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Kormányzati támogatással útépítési 
program indul Budapesten, így ha-
marosan szilárd útburkolatot kap 
több csepeli földút is. 

A program keretében 42 kilométernyi 
utat aszfaltoznak le városszerte, mely-
nek összköltsége 8,3 milliárd forint. Az 

állami pályázati forrásból megvalósult 
projektből Csepel önkormányzata je-
lentős összeget, mintegy másfél milli-
árd forintot nyert el. A támogatás – az 
önrésszel együtt – eléri a 3,3 milliárd 
forintot, melyet az önkormányzat asz-
faltozott utak, járdák és csapadékvíz-el-
vezető rendszerek kiépítésére fordít.

A fejlesztés első ütemében a Királyer-
dő út kap szilárd burkolatot – jelentette 
be sajtótájékoztatóján Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere. A politikus ki-
emelte: a szocialista városvezetés 2010-

Aszfaltozott út, új járdák, kocsibeállók, csapadékvíz-elvezetés

Megkezdődött a Királyerdő út építése

AKTUÁLIS

Borbély Lénárd: 
a négyéves útépítési 
program első fázisa  
2019-ben 
valósul meg  

Az érintett utcák  
Az útépítések érintik a Badacso-
nyi, a Csáklya, az Erdész, a Gyön-
gyvirág, a Fenyves utcát, vala-
mint a Királyerdő utat, a Lankás, 
a Méter, a Matróz, a Medves, a 
Pikkely, a Repkény, a Szúnyog, a 
Tiborc, a Vadgalamb,  a Vasas és 
a Vesszősfia utcát is. Ugyanakkor 
tervben van a Popiełuszko utca 
aszfaltburkolatának megújítása is, 
melynek költségeit részben állami 
részben önkormányzati forrásból 
fedezik.

Régóta várt beruházás  
A Királyerdő út építése kapcsán 
a körzet önkormányzati képvi-
selője, Zupkó János lapunknak 
elmondta, óriási jelentősége van 
a munkálatoknak, régóta várt be-
ruházásra kerül sor. „A földutak 
aszfaltozása fontos projekt a ke-
rület életében, megtérülő befekte-
tés, melynek rengeteg pozitív ho-
zadéka van. A szilárd burkolatnak 
köszönhetően javulhat a levegő 
minősége, az ott élők egészségi 
állapota, a kertek, udvarok mente-
sülnek a szálló portól, de az állan-
dó kátyúproblémákra is megoldást 
kínál.”

fotó: Tóth B
eáta
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ben mintegy négymilliárd forint tarto-
zást halmozott fel. Az önkormányzati 
dolgozók, a köztisztviselők, közalkal-
mazottak bérét folyószámlahitelből fe-
dezték, a legnagyobb budapesti zöldterü-
let értékesítésből befolyt összeget, 11,3 
milliárd forintot pedig működésre és 

jutalmakra költötték. Így nem véletlen, 
hogy 2010-ig saját erőforrásból szinte 
semmilyen fejlesztés nem valósulhatott 
meg. „Az elmúlt években rendbe tettük a 
költségvetést, több milliárd forintért épí-
tettünk utakat. 2010-ig több mint ötven 
kilométer aszfaltozatlan út volt a kerület-

ben. Sokat léptünk előre ebben a tekin-
tetben, de még mindig van tennivaló, hisz 
jelenleg is 34 kilométer földút van Cse-
pelen” – hangsúlyozta a polgármester. 

A kormány többmilliárdos pályázati 
keretének köszönhetően tizenhárom 
fővárosi önkormányzat közül Csepel 
nyerte el a legnagyobb összegű tá-
mogatást, összesen másfél milliárd 
forintot. Ebből nemcsak utakat, de 
autóbeállókat is építenek, felújítják a 
járdaszakaszokat, megoldják a csapa-
dékelvezetést. A teljes beruházás 7,3 
kilométeren valósul meg. 

Végül Borbély Lénárd hangsúlyoz-
ta, hogy a kormányzat által támoga-
tott négyéves útépítési program első fá-
zisa 2019-ben valósul meg. Budapesten 
közel 225 kilométer földút van. A kor-
mány a Fővárosi Önkormányzattal kar-
öltve célul tűzte ki, hogy az elkövet-
kezendő években valamennyi földutat 
leaszfaltozzák. • Potondi Eszter

Idén négy családI hajókIrándulást szervezünk:
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Az útépítés tizenhét utcát érint, és a Popiełuszko utca 
aszfaltburkolatának megújítása is tervben van 

fotó: G
M
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Ahogy előző számunkban 
már beszámoltunk róla, 
elkezdődött a csepeli is-
kolák bejárása és felmé-
rése. A Csepeli Gyermek-
sziget Program keretében 
– az összes óvoda és 
bölcsőde kertfelújítása 
után – 2020-tól az iskolák 
épületének rendbetételét, 
az udvaros megszépítését 
kezdi el az önkormány-
zat.  Borbély Lénárd pol-
gármester munkatársa-
ival már járt a Szárcsa, 
az Eötvös, a Mátyás, az 
Arany János és a Kölcsey 
általános iskolákban.

Eötvös iskola: 
milyen fejlesztések  
lesznek? 
Az Eötvös József Általános 
Iskola az elsők között volt az 
állapotfelmérésben. A mun-
kálatokról kérdezve Hajduk 
Katalin intézményvezető la-
punknak elmondta, a többi 
iskolához képest kedvezőbb 

helyzetben vannak, mi-
vel az elmúlt 15 évben 
több fontos felújításon 
is átesett az épület. 
Például kicserélték a 
nyílászárókat, az elekt-
romos hálózatot, a vilá-
gítótesteket, a mosdók fele 
megújult, ugyanakkor sor 
került a kazánok cseréjére 

is. A tankerület és az 
önkormányzat mellett 
a szülők és a kollégák 
rengeteget segítettek 
abban, hogy a korsze-
rűsítések megvalósul-

janak, az épület állagát 
megőrizzék. Az Eötvös a 

második legnagyobb gye-
reklétszámú iskola a kerü-

AKTUÁLIS

Megújulnak a csepeli iskolák

Eötvös iskola

A kerületi iskolák felújítása 
2020-ban kezdődik. 
Képünk a Kölcsey iskola 
bejárásán készült

Az iskolákban a fűtésrendszer 
korszerűsítésére is sor kerül. Képünk 

az Arany János iskolában készült
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letben, 1941-ben adták át, 
1978-ban bővítették. Az 
utolsó felújítás tavaly nyá-
ron zajlott le, mivel nem volt 
minden szinten fiúvécé, így 
ezek kialakítása elsődleges 
fontosságú volt – hangsú-
lyozta az intézményvezető.

Ugyanakkor a 2020-tól indu-
ló fejlesztések között említet-
te a korszerű kertrendezést, 
locsolórendszer kiépítését, 

de az udvar térkövezését, 
a nagy udvar balesetveszé-
lyes aljzatának felújítását 
is fontosnak tartja. Ahogy 
fogalmaz, időszerűvé vált a 
sportudvar modernizálása, 
szeretnének új edzőgépeket, 
játékokat felszereltetni. Az 
intézmény falain belül pedig 
kiemelt feladat a teljes körű 
mosdófelújítás, a közössé-
gi terek, a szaktantermek, a 
tornaterem, az öltözők, az 

osztálytermek, a tanárik, 
a szertárak korszerűsítése, 
bútorcseréje. Bár az osz-
tálytermekben működik a 
tankerület bútorcsereprog-

ramja, a tanárikban azonban 
megújításra szorulnak a régi 
bútorok.

Az intézmény korszerűsíté-
sén túl az iskolának van még 
egy megvalósításra váró ter-
ve. Az egykori orvosi ren-
delő, mely az önkormányzat 
jóvoltából táncterem és tor-
naszoba lett, egy gondnoki 
lakással is rendelkezik. Ezt 
a helyiséget életvitel-terem-
mé alakítanák, kiscsoportos 
foglakozások színtere len-
ne – emelte ki Hajduk Ka-
talin. Majd hozzátette: az 
önkormányzat elkötelezett 
a program mellett, jelentős 
összeget fordít az iskolák 
fejlesztésére, felújítására. 
Évtizedek óta nem volt pél-
da arra, hogy ilyen átfogó 
módon rendezzék az iskolák 
helyzetét. • PE

AKTUÁLIS

A mosdók is megújulnak. 
Képünkön a bejárás első 
helyszíne, a Szárcsa iskola

Az iskolaudvarok is 
megszépülnek. Képünkön 
a Mátyás iskola
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Elkötelezett csepeli polgárokból álló 
társaság ült össze néhány napja egy 
baráti beszélgetésre, hogy megvitas-
sák a kerület elmúlt tíz évét, s arról is 
beszéljenek, hogyan fejlődhet tovább 
Csepel. Meghívták Borbély Lénárd 
polgármestert is, hogy megismerjék 
az elképzeléseit a kerület jövőjét ille-
tően. A beszélgetés során felvetődött 
a közbiztonság kérdése, az útépíté-
sek, a parkolás és a Kis-Duna-part 
ügye, valamint a Csepeli Gyermekszi-
get Program is.

A társaság tagjai között olyan illuszt-
ris neveket találunk, mint Csurgay 
Árpád és Sára Ernő akadémikusok, 
dr. Siklósy Ferenc, Mészáros László
tanár, dr. Filip Tamás közjegyző, Ver-
sics Judit és Klinghammer István 
akadémikus, professzor. A résztvevők 
nemcsak a tervekre voltak kíváncsiak, 
hanem olyan konkrét elképzelésekkel 
is előálltak, amelyek az itt élők élet-
minőségét javítják.

