Ferenc a cse-
peli és a magyar öttusasport kiemel-
kedő alakja. A korábbi háromszoros 
magyar bajnok sportoló, majd mester-
edző, szakíró utánozhatatlan életútjá-
nak ismertetéséhez egy könyv sem 
lenne elég. Edzői pályafutását olyan 
tanítványok tették ismertté, mint 
a kétszeres olimpiai bajnok Néme-
th Ferenc, az öttusalegenda Balczó 

András, aztán Földi László, Maracs-
kó Tibor vagy Villányi Zsigmond, 
Pajor Gábor, a junior-világbajnok 
Bodnár János, Dobi Lajos. Csepelen 
és országszerte is nagy köztisztelet-
nek örvend, szerencsére napjainkban 
is lehet találkozni vele itt a kerület-
ben, ahová ezer szállal kötődik. 

Isten éltesse erőben, egészségben!

Magyarország legismertebb arisztok-
ratacsaládfa-kutatója Gudenus János, 
aki 1980-ban költözött Csepelre egy 
panellakásba. Örökletes címként maga 
is báró, de egy 1947-es törvény betil-

totta a címek hivatalos használatát, ma-
gánéletében pedig csak a rend kedvé-
ért említi meg, ha kérdezik. A magyar 
kormány 2014-ben lovagkereszttel tün-
tette ki. Az indoklásban ez áll: „nem-

zetközileg is jelentős 
genealógiai és törté-
nészi kutatómunkája, 
kiemelkedő életműve 
elismeréseként”. 

„Az én Gudenus 
ősöm a németalföldi 
Utrechtből szárma-
zik, és Bécsben kap-
ta meg a bárói címet 
1732-ben. Pontosan 
nem tudom, milyen 
érdemek alapján, de 
valószínűleg katonai 
jellegűek voltak” – 
mondja Gudenus 
János.

Szentirmay László-
val közösen írta meg 
Összetört címerek 
címmel társadalom-
történeti munkáját, 
amelyet 1989-ben 
adtak ki 40 ezer pél-
dányban, s gyorsan 
el is kelt. A könyv 
szenzációt keltett 
abban az időben, 

mert tabu témával foglalkozott, és ko-
rábban nem készült ilyen összefoglaló 
mű a magyar arisztokraták sorsáról 
1945 után. Jelenleg mintegy 120 fő-
nemesi arisztokrata családot tartanak 
nyilván Magyarországon, ami ötszáz 
embert takar. Bárók, grófok, hercegek, 
akik különféle tevékenységekkel fog-
lalkoznak. Pedagógusok, mérnökök, 
jogászok, papok lettek. A politikai élet-
ben elenyésző a számuk. Az egyik is-
mert személy a már elhunyt gróf Beth-
len István volt, aki a rendszerváltás 
után országgyűlési képviselő és az An-
tall-kormány pénzügyi tanácsadójaként 
szerepelt. Habsburg György osztrák 
főherceg, magyar királyi herceg (címeit 
természetesen nem használja), az utol-
só magyar király, IV. Károly unokája 
az Érd melletti Sóskúton lakik csa-
ládjával. Felesége szintén arisztokrata, 
hercegnő. Korábban utazó nagykövet-
ként, majd a Magyar Vöröskereszt el-
nökeként tevékenykedett. 

Gudenus János elkészítette a magyar-
országi főnemesség XX. századi ge-
nealógiáját öt kötetben, amelyek 1990 
és 1999 között jelentek meg. Részben 
családtörténeti könyvekből, almana-
chokból, részben maguktól az érintet-
tektől gyűjtötte össze az ismereteket 
1962 óta. A magyar arisztokraták rend-
szeresen összejárnak, ami elsősorban 
rokoni kapcsolataikból ered. • Csarnai 

Egy lovagkeresztes családfakutató

Benedek Ferenc 93!