Közbiztonság, új parkok
Elsőként a közbiztonság kérdése me-
rült fel. Az elmúlt évek intézkedései-
nek köszönhetően Csepel a budapesti 
kerületek között a harmadik legbizton-
ságosabb kerületté vált. A résztvevők 
felvetették, hogy több térfigyelő kame-
rát szeretnének, a polgármester ezzel 
kapcsolatban elmondta: kihelyezésük 
folyamatos, nemrég például csak az 
illegális szemetelők elleni fellépés je-
gyében négy kamerát raktak ki. Ezen-
kívül tervben van a rendszámfelismerő 
kamerarendszer megújítása, bővítése.  
Szóba kerültek a kerületi út- és járda-
építések, amelyek folytatása kardinális 
kérdés. (A témáról  részletesen a 2. ol-
dalon olvashatnak.)

Klinghammer István, a beszélgetés 
moderátora a csepeli családokat, gye-
rekeket érintő jövőbeni tervekről kér-
dezett. A tájékoztatás szerint 2020-tól 
elindul az iskolák felújítása. Egy vado-

natúj családi kert, a Rákóczi-kert kerül 
átadásra április közepén. Pihenőfunk-
ciót lát majd el ugyanakkor a Brenner 
Jánosról elnevezett park, amelyet – a 
tervek szerint – június közepén adnak 
át. Téma volt a Tamariska-dombon lévő 
gázcseretelep ügye. Kiderült, az épüle-
tet az önkormányzat megvásárolta, az 
ingatlant a felújítás után a csepeli cser-
készek kapják meg használatra. 

Parkolóhelyek
Kérdés volt a Szent Imre téri busz-
pályaudvar sorsa, amit a résztvevők 
egyöntetűen megoldásra váró feladat-
nak tekintettek. Az álláspontok szerint 
a terület sokkal értékesebb a jelenlegi 
funkciójánál. A parkolóhelyek hiánya 
is felmerült. Ennek kapcsán a társaság 
tagjai felvetették, hogy érdemes lenne 
megfontolni a nem kerületi lakosoknak 
a fizetős parkolás bevezetését, miköz-
ben a csepeli autósoknak nem kellene 
fizetni ezért. A polgármester hozzá-
tette, az egész fővárost, így Csepelt is 
érinti a parkolóhelyek hiányának prob-
lémája. Egyre több az autó, amit a ke-
rületi adatok is jól mutatnak: Csepelen 
2010-ben 16 ezer gépjármű volt nyil-
vántartva, 2018-ban már harmincezer.

Fejlesztések a Kis-Duna-parton
A résztvevők a kerület ügyei közül fon-
tosnak tartják a Kis-Duna-part meg-
óvását, ezzel kapcsolatban érdeklődtek 
a volt napközis tábor területén zajló 
beruházásról. A tájékoztatás szerint 
egy modern, XXI. századi tábor épül 
a terület egyik felén, a másikon a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel építenek 
közösen egy műfüves focipályát. Az 
itt megtörtént fakivágásokkal kapcso-
latban hamar világossá vált, hogy öreg 
fákról van szó, amelyeket állapotuk mi-
att kellett kivágni. Csepelen ugyanak-
kor fontos a zöldterületek védelme. Az 
önkormányzat nagyszabású faültetési 
programját jól jellemzi, hogy a tervek 
szerint több mint kétezer fát ültetnek el 
Csepelen 2020-ig. Mint kiderült, sehol 
ennyit fát nem ültetnek a fővárosban.

Zárszóként a társaság tagjai egyetértet-
tek abban, hogy Csepelnek nem szabad 
kiárusítani a vagyonát, ingatlanjait. 
Ezért is fontos, hogy megismerjék a 
polgármester elképzeléseit a kerület 
jövőjét illetően. „Azt a politikust támo-
gatjuk, aki Csepelnek jót akar, és azt jól 
csinálja” – hangsúlyozta a találkozó 
végén Klinghammer István. • TK

Közösen tenni Csepelért
AKTUÁLIS
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Március elején tárgyalta a csepeli 
Tervtanács az új BKV-pályaudvar ter-
veit, miszerint a Szent Imre téri au-
tóbusz-pályaudvart – Borbély Lénárd  
javaslatára – áthelyezik a Volán-bu-
szok Vermes Miklós utcai végállomá-
sához. A beruházásról Gyulai István 
főépítészt kérdeztük. 

A buszpályaudvar új helyszínének ki-
jelölését településszerkezeti és közle-
kedési szakági szempontból egy alapos 
elemzőmunka előzte meg a Főépítészi 
Iroda, a Városfejlesztési Kft., a tervező 
Főmterv, és a BKK együttműködésé-
ben. Helyszínként a HÉV-végállomás 
környéke is felvetődött, viszont ezt el-

vetették, mert a kerület teljes hálózatá-
nak megváltoztatásával járt volna. „Az 
új helyszín kiválasztása során szempont 
volt, hogy a kerület központjához, HÉV- 
megállóhoz és P+R parkolóhoz is közel 
legyen. Ezeknek a feltételeknek a Teller 
Ede út és a Vermes Miklós utca keresz-
teződése kitűnően megfelel” – mondta  
a főépítész. Hozzátette, a fővárosnak 
jelezték a P+R parkolói igényt a busz-
pályaudvarral szemközti ipari terüle-
ten, de ennek megvalósítása nem a ke-
rület feladata. „Tekintettel arra, hogy a 
II. Rákóczi Ferenc utca városias beépí-
tése még nem történt meg, elképzelhe-
tőnek tartom, hogy a tömb saroktelkén 
egy szabadon álló épület jelenjen meg a 

pályaudvar lefedésére. A csarnok jelleg 
a Csepel Művek közelben lévő szerkeze-
teihez illeszkedik, különösen annak rá-
csos tartószerkezetű kialakítása. A zöld 
oszlop jelszerű eleme a tervnek, és öko-
logikus szemléletet tükröz. A környezet-
védelemre és a zöldfelület kialakítására 
nagy hangsúlyt fektetnek a tervezés so-
rán” – mondta Gyulai István. 

A Volán-buszok végállomása tovább-
ra is a Vermes Miklós utcánál lesz. A 
tervek szerint az új buszpályaudvaron 
maximum negyed óráig állnak majd a 
buszok, a hosszabb ideig parkoló jár-
művek pedig átkerülnek a Teller Ede út 
melletti területre, a Karácsony Sándor 
utca vonalától délre. 

A buszpályaudvar áthelyezésével meg-
nyílik a lehetőség a Szent Imre tér 
komplex, térfaltól térfalig terjedő re-
habilitációjára. Az új főbb funkciók 
az alábbiak lennének: kulturális (pl. 
zenepavilon), szakrális (pl. emlékmű), 
rekreációs (pl. játszótér) vagy teraszos 
vendéglátóhelyek, pihenőpark jelentős 
zöldfelülettel. Felmerült a mélygarázs 
építése is, amelyet egyelőre csak lehe-
tőségként vesznek számba. A tervezést 
a lakossággal partnerségben bonyolít-
ják le. A beruházás a pályázati, illet-
ve fővárosi és önkormányzati források 
rendelkezésre állása esetén, 2020-21-
ben indulhat el. • Lass Gábor

AKTUÁLIS

Áthelyezik a Szent Imre 
téri buszpályaudvart

Legyen fedett a buszpályaudvar – 
ezt Borbély Lénárd polgármester kérte

Gyulai István főépítész
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Javában zajlik a volt Görgey 
iskola bontása. Hamarosan az 
épület darálása is megkezdő-
dik, amelynek a zajpróbáján 
Borbély Lénárd polgármester 
is ott volt. 

A darálógép Hollandiából érke-
zett. „Nagyon jól halad a mun-
ka, eddig nem volt lakossági pa-
nasz a bontással kapcsolatban, 
kivéve egyet, de az is a mun-
kások trágár beszédére vonat-
kozott. Ezért elnézést kérünk, 
rendeztük. Rendbe tesszük a sé-
tányok környezetét, megszűnik 
nemsokára ez az áldatlan álla-
pot. A lakók bevonásával pedig 
közösen fogjuk eldönteni, hogy 
mi legyen az épület helyén. Szá-
mítok mindenki véleményére!” 
– írta közösségi oldalán. 

Bontják a Görgey épületét

Lezárásra kell számítaniuk a közleke-
dőknek március 31-e, vasárnapig az 
M0-s autóút–M5-ös autópálya csomó-
pontjában kapacitásnövelő forgalom-
technikai beavatkozások miatt, amely 

után az M0-s au-
tóút déli szekto-
ra felől érkezők 
nem egy, hanem 

két sávon hajthatnak ki az M5-ös au-
tópálya Szeged felé vezető csomópon-
ti ágára, illetve szintén két sávon lehet 
majd kihajtani az M5-ös autópályáról 
Szeged felől az M0-s autóút felé. Így 
általában, de főként nagyobb nem-
zetközi ünnepekkor kisebb torlódás-
ra számíthatnak majd a közlekedők a 
térségben. A kivitelezők arra kérik az 

autósokat, hogy   még utazás előtt tájé-
kozódjanak a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Útinform szolgálatának webolda-
lán, a www.utinform.hu-n az aktuá-
lis forgalmi helyzetről.

Infografikák 
és további részletek:

Új információk az M0-s felújításáról

Pályázat társasházi  
kamerák kiépítésére
A csepeli önkormányzat évek óta ki-
emelt helyen kezeli a közbiztonság 
kérdését. A közterület-felügyelet meg-
erősítésének, a térfigyelő kamerák el-
terjedésének, a rendszámfelismerő ka-
merarendszer kiépítésének, valamint a 
rendőrséggel való példaértékű együtt-
működésnek köszönhetően Csepel 
mára az összes fővárosi kerület közül  
a harmadik legbiztonságosabbnak  

számít. Ezt a tendenciát erősítené  
tovább az önkormányzat mostani  
pályázata. A Pályázat kamerarend-
szer kiépítésére címet viselő tender 
célja, hogy tovább növeljék a köz- és 
vagyonbiztonságot a kerületben. A 
program keretében az abban részt 
vevő társasházak bejáratainál helyez-
nek fel kamerákat. 

A pályázat feltétele, hogy a lakóközös-
ségnek húsz százalék önerővel kell 
rendelkeznie. A beruházást követően a 
kiépített kamerarendszer a pályázó tu-

lajdonába kerül, valamint az üzemelte-
tésért is ők lesznek felelősek. Fontos, 
hogy a pályázaton azon társasházak 
képviselőinek a jelentkezését várják 
elsősorban, amelyek legalább négy la-
kással rendelkeznek.

A témában március 29-én, 18 órakor  
a csepeli polgármesteri hivatal 
nagytanácstermében (Szent Imre tér 
10.) tájékoztató fórumot tartanak.

A pályázati kiírásról részletes informáci-
ókat a Csepel.hu oldalon találhatnak.

Az épület darálására 
Hollandiából érkezett gép
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Bangóné Borbély Ildikó, szocialis-
ta országgyűlési képviselő, a csepeli 
MSZP elnöke nemrég egy sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy Csepel lakos-
sága egyetlen esztendő leforgása alatt 
3400 fővel csökkent, ez pedig bizonyá-
ra azért van, mert valahol rejtélyes mó-
don eltűnnek a szavazók, akik szerinte 
csak ellenzékiek lehetnek. Kiderült, 
csúnyán elszámolta magát. 

Több lap is megírta, az atlatszo.hu pe-
dig ki is derítette, hogy a csepeli szo-
cialisták elnöke egyszerűen összeke-
verte az adatbázisokat. A politikus a 
KSH adataiból indult ki, eszerint 2018 
januárjában 76 182 fő lakott a kerület-
ben, 2019. januárban a csepeli válasz-
tási iroda viszont már csak 72 759 em-
bert regisztrált. A több mint 3000-es 
különbség innen adódik. Csakhogy a 
KSH adatai helyett a Nemzeti Válasz-
tási Iroda (NVI) számai a döntőek. 
Ugyanis ha valakinek lakóhelye és cse-
peli tartózkodási helye is van, a KSH 
a tartózkodási helyén számítja be, az 
NVI pedig a lakóhelyén. Ez az eltérés 
oka. A 2014-es csepeli választási iro-
da adatai alapján egyébként 75 053 fő 
lakott a kerületben, míg 2019. január 

1-jén 72 759 embernek volt lakcímkár-
tyája. Vagyis Csepelen öt év alatt 2294 
fővel csökkent a bejelentett lakosok 
száma, nem pedig egy év alatt 3423-
mal, ahogy azt Bangóné hangoztatta.

A lakosságszám csökkenésének azért 
van jelentősége a helyi szocialistáknál, 
mert a törvények szerint a jegyző az 
egyéni választókörzeteket a lakosság-
szám tükrében alakítja ki. Mivel csök-
kent a lakosság, így 20 helyett 17 önkor-
mányzat képviselő lesz ősztől a csepeli 
képviselő-testületben, ez pedig a hírek 
szerint rosszul jött a jövőbeni pozíció-
kat egymást között már most osztoga-
tó ellenzéknek. A csepelieknek viszont 
örömteli lehet a hír, mivel kevesebb 
pénzbe kerülnek így a politikusok.

Kevesebb politikus 
lesz Csepelen

AKTUÁLIS

Karácsony Gergelyt a napok-
ban kérdezték arról, milyen el-
képzelései, tervei vannak főpol-
gármester-jelöltként, amire úgy 
válaszolt, hogy nagyon fontosak 
az észak-pesti, többek között a 
csepeli fejlesztések. Bizonyára 
sokan felkapták a fejüket a ki-
jelentésre, hiszen Csepel Buda-
pest déli részén helyezkedik el. 

A baloldal első számú főpol-
gármester-jelöltjét a Pesti Srá-
cok egy rögtönzött Ki mit tud 
Budapestről kérdésre kapta el. 
Az alábbi párbeszéd zajlott le a 
felek között:

 Karácsony: Én konkrétan az 
észak-pesti fejlesztésekről be-

szélek. Az egész csepeli fejlesz-
tés a Galvani-híddal, és a…
 PS: Akkor Dél-Pest, nem 
Észak-Pest, ugye? Észak-Pestet 
mondott!
 Karácsony: Ööö… Csepel-
ről beszélek. Igen. Igen. Tehát a 
csepeli fejlesztések ott… ott.

Karácsony Gergelynek nem ez 
az első meghökkentő megnyil-
vánulása a médiában. Néhány 
hete az egyik kereskedelmi te-
levízió műsorában azt mondta, 
szerinte nem nácizmus zsidó 
származású képviselők listázá-
sa az Országgyűlésben, utalva 
ezzel Gyöngyösi Márton jobbi-
kos képviselő egykori kijelen-
tésére.

Az ellenzék főpolgármester-jelöltje 
szerint Csepel Észak-Pesten van

Észak-Pest

Dél-Pest

Csepel
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Az 1848–49-es magyar forradalom és 
szabadságharc évfordulójára emlékez-
tek a csepeliek a Görgey Artúr téren 
március 15-én. Az ünnepségen megko-
szorúzták Petőfi Sándor szobrát, majd 
Csepel Szolgálatáért díjat adtak át hét 
kitüntetettnek. Az emlékezésen meg-
jelent Borbély Lénárd polgármester, 
Ábel Attila és Morovik Attila alpolgár-
mesterek. Németh Szilárd országgyű-
lési képviselő, a Honvédelmi Minisz-
térium politikai államtitkára üzenetben 
köszöntötte a megjelenteket. A hivata-
los esemény után különféle műsorok, 
látványos bemutatók várták az érdek-
lődőket egész nap, végül az Ismerős 
Arcok koncertje zárta az ünnepet.  

Borbély Lénárd köszöntőjében sajná-
latát fejezte ki, hogy a csepeli ellenzéki 

pártok egy része megemlékezést tartott 
ugyanezen a helyszínen az előző nap 
annak jegyében, hogy „legyen béke és 
egyetértés”, de az önkormányzat közös 
ünnepén már nem vett részt, míg az 
LMP és Jobbik képviselői ott voltak az 
önkormányzati megemlékezésen. 
„A magyarok beírták a nevüket az euró-
pai történelembe, amikor fellázadtak az 
elnyomó hatalom ellen. Most újra sza-
badságharc folyik, hogy megvédjük az 
országunkat. Mi a nemzetek Európáját 
akarjuk bevándorlók országa helyett, 
mert a haza minden előtt” – mondta a 
polgármester • Cs. A.

...
Az idei díjazottak
Az 1848–49-es szabadságharc 171. év-
fordulóján kiemelkedő szakmai teljesít-
ményükért, példamutató életpályájuk 
elismeréseként Csepel Szolgálatáért díj-
ban részesültek:

Bozi Tamás testnevelés-földrajz sza-
kos tanár, a Szárcsa Általános Iskola 
tantestületének tagja. „Felemelő érzés 

volt átvenni a díjat, 
de úgy érzem, raj-
tam kívül még sok 
kollégám megérde-
melte volna. Hálás 
köszönet az igazga-
tó asszonynak, hogy 
felterjesztett erre az 
elismerésre. Pályá-
mon arra vagyok a legbüszkébb, hogy 
atlétikában és kézilabdában kilenc or-
szágos első és második helyezést értünk 
el. Mindezt olyan tehetséges gyerekek-
kel, akiket kizárólag én készítettem fel a 
versenyekre. Ez a legnagyobb siker.”

Fazekas Attila harminc éve a csepeli Ka-
tona József Általános Iskolában dolgo-
zik. A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 
alapító és elnökségi 
tagja, tiszteletbeli 
elnöke. „Amikor ér-
tesültem arról, hogy 
én is részesülök a 
Csepel Szolgálatáért 
díjban, nagyon meg-
örültem. Sokat jelent 

Megemlékezés a forradalom 
és szabadságharc évfordulóján

Gábor Áron rézágyúja

A Váci Huszár és Nemzetőr Ban-
dérium tagjai korhű ruhákban 
idézték fel a ’48–49-es szabad-
ságharc történéseit. Kolozsi Lász-
ló István nyargaló (lovas) tüzér 
őrmester és Farkas Levente hon-
véd avatott be a részletekbe: „A 
Magyar Huszár és Katonai Ha-
gyományőrző Szövetség 1991-ben 
alakult meg. A tagok annak idején 
a filmgyártól kölcsönözték ki a 
korhű jelmezeket, de ma már ma-
gunk varratjuk a huszárruháinkat. 
Rendszeresen meghívnak minket 
bemutatókra, amelyeknek óriási 
sikerük van. Egy-egy alkalommal 
több százan is részt veszünk a be-
mutatókon. Felvonultatjuk Gábor 
Áron híres rézágyúját, amelyet an-
nak idején lovak húztak és hat ka-
tona kezelte. A közönséget érdek-
li, hogyan és milyen fegyverekkel 
harcoltak elődeink.”