AKTUÁLIS

Gudenus János a lovagkereszttel

Teljes cikk:
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A tavaszi fáradtságot el-
sősorban a szervezet me-
latonin (alvási hormon) és 
szterotonin (boldogsághor-
mon) szintjének szezonális 
ingadozása okozza.  Télen 
kevesebb napfényhez ju-
tunk, ilyenkor fokozódik a 
melatoninképződés, megnő 
az alvásigény. Ám a tavasz 
közeledtével több fény ér 
bennünket, nő a szetroto-
ninszint, ami időleges za-
vart okozhat az alvás-ébren-
lét természetes ritmusában.  
A hormonok mellett azon-
ban étrendünknek is komoly 
szerepe van a fáradtságérzés 
kialakulásában. A téli ka-
lóriadúsabb ételek helyett 

érdemes több zöldséget, 
gyümölcsöt, sovány húst, 
tejterméket fogyasz-
tani, hogy megelőz-
zük a vitaminhiányt. 
Ne feledkezzünk el a 
megfelelő folyadék-
pótlásról sem. Aján-
lott naponta legalább 
1,5-2 liter ásvány-
vizet, gyümölcs és  
zöldséglevet inni. 
Mozogjunk minél 
többet: sétáljunk, 
kocogjunk, fussunk, 
tornázzunk! A rend-
szeres testmozgás 
jelentősen javítja a 
szervezet ellenálló- 
képességét, erősíti 

az immunrendszert. Ugyan-
akkor a sport a stressz fe-
letti kontroll egyik fontos 
tényezője is. Szabályozza, 
optimalizálja a szívritmust,  
a vérnyomást, és enyhíti a le-
hangoltsággal járó tüneteket.

Hogyan győzhetjük le 
a tavaszi fáradtságot?

AKTUÁLIS

A komposztálási mintaprogram keretében 600 literes műanyag komposztáló edényt lehet igényelni ingyenesen! 
Jelentkezhetnek a kerület kertes házas (kerítéssel közrezárt) ingatlantulajdonosai, valamint intézmények (óvodák, 
iskolák) is. 
Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen kipróbálnák a háztartási komposztálást, és a korábbi években nem vettek 
részt önkormányzati komposztálási pályázaton. Az elbírálás a beérkező igénybejelentések sorrendjében történik. 
A jelentkezési lap beszerezhető: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablaká-
nál, vagy letölthető a www.csepel.hu és a www.varosgazda.eu weboldalakról. 
A kitöltött jelentkezési lap benyújtható: postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Budapest, Katona 
József u. 62-64.) címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy a komposztalas@varosgazda.eu e-mail címen. 
Jelentkezési határidő: 2019. március 20. 
Bővebb felvilágosítás: Erdeiné Schuch Beáta 
Telefon: 1/277-7856 vagy 30/698-5921 
E-mail: erdeine.beata@varosgazda.eu

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI
INGYENES KOMPOSZTLÁDÁÉRT?

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

CSEPELI LAKOSOK ÉS INTÉZMÉNYEK RÉSZÉREKOMPOSZTLÁDA AKCIÓINGYENES

A 2018-ban indult Csepeli Zöld Sziget Program keretében közterületeinken 2000 új fa telepítését kezdtük meg. Ezen felül több száz  
növendék gyümölcsfát, több ezer kerti cserjét, több tízezer virágpalántát osztottunk szét ingyenesen a csepeli családok között. Idén is 
elindítjuk ingyenes komposztláda programunkat a ház körüli zöldhulladékok természetes újrahasznosítása érdekében.  
Igényeljen Ön is ingyenes komposztládát az Önkormányzattól és vegyen részt lakókörnyezetének szebbé, jobbá tételében.
 
Tegyünk közösen Csepelért!

TISZTELT CSEPELIEK!

C SEPEL

Komposzt CSH 209x133 UJ.indd   1 2/8/19   15:32

Régi fotókat 
keresünk!

Olyan 1970-es években 
készült fényképeket ke-
resünk, amelyek a régi 
Csepeli Parkmozit és 
Ifjúsági Parkot ábrázol-
ják. Szívesen fogadjuk az 
ott lencsevégre kapott 
családi, baráti fotókat, 
életképeket is, amelyek 
visszaadják, felelevenítik 
a korszak hangulatát.