Fotó-
galéria

fotó: GM  és Tóth Beáta
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számomra ez az elismerés, mert olyan 
munkáért kaptam, amit szívvel-lélekkel 
csinálok Köszönöm mindazoknak, akik 
rám gondoltak, és a jövőben is azon le-
szek, hogy méltó legyek a díjra.”

Furák János 2011 óta a Gazdasági 
Szolgáltató Igazgatóság (egykori nevén: 
Oktatási Szolgáltató Intézmény) veze-
tője. „Igazi meglepetésként ért, hogy 
március 15-én Csepel Szolgálatáért 
díjat vehettem át. Egy hosszabb, ered-
ményes időszak elismerése, jutalmazása 
meghatározóvá válik életünkben. Fel-
emelő érzés volt elismerő szavakat hal-
lani munkánk eredményéről a közvetlen 
munkatársak, ba-
rátok és ismerősök 
körében. Hisz ez a 
díj munkatársaimat 
is illeti, munkánk 
szorosan összekap-
csolódik, élményeit 
is együtt éltük meg.”

Glózerné Németh Magdolna 2010 óta 
a csepeli önkormányzat polgármesteri 
titkárságán dolgozik. „El sem hittem, 
annyira meglepett az örömteli hír. Iga-
zán megtisztelő ez a kitüntetés, külö-
nösen úgy, hogy szűkebb hazámért és 
lakóhelyemért dol-
gozva nap mint nap 
találkozom prob-
lémákkal, nehéz és 
összetett ügyekkel, 
mégis rengeteg há-
lás és kedves ember-
rel, akik mind-mind 

azt erősítik bennem, hogy jó ügyért dol-
gozom. Csepel látványosan fejlődik, jó 
itt élni, és örömmel tölt el, hogy ennek 
én is részese lehetek!”

Hirholczné Faragó Tünde 2015 óta a 
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda in-
tézményvezetője. „Felemelő érzés, hogy 
értékeli a kerület a szakmai munkámat, 
melyet 32 éve, itt Csepelen pedig 18 éve 
kezdtem el.  Nagyszerű érzés, hogy alkot-
tam, alkotok, hagyok magam után valamit 
a mostani és a jövő generációinak egya-
ránt. Ilyen például a kora idegennyelvi 
nevelés fontossága, a Montessori-peda-
gógia hatékonysága, az SNI-ellátás integ-
rációja és egy olyan 
szervezet, a Csepeli 
Egyesített Óvodák 
létrehozása, ahol ér-
ték a szaktudás, az 
intézmények irányítá-
sa az együttműködés 
pillérén nyugszik.”

Katona M. András a Csepeli Városgaz-
da Közhasznú Nonprofit Zrt. Faipari 
Osztályának csoportvezetője. „Nagy 
örömmel fogadtam a díjat, amelyre be-
vallom, nem számítottam. Jó érzés töltött 
el, amikor a hírt megkaptam, különös-
képpen azért, mert 
ilyen magas elis-
merésben még nem 
volt részem. A Cse-
pel Szolgálatáért díj 
megerősít abban, 
hogy az elmúlt évek-
ben jó úton jártam, 

hiszen a magam részéről mindvégig arra 
törekedtem, hogy hozzájáruljak Csepel 
építéséhez-szépítéséhez. Ezúton is szeret-
ném megköszönni az kitüntetést.”

Nagyné Kovács Tímea a Humánszol-
gáltatások Igazgatóságának vezetője, 
1998-ban kezdett a gyermekvédelem 
területén dolgozni. „Nagy megtisztel-
tetés, hogy ebben a díjban részesültem, 
amelynek híre meglepetésként ért és jó 
érzéssel töltött el. Húsz éve dolgozom 
a kerületben a szociális és gyermekvé-
delem területén. Ez nehéz és küzdelmes 
feladat, melyet csak alázattal és magas 
hivatástudattal, empátiával és tolaren-
ciával lehet végezni. A hétköznapokban 
sok azonnal megoldandó problémával, 
nehéz élethelyzetek-
kel találkozom, ame-
lyekre nincsenek 
naponta látható, ta-
pasztalható pozitív 
visszajelzések. Ezért 
is különösen fontos 
ez a díj számomra.”

Posztumusz Csepel Díszpolgára kitün-
tető címben részesült Mansfeld Péter 
(1941–1959) az 1956-os forradalom utá-
ni megtorlások legfiatalabb áldozata.

Ünnepi hangversenyen emlékeztek a 
magyar zászló és címer napjára már-
cius 16-án a Királyerdei Művelődési 
Házban. Az Országgyűlés 2014-ben fo-
gadta el a törvényjavaslatot, hogy már-
cius 16-át nyilvánítsák a magyar zász-
ló és címer napjává. Azért ezt a napot 
választották, mert 1848. március 16-án 
fogadták el azt a törvénycikket, amely 
nyilvános ünnepek alkalmával a köz-

intézmények számára kötelezővé tette 
a nemzeti lobogó és az ország címe-
rének használatát. A csepeli megem-
lékezésen megjelent Borbély Lénárd 
polgármester, valamint Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek. A 
hangversenyen a Csepeli Szimfonikus 
Zenekar adott elő klasszikus műveket 
Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas 
karmester vezetésével.

Hangverseny a magyar zászló és címer napján
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Azonnali cselekvésre 
szólított fel a migráció, 
a határvédelem és 
az európai egység 
ügyében Orbán Viktor 
miniszterelnök 
a Mathias Corvinus 
Collegium migrációs 
konferenciáján

A székelyeknek is joguk van a területi autonómiához, a nemzeti 
jelképeik és édes anyanyelvük szabad használatához!

A mostani tavaszi hadjárat legfontosabb 
ütközete május a 26-ai EP-választás lesz

A Te Szedd! idei akciójában Németh Szilárd és csapata 
is részt vett – a tűzoltóság mellett gyűjtöttek szemetet

fo
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A

fotó: KA



csepeli hírmondó 13

Németh Szilárd megköszön-
te mind a 850 ember fele-
lősségteljes munkáját, akik 
a bombakiemelés művele-

tében dolgoztak. Különösen 
azoknak a magyar honvé-
deknek – hadihajósoknak, 
búvároknak és tűzszeré-

szeknek –, akik ma is, kato-
nai esküjükhöz híven, életük 
kockáztatásával emelték ki 

és hatástalanították a két 
egytonnás rombolóbombát. 

A bombát a csepeli Weiss 
Manfréd Műveknek szánták 

a 2. világháborúban

MAGYARORSZÁG

Fáklyás felvonulással emlékeztek 
a csepeli esztergályos ipari tanulóra 

kivégzésének hatvanadik évfordulóján

Mansfeld Pétert 
posztumusz Csepel 

díszpolgárává 
nyilvánították 

Németh Szilárd 
javaslatára. 

A díjat  – a család 
képviseletében – 

Wittner Mária, 
1956 hőse vette át
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Siklóson jártak a Kölcsey iskola diákjai
A középkori honvédelem hős várvédőinek élete címmel az 
iskola a tankerülettel együtt pályázott a Honvédelmi Sport-
szövetségnél. Sasvári Gabriella és Kovács Zoltán lelkes 
munkájának eredménye az élményekben gazdag kirándulás, 
ahol a diákok megismerkedtek a siklósi vár történetével, az 
apródok életével, az itt található kiállításokkal.

A várhoz tartozó réten eljátszották a török–magyar csatát, 
aminek a végén a siklósi vár védőinek át kellett adni a vá-
rat Ahmed pasának. A csatához jelmezek, kardok, szablyák, 
pajzsok készültek, melynek elkészítésében a szülők is részt 
vettek. A török és a magyar pajzsokat a gyerekek festették 
meg. A csatában hasznosítani tudták a vívásórákon tanulta-
kat, különböző taktikai lépéseket dolgoztak ki a támadásra és 
a védésre. Mindenki nagyon jól érezte magát, és nagy érdek-
lődés övezte az interaktív történelem órát is. Az 5. évfolya-
mos diákok maradandó élményeket szereztek. 

Flashmob Mátyással
Különleges módját választotta a március 15-ei nemzeti ün-
nepünkről való megemlékezésnek a Mátyás Király Általá-
nos Iskola. Az esemény idei felelőse, Kis Gergely és Turúné 
Tóth Anikó villámcsődületet szervezett a Görgey térre Petőfi  

szobrához, ahol Barati Krisztián, Szász Gergő, Zupkó Dá-
vid (6. a), Ancsa Márk, Kiss Zsombor és Sztaniszlav Viktor 
(6. z) előadásában Kókay Márton (6. z) közreműködésével 
többször egymás után elhangzott Petőfi Sándor verse, a 
Nemzeti dal. Az ünnepség megállásra és versmondásra kész-
tetett sok járókelőt is, valamint több óvodáscsoport is csat-
lakozott a diákokhoz. A Kossuth-nóta éneklése közben az 
iskola diákvezetői, Fazekas Regina és Kucsera Tamás (8. a) 
kíséretében Weszprémyné Szeip Csilla intézményvezető-he-
lyettes koszorút helyezett el a szobornál.

A diákság – nem kis feltűnést keltve – a Kossuth-nótát éne-
kelve vonult vissza az iskolába.

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
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Tisztelt Szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankö-
telessé vált, 2019. év szeptemberében 
iskolát kezdő gyermekek beíratásának 
időpontjait. 

2019. április 11. (csütörtök) 
8-tól 19 óráig
2019. április 12. (péntek) 
8-tól 19 óráig

A fenti két napon kereshetik fel a szü-
lők a lakóhely szerint illetékes körzeti 
iskolát, vagy a választott iskolát. A vá-
lasztott iskola csak akkor veheti fel a 
körzetén kívüli gyermeket, ha a körzet-
ében életvitelszerűen lakó gyermekek 
már beiratkoztak, és még van szabad 
hely. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- 
rendelet 24. §-ának vonatkozó része 
értelmében, amennyiben az intézmény 
körzetében lakó tanköteles gyermekek 
után még vannak üres helyek, akkor a 
hátrányos helyzetű és sajátos nevelési 
igényű gyermekeket kell előnyben ré-
szesíteni. De figyelemmel kell lennünk 
a különleges helyzetű tanulókra is (pl. 
akinek szülője, testvére tartósan beteg 
vagy fogyatékkal élő, vagy testvére az 
adott iskola tanulója stb.), ezután lehet-
séges a körzeten kívül élőket felvenni.

Az iskolai körzetekről a tankerület és 
az iskolák honlapján tájékozódhatnak.

Beiratkozáskor a szülő személyazono-
sítására alkalmas igazolványa, lakcím-
kártyája mellett a következő dokumen-
tumokat vigyék magukkal:
 1.) A gyermek személyazonosításá-
ra alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót (érvényes személyi 
igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek 

hiányában anyakönyvi kivonat) és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt (lak-
címkártya).

 2.) A gyermek iskolába lépéséhez  
szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás (a gyermek iskolaérettségének 
igazolása). Ez lehet: 
 a) óvodai szakvélemény; 
 b) nevelési tanácsadás keretében 
végzett iskolaérettségi szakértői véle-
mény; 
 c) sajátos nevelési igényű gyermek 
esetében a Fővárosi Szakértői Bizott-
ság szakértői véleménye.

Tankerületünkben a Nagy Imre és a 
Karácsony Sándor Általános Iskolák-
ban indítunk egy-egy logopédiai osz-
tályt, oda azonban csak a fenti Szak-
értői Bizottság javaslata alapján lehet 
beiratkozni!

 3) A szülői felügyeleti jog gyakorlá-
sáról (közösen vagy valamelyik szülő 
egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti 
jogot) nyilatkozatot kérhet a köznevelé-
si intézmény a jogszabályi kötelezettsé-
geinek teljesítése érdekében. 

 4) Beíratáskor a szülőnek nyilat-
koznia kell, hogy a gyermek részére 
melyik tantárgyat választja: erkölcstant 
(iskola oktatja) vagy a hit- és erkölcs-
tant (a választott egyház oktatja).

 5) Felelősségi nyilatkozatot kell 
kitölteniük arról is, hogy a lakcím-
kártyán szereplő  lakóhelyen, ennek 
hiányában tartózkodási helyen életvi-
telszerűen élnek-e.

 6) A szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező nem magyar állam-

polgár esetében a következő dokumen-
tumok szükségesek a gyermek beíratá-
sához:

 a) regisztrációs igazolás (határo-
zatlan ideig érvényes), vagy
 b) tartózkodási kártya (maximum 
5 évig érvényes); vagy 
 c) állandó tartózkodási kártya (10 
évig érvényes, kivéve az EGT-állam-
polgárokat, akiknek határozatlan ideig 
érvényes).

Ha a gyermek tankötelezettségét kül-
földön kívánja megkezdeni, a gondvi-
selőnek (felügyeleti joggal rendelkező-
nek) a törvény értelmében a kerületileg 
illetékes Kormányhivatalban ezt be 
kell jelentenie, és erről a körzetes isko-
lát is szükséges tájékoztatni. 

Kérjük, hogy gyermeke érdekében 
beiratkozáskor tájékoztassa az in-
tézményt a gyermek esetleges gyógy-
szeres kezeléséről, különleges étkez-
tetéséről, tartós betegségéről!

Az iskola igazgatója a gyermek felvé-
teléről szóló tájékoztatót vagy az eluta-
sításról szóló határozatot április 30-áig 
küldi meg a szülőnek. A felvétel eluta-
sítása esetén a szülő fellebbezést nyújt-
hat be az iskola igazgatójánál, aki azt 
továbbítja a Tankerület igazgatójának. 

Az elektronikus jelentkezéssel kapcso-
latos tudnivalókat az iskola és a Tan-
kerület honlapján találhatják majd meg.

Sikeres iskolaválasztást kívánunk:
  

Tóth János 
tankerületi igazgató 

Kedves szülők és gyerekek!

A csepeli Montessori Mária Kétnyelvű Óvodánkba és 
Bölcsődénkbe sok szeretettel várjuk jelentkezéseteket a 
2019/20-as nevelési évre. Amit nyújtunk:

 • Kétnyelvű nevelés-oktatás  egész nap (magyar-angol)

 • Montessori-pedagógia
 • Kiemelt tehetséggondozás
 • Iskola-előkészítő (angolul és magyarul) 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon és e-mail címen le-
het: +36-20/352-0575; montessoriiroda@gmail.com
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TUDNIVALÓK:
Virágágyások beültetésére lakcímenként (társasházaknál lépcsőhá-
zanként) átlag 40 db egynyári virágot ajánl fel Csepel Önkormány-
zata. Társasházak esetén a be nem kerített előkert, a bejáratok mellet-
ti terület vagy a járda melletti zöldsáv, kertes házak esetén az ingatlan 
előtti járda és az úttest közötti zöldsáv használható. A növények elül-
tetéséről és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk!

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lap a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
ügyfélszolgálati irodájának 1-es ablakánál kérhető, vagy letölthető a 
www.csepel.hu és www.varosgazda.eu weboldalakról. A benyújtás 
módjai: postán (Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 
Budapest, Katona József u. 62-64.), személyesen az ügyfélszolgálati 
irodán, vagy a viragoscsepelert@varosgazda.eu e-mail címen.

MEDDIG LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2019. április 30.

KI VEHETI ÁT A VIRÁGPALÁNTÁKAT?
Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő 
(cégszerű aláírással), kertes házak esetében az adott címre érvé-
nyes lakcímkártyával rendelkező csepeli lakos jelentkezését várjuk. 
A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki. A nö-
vények átvételekor kérjük, a személyi igazolványukat és lakcímkár-
tyájukat, szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!

MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A VIRÁGPALÁNTÁK?
A növények átvehetők 2019. május 10-én, pénteken, 7–18 óra között 
a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-nél (1215 Budapest, 
Katona József u. 62-64., a Kassai utca felőli dolgozói parkolóban).

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens 
1/277-7856, 30/698-5921, erdeine.beata@varosgazda.eu

TISZTELT CSEPELIEK!
A nagy sikerre tekintettel, a Csepeli Zöld-
Sziget Program keretében idén is meghirdetjük 
ingyenes virágosítási programunkat. Célunk 
az, hogy a lakóhelyük szépítéséért és Csepelért 
tenni akaró kerületi lakóknak ezzel az ingyenes 
lehetőséggel is segítsünk!

Jelentkezen Ön is ingyenes virágpalántáért! 
Csepel az otthonunk, tegyünk érte közösen!

INGYENES
VIRÁGPALÁNTA 
AKCIÓ

C SEPEL

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

JELENTKEZZEN ÖN IS!

Viragpalanta hirdetes tervek 3.indd   1 3/13/19   15:50

A már hagyományos mezei 
futóverseny kerületi döntőjét 
március 21-én rendezték a 
Kis-Duna-part királymajori 
szakaszának zöld területén. 
A mezőnyből kiemelkedtek 
a Kazinczy és Arany János 
iskola atlétái, utánuk a Szé-
chenyi iskolások szerezték 
a legtöbb érmet. A futóver-
senyt évek óta támogató ön-
kormányzat képviseletében 
Morovik Attila alpolgármes-
ter személyesen is gratulált 
és érmeket adott át a 3.-4. és 
az 5.-6. osztályosoknak bra-
vúros teljesítményükért. 

A mostani verseny lebo-
nyolításában Hajdú Imre és 
Szeberényi Tamás segítőcsa-
patai ismét oroszlánrészt vál-
laltak. „Az önkormányzatnak 
köszönhetően idén újra olyan 
nagyszerű helyszíni körül-
ményeket tudtunk biztosítani, 
hogy a Budapesti Diáksport 
Szövetség negyedszer is ránk 
bízta a fővárosi futóbajnok-
ság megrendezését. Március 
27-én több mint kétezer ver-
senyzőt várunk Csepelre” – 
tájékoztatta oldalunkat Jenei 
János, a kerületi testnevelési 
munkaközösség vezetője.

Családosként Csepelen
Március 13-ai számunkban összeállítás jelent meg a csa-
ládokkal kapcsolatban, ahol néhány csepeli véleményét is 
kértük a témával kapcsolatban. Az adott vélemény mellett 
nem a megszólaló fotója jelent meg. Az érintettektől elné-
zést kérünk. Helyesen: 

Mezei futóverseny

Móréné 
Mócsány Tímea

Petrenkoné 
dr. Feszuscsák Evelin
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Tizenegyedik alkalommal képvise-
li hazánkat a Csepp-Csepel Gyermek 
Néptánc Együttes a törökországi nem-
zetközi gyermekfesztiválon. A minden 
évben Kemal Atatürk vezér tiszteletére 
rendezett nagyszabású ünnepséget idén 
Samsun kikötővárosában rendezik meg 
április 13-a és 26-a között. 