Amennyiben van ilyen 
régi fotó a gyűjtemé-
nyükben, kérjük jelent-
kezzenek az  info@cse-
pelivaroskep.hu  e-mail 
címen vagy a 06/70 502-
6888-as telefonszámon.
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Idén új helyszínen, a Királyerdei Mű-
velődési Ház kertjében rendezik meg 
a hagyományos csepeli disznótort 
február 16-án. A kulináris élmények 
mellett számos előadás, színpa-
di program várja az érdeklődőket. 
A rendezvény sztárfellépője Völgyi 
Zsuzsi lesz.

Az énekesnő lapunknak elmondta, nagy 
öröm számára, hogy felléphet a rendez-
vényen, hisz több szállal kötődik Cse-
pelhez. „Itt nőttem fel, itt jártam óvodá-
ba, iskolába. Szeretem a kerületet, bár 
már nem élek itt, a rokonaimhoz sokszor 

jövök látogatóba. Kis-
lányom hamarosan két-
éves lesz, így időm nagy 
részét lekötik a gyer-
mekem körüli teendők, 
de a munka miatt sincs 
okom panaszra. Tavaly 
év végén egy különleges 
adventi koncertkörúton 
vettem részt.  Jó érzéssel 
gondolok vissza a prog-
ramra, hisz a kivételes 
zenei élmény, a magas 
szakmai színvonal mel-
lett Denk Viktóriával, 
Gonda Lászlóval, Bá-
der Ernővel egy remek 
művészcsapat állt össze. 

A templomok koncertteremmé alakultak, 
a közönség szeretettel fogadott, rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptunk, ami megad-
ta a lendületet a jó évkezdéshez. Január 
közepén pedig megjelent a Vágyom rád 
című Romantic-dal feldolgozása, ami 
óriási sikert aratott. Ez arra sarkallja a 
csapatot, hogy tovább folytassuk a közös 
munkát, hat év zenei anyagából újabb 
remek feldolgozásokat készítsünk. A cél, 
hogy ezek a régi slágerek új köntösbe 
bújtatva, kicsit áthangszerelve eljussa-
nak a mostani generációkhoz. Megpró-
báljuk követni a legújabb trendeket, stí-
lusirányzatokat, ezért is dolgozunk olyan 

tehetséges fiatalokkal, akik otthonosan 
mozognak az új zenei világban. Egykori 
slágereink is részben az egyedi hangzás-
nak, a tradicionális cigány- és popzene 
ötvözésének köszönhetik népszerűsé-
güket.” Az új feladatokról szót ejtve az 
énekesnő kiemelte, izgalmas kihívás 
a Kunovics Katinkával készülő közös 
előadásuk, melyet a Centrál Kávéházban 
mutatnak be. Seres Attila művészeti ve-
zető irányítása alatt egy egyedi, kulturá-
lis program körvonalazódik. „Katinká-
val lassan két évtizede nagyon jó baráti és 
szakmai kapcsolatot ápolunk, remélem, a 
produkciónk többször látható majd.” Vé-
gül a tervekről kérdezve elmondta, most 
a legtöbb figyelem a kislányára ösz-
szpontosul. „Nem erőlködőm, nem sür-
getek semmit, csak járok azon az úton, 
amit a gondviselés nekem szánt.” • PE

Völgyi Zsuzsi: „…csak járok 
azon az úton, amit 
a gondviselés nekem szánt”

AKTUÁLIS

Montessori tehetségközpont
A Montessori Kétnyelvű Tanulócsoport ingyenes iskolába hívogató fog-
lalkozásokat szervez leendő első osztályos gyerekek részére.

Időpontok: február 21., 28. és március 7., 21.,28., 15.30-tól 16.30-ig. 
Mivel a férőhelyek száma korlátozott, előzetes, e-mailben való beje-
lentkezés szükséges.

További információ és bejelentkezés: montessoriiroda@gmail.com 

A disznótort idén 
a Királyerdei 
Művelődési Házban 
rendezik meg
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik kéthetente 32 000 példányban

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

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

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Kecskés 
Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Mezey László , Nagy Zita, Potondi Eszter

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 28-án, 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 25.