A fesztiválra érkező közel negyven or-
szág fellépőinek műsorát a TRT csatorna 
élőben közvetíti. Nem véletlenül lett az 
ottani tévéstáb kedvence a Csepp-Cse-
pel, hiszen az adott tájegységhez tartozó 
viselettel mindig meghódította a helyi 
közönséget és az intervíziós adáson ke-
resztül a nagyvilágot. Kreiszné dr. Paál 
Sára irányításával készülnek. „Min-
denhol testvérként fogadnak bennünket, 
a gyerekekkel rendkívül barátságosak a 
helyiek, sokszor közös szavainkat emle-
getik, mint az alma vagy a zseb. Volt már 
olyan idegenvezetőnk, aki kifejezetten 
azért kérte a magyar csoportunkat, mert 
szerette volna újra hallani szép nyel-
vünket. Egy ötperces és kétperces ko-

reográfiát viszünk, sárközi lassú- és friss 
csárdást, valamint verbunkost adunk elő. 
Rendszerint megcsodálják a gyerekeket, 
hogy milyen vidámak, szépek, fegyelme-
zettek” – mondta az együttes vezetője. 

A csepeli táncosok családoknál lesznek 
elszállásolva, egyikük például törökül 
kezdett tanulni, hogy jobban megért-
sék. Pálvölgyi Kristóf tízéves, harma-

dik alkalommal utazik a delegációval. 
„Negyedik éve táncolok az együttesben. 
Izgatottan várom az utazást, megint 
fantasztikus két hét lesz. Szeretem, 
hogy családoknál lakhatunk, minden-
féle programokra mehetünk, finomak 
az ételek. Kedvesek az emberek, népze-
nénket is megcsodálják. Remélem, a sok 
élmény mellett új barátokat is szerzek” 
– tette hozzá Kristóf. • A. Zs.

Törökországban lépnek fel a csepeli táncosok
CIVIL ÉLET

Krakkói kirándulás
A BGSZC Csete Balázs Szakgimnázi-
um három pedagógusa és harminc di-
ákja öt napot tölthetett Lengyelország-
ban, Krakkóban ez év februárjában a 
Wacław Felczak Alapítvány támoga-
tásával. A pályázat célja az volt, hogy 
a tanulók megismerjék a lengyel–ma-
gyar kapcsolatok történelmi, szelle-
mi gyökereit, a két nép közös sorsát 
és történelmét. Krakkó belvárosában 
egy egész napot töltöttek: megnézték 
Hieronymus Vietor nyomdáját, a Ko-

sos házat, a Collegium Maiust. Jártak 
a waweli székesegyházban, a Mária- 
templomban. Városnéző utunk során 
valóban megtapasztalhatták, hogy nem 
véletlenül kapta Krak-
kó a „legmagyarabb” 
nevet. Az utazás során 
végigsétáltunk Zako-
pane sétálóutcáján, 
Tarnówban megnéz-
tük a magyar vonat-
kozású helyszíneket, 
bebarangoltuk a wi-
eliczkai sóbányát, és 

eljutottunk Auschwitz-Birkenauba is. 
A diákok és kísérőik új ismeretekkel 
gazdagodva, felejthetetlen élményekkel 
tértek haza.

Felhívás
A Csepeli Városkép Kft. az 1944-es 
csepeli bombázások 75. évforduló-
jának alkalmából állandó kiállítást 
rendez. Várják azok jelentkezését, 

akik elszenvedői, túlélői a légitáma-
dásoknak. Jelentkezni lehet a Csepeli 
Helytörténeti Gyűjtemény elérhető-
ségein (telefon: 278-2747, e-mail:  
helytorteneti@csepelivaroskep.hu).
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Zsúfolásig megtelt március 21-én 
a Csepel Galéria, ahol Pálffy Ka-
talin szobrászművész kőszobrai, 
pasztelljei, bronzból készült érméi 
kerültek kiállításra. Csepel dísz-
polgárának Szeretet című kiállítá-
sát Wehner Tibor művészettörté-
nész nyitotta meg. 

A hetvenedik születésnapja felé 
közeledő művész Mezőhegyesen 
született, már az óvodában kitűnt 
rajzaival. Mesterei, Laborcz Fe-
renc és Pál Mihály meghatározó 
jelentőséggel bírtak életpályáján. 
„A hagyományőrző szobrászok 
napjainkban már egyre fogyatkozó 
táborában jeleskedik hosszú évtize-
dek óta Pálffy Kati is, aki leginkább 
kőszobrokat farag és ritkábban az 
agyagba mintázott plasztikáit önti 
bronzba. 1970 óta Csepel lakója 
és alkotója, e városrész művészeti 
életének meghatározó, dolgozó mű-
vészegyénisége” – méltatta az alko-
tót a művészettörténész. 

Pálffy Katalin első kiállítását is 
1975-ben itt, e galéria elődintézmé-
nyében rendezte. „Nekem ez az egyik 
otthonom. Első a sajátom, második a 
templomom, harmadik a galériám. 
A mostani tárlaton az elmúlt tíz év 

anyaga látható, mely jól dokumen-
tálja, hogyan fejlődtem. Persze óri-
ási hozadéka mindennek, hogy négy 
évtizedes galériai munkásságot tud-
hatok magaménak. Eddig megjelent 
kiadványaim és a mostani Kis szo-
borkönyvem is hitéleti alapokra épül. 
Vallásgyakorló katolikus vagyok. 
Nagyböjt idején a keresztutat járom, 
ez egy szigorú rend, betartom. Úgy 
érzem, az idő előrehaladtával egyre 
inkább mélyül hitem. A faragás ne-
héz feladat, el kell fogadnom, hogy 
koromnál fogva kevesebb az erőm 
hozzá. Számomra az alkotás egy 
csoda, megfoghatatlan, mi a lényege 
és miért csinálom. Nincs magyará-
zatom egyes darabjaim születésére 
sem. Azt kívánom mindenkinek, hogy 
találja meg azt a belső békét, amely 
el tudja vezetni a megnyugvásra” – 
tette hozzá a művésznő. 

Az önkormányzat nevében Ábel 
Attila alpolgármester megköszön-
te a szobrászművésznek a csepeli 
művészeti életért végzett kimagasló 
munkáját. 

A kiállítás megtekinthető április 
17-éig, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 
óra között, pénteken előzetes be-
jelentkezéssel (278-0711). • A. Zs.

Születésnapi tárlat
CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET
„Megavultak
csontjaim…”
Manapság egyre többet hallunk az egyre 
fenyegetőbb és egyre súlyosabb vízhiány-
ról, az ember áldásosnak egyáltalán nem 
nevezhető tevékenysége következtében. 
Nyár végén, ősszel ebből már mi is kap-
tunk „ízelítőt”, amikor rekordalacsony volt 
a Duna vízállása. De tőlünk nyugatabbra 
is probléma a nagyobb folyók alacsony 
szintje, tavak eltűnése. A probléma legi-
konikusabb példája az Aral-tó Ázsiában, 
mely 15 év alatt elvesztette vízfelszínének 
90 százalékát, fél magyarországnyi terüle-
tet, s közben szárazföld lett a homok. S ma 
az egykor negyedik legnagyobb tó helyén, 
a végtelen sivatagban rozsdás hajók várják 
a vizet – vagy a teljes megsemmisülést. 
Ha szegény tó beszélni tudna, talán idézné 
a 32. zsoltár: „Míg hallgattam, megavultak 
csontjaim, teljesen kiszáradtam.” De nem 
csak fizikai, hanem lelki síkon is fenyeget 
a szárazság. Hányszor van így az ember: 
„Megavultak csontjaim, kiszáradtam.”  
A böjt most tartó időszaka erre (is ) hívja 
fel a figyelmünket: a szívünkben még talán 
megfordítható az elsivatagosodás, a szá- 
razság helyén áradhatnak élő víznek folya-
mai. Ennek titka a zsoltárban rejlik. Miért 
száradt ki a zsoltáríró (Dávid király) szíve? 
Mert bűnök terhelték. S ez depressziós ál-
lapotba sodorta. De így írja le a gyógyulás 
útját: „Vétkemet bevallottam, bűnömet nem 
takargattam. S Te, Uram, megbocsátottad 
minden bűnömet. Ezért hozzád imádkozzék 
minden hívő, míg megtalálhat.” Imádkozz, 
ha úgy érzed, megavultak csontjai, kiszá-
radt a szíved! Aki hittel fordul az Úrhoz, 
annak szívébe élő víznek folyamai ömle-
nek – ahogy Jézus ígéri. Ezt a megoldást 
kínálja a 32. Zsoltár: B a négyzeten, azaz 
bűnbánat és bűnbocsánat. 

Hogy az Aral-tó megmenthető-e még, az 
kérdéses. De kiszáradt, megavult csont-
jaid még élettel telhetnek meg: Krisztus 
keresztje által.
Temesvári Imre
Csepel-királyerdői Református Egyházközség
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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: 
Április 5-e, 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:
Március 30-a, 10-12 óra: Agytorna: 
Rejtvénykedvelők klubja (9-99 éves korig). 
Szeretettel várunk minden játékos kedvű 
rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi Judit 
rejtvényfejtő 
Április 3-a, 17 óra:  EZ(O)KOS klub – Den-
ke Ibolya spirituális pszichológiai tanács-
adó, numerológus várja beszélgetésre a 
régi és új érdeklődőket.
IDŐPONTVÁLTOZÁS! Március 27-e helyett 
április 10-e, 17 óra: Helytörténeti esték: a 
csepeli kerékpárgyártás 90 éve. Magyaror-
szágon 1929-ben a csepeli Weiss Manfréd 

Művekben indult be a nagyüzemi kerékpár-
gyártás. Az elmúlt kilencven évet foglalja 
össze előadásában Nógrádi László, a híres 
csepeli Niederkirchner família élő képviselője 
(CSHVE).
Április 19-e, 19 óra: Pódium! Közös szín-
házlátogatás. A Pesti Magyar Színházban a 
Naptárlányok c. darabot nézzük meg. Jegyár: 
2600 Ft/db, melyet a könyvtár nyitvatartási 
idejében lehet vásárolni. 