Sorsoltunk! A január 31-ei skandináv rejtvény nyertese: Oláh Ferenc,  Cím: 2461 Tárnok, Rákóczi utca. A gyerekrejtvény nyertese: Székely Sebes-
tyén, Cím: 1214 Budapest, Völgy u. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 
óra között (Csete Balázs u. 15.). Gratulálunk!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Jókedvű

2. Nem nagy

3. Rest

4. Vásznat készít

5. Együtt őrzött disznók csoportja

6. Ízesít

7. …-főzés (tevékenykedés a konyhában)

8. Szőlőből készülő ital

9. Étel, ami lehet májas, vagy véres is

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban 
olvashatod!

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

Gyerekeknek ajánljuk: 
Március 1., 10-10.45: Kerekítő Mondókás 
Móka 0–3 éveseknek: játékos foglalkozás. 
Ölbeli játékok, mondókák hangszerjáték-
kal. A foglalkozást Farkas Katalin óvodape-
dagógus vezeti. A foglalkozások ingyene-
sen látogathatók regisztrált olvasójeggyel.

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

Felnőtteknek ajánljuk:
Február 20-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub – 
Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket.
Március 8-a, 16.30: Volt egyszer egy Ko-
csis Zoltán: hosszú évtized egy géniusz kö-
zelében c. kötet bemutatása. Beszélgetés 
Koppány Zsolt íróval. Részt vesznek az Eg-
ressy Béni Zeneiskola zongora szakos diák-
jai. A rendezvényen Kocsis Zoltán névnap-
ját és a nemzetközi nőnapot is ünnepeljük. 
Mindenkit szeretettel várunk, hölgyeknek 
apró ajándék március 8-a alkalmából. 

Március 27-e, 17 óra: Helytörténeti es-
ték – a csepeli kerékpárgyártás 90 éve. Az 
elmúlt 90 évet foglalja össze előadásában 
Nógrádi László, a híres csepeli Niederkirch-
ner família képviselője (CSHVE).
Február 16-a, 10-12 óra: Agytorna Klub – 
rejtvényfejtők klubja – Sudoku, skandináv, 
szókereső és társai? Igen. Várunk minden 
játékos kedvű rejtvényfejtőt.  Klubvezető: 
Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

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.

* * *
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 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-
mányából kivont DVD-k 100 Ft/db áron 
megvásárolhatóak.

A könyvtár programjai:
Horgolóklub: minden csütörtök, 10 óra
Matematikakorrepetálás minden 
szerdán 15.30-tól.

Meridiántorna: feb. 21., márc. 7., 15 óra
Szemtorna: február 21., március 7., 15.30 
Gyógyító hangok: február 20., 17 óra

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

* * *

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.

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: március 6-a.
Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes, 
kineziológus. Legközelebb: február 20. 
Téma: A lélek nyelve, mint betegség

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás és is-
kolás csoportokat. Könyvújdonságok: két-
hetente várják a kedves olvasókat! Ingyenes 

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

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

* * *

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

Február 21-e, 17 óra: Varga 
Patricia Minerva festőművész 
„…már százezer éve nézem, 
amit meglátok hirtelen…” című 
kiállításának megnyitója.

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

Február 17-e, 16 óra: Ullrich Ágoston: 
Rajzstudiumok című emlékkiállításának 
megnyitója.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

EDZÉSEK
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
A KIRÁLYTEAM
KICK-BOX AKADÉMIÁN!

HELYSZÍN: RÁKÓCZI ISKOLA TORNATERME,
CSEPEL, RÁKÓCZI FERENC ÚT 88-89. (SZENT IMRE TÉR)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: 
KIRÁLY ISTVÁN +(36) 30 940 0935 

VÖRÖS ROLAND
K-1 ÉS MUAI THAI EDZŐVEL
ÉS HABASH ANTOINE
KÉTSZERES K-1 VILÁGBAJNOKKAL

HABASH AN
TOIN

E
KÉTSZERES K-1 VILÁGBAJNOK
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A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET 
FENNTARTÁSI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET 