20 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. A 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 köny-

vek!  70-féle folyóirat, internet, fénymásolás, 
nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. 
Előzetes bejelentkezés: 276-3512 

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

A könyvtár április 19-én (péntek), áp-
rilis 20-án (szombat) és április 22-én 
(hétfő)  ZÁRVA lesz!

* * *
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: április 3-a.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes, 
kineziológus. Legközelebb: 04. 03. Téma: 
Hétköznapi ünnepeink

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés 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 
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: április 4.,18., 15 óra
Szemtorna: április 4., 18., 15.30 
Gyógyító hangok: április 3., 17 óra 
Origami klub: április 15., 15 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

Pálffy Katalin szobrászművész  
Szeretet című kiállítása

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

Géczi Ildikó festőművész kiállítása április 
végéig tekinthető meg előzetes bejelent-
kezéssel. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

A lengyel–magyar barátság napjának  
tiszteletére pierogit – vízben főtt pirog 
– készítettem. Ezzel a nagyszerű len-
gyel töltött tésztával vártam húgomat és 
gyermekeit, akik Chicagóból látogattak 
haza. Sok lengyel barátjuk van a tenge-
rentúl is, ott is különleges és példa nél-
küli a magyarok és a lengyelek egymás 
iránt érzett testvéri vonzalma.
Én nagyon szeretem a pierogit, ked-
vencem a káposztás. A lengyelországi 
V4-es  
NATO-ba lépési ünnepen is ezt válasz-
tottam ebédre. 

Hozzávalók: 
A tésztához:
 • 60 dkg finomliszt
 • 10 dkg vaj vagy zsír
 • 2 dl forró víz
 • 2 db tojás
 • só

A töltelékhez:
 • 50 dkg savanyú káposzta
 • 20 dkg krumpli

 • 20 dkg kolozsvári 
szalonna

 • 1 fej vöröshagyma
 • 2 gerezd fokhagyma
 • só, őrölt bors, őrölt 
koriander, babérlevél

A tálaláshoz:
 • tejföl
 • zsír

Elkészítés:
Egy edényben elké-
szítjük a tésztát, a 
vajat morzsoljuk, a 
forró vizet adagoljuk, 
szép simára gyúrjuk, 
ne ragadjon. Hűtő-
ben, letakarva fél órát 
nyugtatjuk. Közben 
a töltelékhez az apró-
ra kockázott szalon-
nát kisütjük, rajta a 
szintén apróra vágott 
hagymát megfuttat-
juk, jöhet az apróra 
vágott savanyú, ezt a fűszerekkel együtt dinszteljük, a levét 
elfőzzük. Majd a megfőtt, tört krumplival elegyítjük, ízlés 
szerintután fűszerezhetjük. A tésztát  nem túl vékonyra 
kinyújtjuk, pogácsaszaggatóval körlapokat vágunk ki belőle, 
ezeket derelyetöltőre tesszük, közepükbe jöhet a töltelék, ösz-
szehajtjuk, lobogó sós vízben kifőzzük. Zsíron fényesítjük, 
tejföllel tálaljuk.

Németh Szilárd: így főzök én

Lengyel, vízben 
főtt pirog

RECEPT
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. április 8.

Sorsoltunk!  A március 13-ai skandináv rejtvény nyertese: Szikszai Lajos, 1215 Ady Endre út. A gyerekrejtvény nyertese: Nagy Dávid, 2213 Monorierdő, 
Nefelejcs u. 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. Nemesfém

2. Napfény közepe!

3. „A” természet színe

4. Az élettelen ellentéte

5. …park, természetes élőhelyen lévő állatkert

6. Nem rosszul

7. Népes település

8. Szemével érzékel

9. Féltve védjed 

10.  A legközelebb lévő csillag

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Nemzeti dal

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: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk április 10-én, szerdán jelenik meg.
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A VÁSÁRLÁS A HOBBIJA?
LEGYEN A HIVATÁSA!

Bevásárlási és házhozszállítási munkatársakat  
keresünk teljes- és részmunkaidős állásokra  
online bevásárlási csapatunkba:

• Választható, egyéni igényekre szabott műszakok
• Remek kollégák és nagyszerű hangulat
• Fejlődési és karrierlehetőségek
• Izgalmas juttatások

Jelentkezés és információ:
Telefon: +3620/827-1506
E-mail: jelentkezes@tesco.com
Web: tesco.hu/karrier
Illetve személyesen a boltvezetőinknél.

Tes_HR_Toborzo_Press_Sofor_209x134.5.indd   1 2019. 03. 05.   12:01
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület 2018. május 01-én megkezdte  
a 2020. december 31-ig tartó a „Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” 

programját. 
 

 
A Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című felhívás kódszáma: 
VEKOP-7.3.6-17-2018 
 
A pályázat célja: a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének 
növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez. 
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy a projektjük 
megvalósításával hozzájárulnak:  

•  a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez,  
•  a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez,  
•  a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése céljának eléréséhez 

 
o Egyesületről bővebb információt a www.bura no.hu oldalon olvashatnak. 

Elérhetőség: telefonszám - 278 2884, e-mail cím – info@bur o.hu 
 

"Jót s jól! Ebben áll a nagy titok" - magasabb fokú képzettség lehetőségének megteremtése a Burattino Iskolában  

A középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának 
növelésére, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítésére Csepelen. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 29,80 millió forint európai uniós támogatás segítségével. 

 

Burattino Szociális és Kulturális Egyesület 
Cím: 1212 Budapest, Táncsics M. u. 27-29. 
Telefon: +36 (1) 278 2884 
E-mail: info@burattino.hu
Honlap: www.burattino.hu
 

  

  

 

 
Burattino Szociális és Kulturális Egyesület 
Cím: 1212 Budapest, Táncsics M. u. 27-29. 
Telefon: +36 (1) 278 2884 
E-mail: info@burattino.hu
Honlap: www.burattino.hu
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület 2018. augusztus 01-én megkezdte  
a 2020. szeptember 30-ig tartó a „Iskolapad újratöltve - Második esély” programját. 

 

 
A Felhívás címe: Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása  
A Felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.5-17 
 
A pályázat célja: a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú 
tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása, mely 
szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzése VEKOP célkitűzéshez is. 
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy a projektjük 
megvalósításával hozzájárulnak:  

a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú köznevelési 
intézményekbe történő beiskolázásához, az így beiskolázott fiatalok számának növeléséhez.  
a szakképesítéssel, érettségivel rendelkező fiatalok számának növeléséhez 

 
A Burattino Egyesületről bővebb információt a www.burattino.hu oldalon olvashatnak. 
Elérhetőség: telefonszám - 278 2884, e-mail cím – info@burattino.hu 

Játszd újra tiszta lappal - második esély program a Burattino Iskolában 

A végzettséggel nem rendelkező fiatalok képzettségének javítása, a hátrányos helyzetű illetve roma gyermekek 
érvényesülésének növelése a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, ill. a nem formális és informális tanulásban. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 38,70 millió forint európai uniós támogatás segítségével. 

•

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

Áprilisi programok
Zenei-irodalmi programok

04.05. Szerelmes Ady: Előadó: Kállay Endre gépészmérnök- költő. Az előadás 16 órakor kezdődik 
04.12. Balettcipők Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész. Az előadás 15 órakor kezdődik

04.18 Varázslatos klasszikus zene. Előadók: Rácz Aladár zongora, Guido Baumer saxofon
04.27. „Ahogy mi táncolunk” Táncverseny Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház,

1213 Budapest Szent István u. 230. Műsoros táncverseny 16 órakor kezdődik

Úti beszámoló
04.11. Egyszer volt egy német-római birodalom Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök

04.25. USA nagykörút /második rész/ Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász  
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 12–18 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 április 25. A vetélkedő 13 órától 15 óráig tart. Téma: Képekben.

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

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, be-
kerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmen-
tesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabá-
lyos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az 
utcában. 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________________________________________ 
ALPIN technikával favágást, gallyazást vállalok– akár szál-
lítással is Pósa György: 0670 296 32 31 Keret________________________________________ 
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________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06 20 264 77 52________________________________________ 
KERTÉPÍTÉS-telekrendezés! Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, 
egyéb kertészeti és kőműves munkák reális áron. 
www.telekrendezes.hu, T.: 06 20 259 6319, 06 1 781 4021________________________________________ 
PARKETTÁS kisiparos parketta, pvc, szőnyeg, vinil burko-
lási munkálatokat vállal. Tel: 06-30/9891-536________________________________________ 
MISI CIPŐJAVÍTÓ. Kossuth Lajos u. 154-158. Kibővült szol-
gáltatásokkal várjuk régi és új vendégeinket. Cipő és zip-
zárjavítás, ruhatisztítás, kés- olló élezés. Nyitva: H:14-18, 
K-CS:8-12, 14-18; P.:8-12, 14-17. Ebédszünet: 12-14 óráig________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra és erkélyre. Előtető lakó-
telepi erkélyre, korlátfelújítás, üvegezéssel –festéssel is. 
Egyéb lakatosmunkák- javítások. 
T.: 284 25 40, 06 70 209 42 30________________________________________ 
DÍJTALAN hitelügyintézés! Nyugdíjasok figyelem! Pénzre 
van, szüksége? Hívjon és megoldjuk felső korhatár nélküli 
„nyugdíjas” személyi kölcsönnel. 06-30/985-5000________________________________________ 
MINŐSÉGI Közös Képviselet. Elégedetlenek a jelenlegi 
kezeléssel? Szeretnének váltani 45 nap alatt? Díjmentes 
tanácsadás és ajánlat Szabó Máriától 06-30/359-3976 
tarsashazkezeles80@gmail.com________________________________________ 
MATEMATIKA- korrepetálást vállal, általános és középis-
kolások számára, nyugdíjas programozó matematikus nő. 
2000 Ft/óra. T.: 06 70 335 7021________________________________________ 
GYERMEKFELÜGYELETET vállal, hétvégén vagy hétköz-
nap este 18 óra után, SNI-st is, gyógypedagógiai asszisz-
tens nő, 5 év gyakorlattal. 2000 Ft/óra. T.: 06 70 511 93 50

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).