KERTÉSZETI/PARKFENNTARTÁSI 
MUNKAVEZETŐ MUNKAKÖRRE

FELADAT: A Zöldterület fenntartási osztályhoz tartozó zöldterületek tekinte-
tében, a kiemelt közterületekkel kapcsolatos kertészeti feladatok tervezése, ki-

adása, koordinálása, ellenőrzése. A parkfenntartási csoporthoz tartozó kertészeti 
egység és/vagy parkfenntartási egység (fizikai munkavállalók) koordinálása, 

kiadott feladatok visszaellenőrzése, valamint a munkakörhöz tartozó adminiszt-
ratív feladatok ellátása. 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK: kertészeti ismeretek, jó kommunikációs képes-
ség és szervezési készség, hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat, tapasztalat, 
igényes, precíz munkavégzés, legalább középfokú végzettség, gépjármű vezetői 

jogosítvány (B kategória)
Felvételnél előnyt jelent: helyismeret, műszaki ismeretek, felsőfokú kertészeti 

végzettség
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes jövedelem, jövedelem kiegészítő juttatás: 

Cafeteria, hosszú távú, stabil munkahely, szakmai fejlődési lehetőség, jó munka-
helyi légkör, változatos feladatok

NAPI MUNKAIDŐ: Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 16:00,  Péntek: 7:00 – 12:20
JELENTKEZÉSÉT önéletrajz és bizonyítványok megküldésével 

a park@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja személyesen 
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) is.

●●●
A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI 

OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET 
HULLADÉKGYŰJTŐ-UTCASEPRŐ 

MUNKAKÖRBE
FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén hulladékgyűjtői-ut-

caseprői, parkőri munkák végzése.
ELVÁRÁSOK: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhel-

hetőség; 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.

●●●
A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. 

FELVÉTELT HIRDET
ÚTKARBANTARTÓ KŐMŰVES ÉS

ÚTKARBANTARTÓ SEGÉDMUNKÁS 
MUNKAKÖRBE

FELADAT: Budapest XXI. kerület, Csepel közigazgatási területén út- és járda-
szegélyezés, betonozás, aszfaltozás, térkövezés.

VILLANYSZERELŐI MUNKAKÖRBE
FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem lakás céljára szolgáló 

létesítmények és társasházi lakások munkáinak elvégzése.
ELVÁRÁSOK:1-3 év szakmai tapasztalat; útkarbantartó kőműves munkakör-

ben 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 gya-
korlat; B,C,E kategóriás gépjármű vezetői jogosítvány; nehézgépkezelő jogosult-
ság; villanyszerelő munkakörben: ELMŰ regisztráció, gyengeáramú jártasság

AMIT KÍNÁLUNK: hosszú távú, stabil munkahely; bejelentett 8 órás munka-
viszony; 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 személyesen a 

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

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 ügy-
intézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, 
szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, Javítás vagy csere 
esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
Favágást, gallyazást vállalok alpin technikával – akár szállí-
tással is T.: 0670 29603231________________________________________ 
SZŐNYEGTISZTÍTÁS saját otthonában 800 Ft+ÁFA/m2 áron, 
Halásztelken 5 m2 felett ingyen kiszállással, Csepelen 1000 
Ft+ÁFA szállítási díjjal. RUHAJAVÍTÁS és RUHATISZTÍTÁS 
Csepelen és Halásztelken. Hívjon bizalommal! 30  296 4427, 
70 201 7298

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI cég munkatársakat keres acélszerkezetek helyszí-
ni szerelésére, versenyképes fizetéssel. A munkavégzés he-
lye országszerte változó, ez távolságtól függően több na-
pos kiszállást is jelenthet. Jogosítvány, szakmai gyakorlat 
előny! Jelentkezés:T.: +36703947171 (hétköznap munka-
időben), email: info@aaugyfel.eu (önéletrajz csatolásával).________________________________________ 
SEGÉDMUNKÁRA részmunkaidőre nyugdíjas munkatársat 
keresünk budafoki (XXII.kerület) borászatunkba! 
T.: 06 30 896 2318________________________________________ 
CSOMAGOLÓ/gépkiszolgáló munkatársakat keresünk a 
XXII. kerületi élelmiszergyártó üzembe. 1 műszakos nappa-
li munkavégzés, átlagbér nettó 160.000+BKK bérlet. 
T.: 0620 441 3386 ________________________________________ 
CSEPELI konyhánkba mosogatót keresünk. 
Elérhetőség: Gaál László 0630 914 52 11

EGÉSZSÉG________________________________________ 
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 

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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- pék/finompék
- árufeltöltő
- élelmiszer eladó (csemege- vagy húspult)
- vevőszolgálati munkatárs
- pénztár host/hostess
 

Jelentkezni az alábbi munkakörökbe lehet:

Telefon: 24/888-710
e-mail:  (kérjük megjelölni: csepel) allas@auchan.hu
web: www.auchan.hu/allas
vagy személyesen áruházunk vevőszolgálatán.

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. 

Pega sarok

95.600 Ft
helyett

most Csak  

89.900.- 
Forint

Boston 
francia ágy:

Csak  

110.600.- 
Forint

Csak  

87.200.- 
Forint

P140 kanapé

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

Boross László Varázslatos Mexikó
című fotókiállítására

2019. március 1., 18 óra
2. rész
Piramisok és Istenek 
előadás

2019. február 27., 18 óra
1. rész

Az Aztékok és a Maják földjén
előadás

A kiállítás és az előadások helyszíne: 
Szabó Magda Közösségi Tér, 

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

A kiállítás megtekinthető 2019. március 14-ig,
hétköznapokon 9.00-19.00 óráig,

szombaton 9.00-13.00.
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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

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 KATEGÓRIÁK

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

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

II. Rákóczi Ferenc út 88-92. (bejárat a Szent Imre tér felől)
Tel.: 226-1372; www.hszi21.hu; jatszohaz@hszi21.hu
Nyitva tartás: h: 8-18; k-cs: 9-17; sz: 8-17; p: 8-13; szo: 9-12

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK

Apró csodák (0-3 éves korig) Kisgyermekes szülők beszélgetős 
csoportja. Kéthetente hétfőn: 10.00-11.00.

Babamasszázs (1-10 hónapos korig) A szülők öt alkalomból álló 
tanfolyam keretén belül sajátíthatják el a masszázs alapfogásait. 
Kedd: 11.00-12.00.

Szülésfelkészítő Mindent a szülésről dúlával, egyéni és/vagy csoportos 
beszélgetés várandós édesanyák számára.
Kéthetente hétfőn: 15.30-17.00.

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig) Kézműves foglalkozások, 
mozgásfejlesztés, mondókázás, tanácsadás egyéni és csoportos formában, 
szakképzett munkatársak vezetésével.Szombat: 9.00-12.00. 

Játszva angolul (5-10 éves korig)
Élmény központú angol nyelv oktatás a tematikus foglalkozások keretében.
Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30. 

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, 
tanácsadás 5-16 éves korú gyermekek részére.
Hétfő: 14.30-16.30; szerda: 8.00-13.00, 14.00-17.00. 

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig) 
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység mellett a 
szülőnek lehetősége van gyermekfelügyeletet is kérni, legfeljebb 3 óra 
időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!
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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:
február 23. (szombat), március 15. (péntek), április 27. (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

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: február 23., szombat 10.00-16.00
A tárlat díjmentes megtekinthető.

Március 2.,  9.00-13.00
BABA-MAMA ÉS TINI BÖRZE
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.
Műsorelőzetes!
BUBORÉK PARTY – Interaktív gyermekkoncert a Buborék együttessel
Időpont: március 24. vasárnap 11.00
Jegyek elővételben már kaphatók 1500.-Ft-os áron

TANFOLYAMOK
Jobb agyféltekés rajztanfolyam – Jelentkezőket várunk! 
Kezdés: február 25-én. 13 alkalom, hétfőnként 17-19 óráig
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamvezetőnél a 30/ 9443-460-
as telefonszámon vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen
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: február 14-én és 28-án 18.30

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

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

Március 1., 18 óra
KALEIDOSZKÓP: HÁTIZSÁKKAL A VILÁG KÖRÜL
Előadó: Female Yeti, világutazó. A belépés ingyenes!

2019. március 2., 17 óra
KISVAKOND BÁBELŐADÁS
Jegyek rendelhetők: vakondjegy@yahoo.com címen. 

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
Sokszínű táncoktatás- középiskolásoknak: kedd-18.00-19.00 
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 tagozat)
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/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
László)
a hatvanas
hetvenes, 
nyolcvanas 
évek 
zenéivel
a Szabó Magda 
Közösségi Térben

2019. március 8.,
péntek 18-21 óra
 

A programra a belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.
 

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