CSEPELI konyhánkba mosogatót keresünk. Elérhetőség: 
Gaál László 0630 914 52 11________________________________________ 
SZOBAFESTŐ-kőművest, burkolót, segédmunkást felve-
szünk T.: 0620 998 23 69________________________________________ 
PRÉSGÉPKEZELŐ munkatársnőt, vagy munkatársat keres 
a Csepel Művek területén működő lézervágással és komp-
lex lemezmegmunkálással foglalkozó cég. Kezdés azon-
nal, fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal arvaie@intertechnika.eu e-mail címen vagy 
a 061 425 26 73 telefonszámon lehetséges.________________________________________ 
CSEPELI Telephelyünkre felveszünk hegesztőket, lakato-
sokat, lakatos mellék segédeket, árkalkulátort irodába, B 
kategóriás sofőrt, fuvar híján lakatos mellett kell segéd-
kezni. T.: 30 981 14 01 vagy T.: 30 932 62 72________________________________________ 
CSEPEL Művek területén műanyagfröccs műhelybe gép-
kezelőt keresünk, a munka betanulható, nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni a 06 20 985 07 54-es 
számon lehet.________________________________________ 
NYUGDÍJAS munkavállalókat keresünk rugalmas munka-
időben, könnyű fizikai, adminisztratív munkákra kimagasló 
bérezéssel. T.: 06202150837 vagy 06203962869. 
Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet________________________________________ 
KISNYUGDÍJAST felveszek fűnyírásra azonnal. 
T.:06 30 316 33 20________________________________________ 
AGILIS kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefo-
nos irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100.000 
Ft+jutalék bérezéssel. T.: 06 30 529 64 46________________________________________ 
NYUGDÍJAS munkavállalókat keresünk rugalmas mun-
kaidőben, könnyű fizikai, könyvelői munkákra kimagasló 
bérezéssel. T.: 06 20 215 08 37 vagy 06 20 396 28 69. 
Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet________________________________________ 
BETANÍTOTT fémipari dolgozókat keresünk Budapestre a 
21. kerületbe öntödei feladatok (3 műszak): Alapanyagok 
előkészítése, öntőformák tisztán tartása és előkészítése, 
anyagmozgatás (20-30 kg) Kovácsüzemi feladatok (1 mű-
szak): darabolt alapanyagok hevítése, melegalakítása és 
méretellenőrzése. Hosszú távú munkalehetőség! Meleg-
üzemi tapasztalat előny! Br. 1300 Ft-os órabér+műszakpót-
lék+jutalmak. T.: 30/841-3410 vagy allas7@jobconcept.hu

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT (szakorvos, gyógytorna, manu-
álterápia, gerinctréning, gyógymasszázs, pszichológiai 
tanácsadás), és egyéb professzionális szolgáltatások: 
dietetika, fogyasztás, Moderntánc, Klasszikus balett, 
magánórák, nyújtás, Hatha Yoga, Pilates. Bejelentkezés, 
információ H. - P. 8.00 - 20.00 óráig: 06/70-318-3077.
Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3., 3-as csengő, 
H. - P. bejelentkezés és órarend szerint. laskaitreningek.hu; 
linda@laskaitreningek.hu; Facebook: Vitart Stúdió 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322________________________________________ 
FIGYELEM! Rossz akkumulátort vas, fém, hulladékot vásá-
rolok. Kiszállás díjtalan: 06 30 461 77 59________________________________________ 
CSEPELI kettőszobás lakás ingóságai eladók: bútor, kisgé-
pek, stb. T.: 06 30 734 84 56

RÉGISÉG________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok színházak részére is mindenféle 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, hang-
szereket, csillárokat, bizsukat, könyveket, kitüntetéseket, 
ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot. T.: 06 30 94 35 583

APRÓHIRDETÉSEK   

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

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

MEGHÍVÓ

NÉPDALKÖRÖK
TALÁLKOZÓJA
2019. április 5-én (pénteken), 15.00-kor  
a Királyerdei Művelődési Ház színháztermében 
(1213 Budapest Szent István út 230).

FELLÉPŐK:
Szolnoki Tiszavirág Népdalkör
Városi Népdalkör Százhalombatta (női kar)
Besenyszögi Népdalkör
Battai Muslinca Dalárda (férfi kar)
Csepeli Vadrózsa Dalárda

Meglepetés: 
egyéni szereplők

Belépés díjtalan

Jókedv 
és hangulat 
garantált!
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Megunt
kamaszholmik

vására
2019. 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

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: 2019. április 27., 10.00-16.00 óráig
A tárlat díjmentes megtekinthető.

Április 6., 9.00-13.00
BABA-MAMA ÉS TINI BÖRZE
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.

TANFOLYAMOK
Új: Aviva Torna nőknek és férfiaknak
Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a hormonális 
egyensúlyt. Május 11. szombat 9-13 óráig. Végh Beáta 06 30 475 6498

Gyerekjóga Paramhans Swami Maheswarananda eredeti jógarendszere. 
Segíti a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődését. 
Időpont: kedd 17.00-18.00. www.joga.hu, joga@joga.hu
Vezeti: Kun Ágnes Kiran 202500431

Latin Cardio Időpont: hétfő, szerda: 18.30-19.30
Vezeti: Borosné Szabó Csilla 309990702

Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás
Időpont: április 16. kedd, 9.30  
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 06 30 313 3991

Hong Lung Ch’ uan Tao kung fu
Időpont: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Vezeti: Mózes Gábor Si-fu (2-toan) (06 30 549 0994)

Hangfürdő Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: március 30-án 10.00, április 4-én 18.30

Nyugdíjas klub Időpont: április 6., 15.00-19.00

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. április 6., 18-22 óra
GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
Élőzenés táncoktatás a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
Zenél a Mydros együttes. A belépés díjtalan!

2019. április 12., 18 óra
KALEIDOSZKÓP: AZ EGO FELÉPÍTÉSE
Kölkedi Attila író előadása az ego szerepéről. A program ingyenes!

2019. április 13., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik cseréje, vására. Asztalbérlés elővételben: 1500 Ft 

TANFOLYAMOK     
ÚJ: JUNIOR HASTÁNC szerda: 18.00-19.00. Ingyenes próbaóra: április 6.

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. Hétfőn is 9.30-10.30!
Meridián torna – időpontváltozás!: csütörtök: 18.30-19.15

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
Hangfürdő: 2019. április 12. 15.30

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

earthhour.org

#CONNECT2EARTH
FÖLD ÓRÁJA

2019. MÁRCIUS 30. I 20:30-21:30
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

KAPCSOLJ LE MINDENT ÉS KAPCSOLJ KI NÁLUNK
ÉLŐ ZENÉVEL, KÖZÖS ÉNEKLÉSSEL.

HA VAN AKUSZTIKUS HANGSZERED, HOZD MAGADDAL!
ADJUNK EGY ÓRA PIHENŐT A FÖLDNEK.

MINDENKI VENDÉGÜNK EGY TEÁRA!

SWITCH OFF AT
30 MARCH 2019

8:30PM

FÖL D ÓR Á J A

A Szabó Magda Közös Közösségi Tér Galériája 
szerete�el meghívja Önt, kedves családját és barátait

Végh Edit és Végh Péter 
MÁS TOLLÁVAL

címmel rendeze� jubileumi kiállítás
ünnepélyes megnyitására

2019. április 12-én 18 órára

Megtekinthető: 2019. április 12-től 30-ig, 
hétköznapokon 9.00-19.00 óráig

a Szabó Magda Közösségi Térben, 
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 

FELHÍVÁS
„A DALSZÖVEG
IS VERS”

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

IDŐPONT: 2019. április 11., csütörtök 14 óra.
HELYSZÍN: Radnóti Miklós Művelődési Ház (1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

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

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

Nevezési határidő: 2019. március 29.
 

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

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
irodalomkedvelőt a rendezvényünkre!

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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A Magyar
Költészet

Napja

Tisztelt Csepeliek!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

a Költészet Napja alkalmából tartandó rendezvényére.

Időpont:
2019. április 11., 18 órai kezdettel

Fellép a Kaláka Együttes
Helyszín:

Radnóti Miklós Művelődési Ház 
(Csepel, Vénusz utca 2.)

A rendezvényre a helyeket csak korlátozott számban tudjuk
biztosítani, ezért kérjük, részvételi szándékát jelezze
a radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu email címen.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere


