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A magyar–lengyel barát-
ság napja alkalmából négy 
csepeli helyszínen tartot-
tak koszorúzási ünnepsé-
get. A megemlékezéseken 
Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselő, Borbély 
Lénárd, Csepel polgármes-
tere, a Csepelen vendéges-
kedő lengyel testvárosaink 
polgármesterei, valamint 
Tadeusz Deszkiewicz, 
Andrzej Duda lengyel köz-
társasági elnök tanácsadó-
ja helyezte el koszorúit. 

A polgármesteri hivatal előtt 
tartott központi rendezvényen 
Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere kiválónak értékelte 
Csepel lengyelországi testvá-
rosaival való együttműködését, 

majd elmondta, büszke arra, 
hogy Csepelen több közterület 
is őrzi a lengyel nép emlékét. 
Gratulált Németh Szilárdnak, 
aki aznap délelőtt a Parlament-
ben a hazánkban tartózkodó 
lengyel köztársasági elnöktől 
magas rangú állami kitünte-
tést, a Lengyel Köztársaság 
tisztikeresztjét vehette át. Piotr 
Krzystek, Szczecin polgármes-
tere arról beszélt, hogy a len-
gyel és a magyar nép a törté-
nelem során többször is együtt 
harcolt igazáért, és ez a közös 
múlt a garancia a jövőbeni jó 
kapcsolatainknak is. Wojciech 
Lubawski, Kielce polgármeste-
re elismerően szólt arról, hogy 
Magyarország az elmúlt évek 
során kilábalt nehéz gazdasági 
helyzetéből és több európai or-

szág példájává vált. Elmondta, 
büszke arra, hogy Csepel már 
több mint tíz éve Kielce test-
vérvárosa, és reményét fejezte 
ki, hogy az együttműködés a 
két város között még dinami-
kusabb lesz. Elżbieta Radwan, 
Wołomin polgármestere örö-
mét fejezte ki, hogy a lengyel–
magyar vegyes házasságból 
született unokája révén már 
nemcsak történelmi, hanem ro-
koni, vér szerinti kapcsolat is 
fűzi a magyar néphez. Tadeusz 
Deszkiewicz, Andrzej Duda 
lengyel köztársasági elnök ta-
nácsadója a lengyel államfő 
üdvözletét adta át a jelenlévők-
nek. Méltatta Németh Szilárd, 
a lengyel–magyar kapcsolatok 
ápolásáért kifejtett tevékeny-
ségét, és reményét fejezte ki, 

hogy Borbély Lénárd polgár-
mestersége alatt a testvérvárosi 
kapcsolatok tovább fejlődnek. 

A beszédek után megkoszorúz-
ták a polgármesteri hivatal fa-
lán lévő, a lengyelek bolsevik 
támadók felett aratott 1920-as 
győzelmét hirdető emléktáblát, 
a Popiełuszko utca és a Vágóhíd 
utca kereszteződésnél lévő Jerzy 
Popiełuszko atya emléktábláját 
és az emlékére emelt haranglá-
bat a Hollandi úti Sport-, Sza-
badidő- és Rendezvényközpont-
ban, valamint a Weiss Manfréd 
Szakközépiskola falán lévő 
Mansfeld Péter-emléktáblát. 

A koszorúzáson jelen volt még 
Ábel Attila és Morovik Attila 
alpolgármesterek, valamint 
Csúcs Lászlóné lengyel nem-
zetiségi szószóló és Herczeg 
Mária, a Weiss Manfréd Szak-
középiskola igazgatója. 

Borbély Lénárd: „Mindig jó 
érzés tölt el bennünket, amikor 
lengyel barátainkkal találko-
zunk. Régi barátság fűz össze 
minket, és az elmúlt években sok 
közös ügyet vittünk véghez siker-
rel. Büszkék vagyunk arra, hogy 
közterületeink számos pontján 
őrzünk lengyel emlékműveket. 
Remélem, kapcsolataink a jövő-
ben még sikeresebbek lesznek és 
még jobban el tudnak mélyülni.” 

Piotr Krzystek, Szczecin pol-
gármestere: „A mai nap rend-
kívül eseménydúsan telt, amely 
szimbolizálja együttműködé-
sünk gazdagságát is. A Pesti 
Vigadóban tartott ünnepségen 
egy olyan zászlót csodálhattunk 
meg, amelyen egymásba fonódó 
tölgyek ábrázolták népeink kö-
zötti kapcsolatot. A tölgyek gyö-
kerei úgy kapcsolódnak össze, 
mint népeink történelme. Két 
nép, amelyeknek történelmük 
során sokszor fegyverrel kellett 
kivívniuk jogaikat. 1920-ban  
a magyar nép sietett a lengye-
lek segítségére, 1956-ban pedig 
a lengyelek álltak ki a magya-

Közös csepeli megemlékezés a magyar–lengyel barátság napján

„együtt voltunk, 
vagyunk és leszünk”
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lengyel állami 
kitüntetést kapott 
németh szilárd
Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság elnöke szombaton ál-
lami kitüntetéseket adott át a Parlamentben. A lengyel–ma-
gyar barátság napja alkalmából hazánkba látogató Andrzej 
Duda a Lengyel Köztársaság tisztikeresztjét adományoz-
ta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadal-
mi kapcsolatokért felelős államtitkárnak, Németh Szilárd 
fideszes országgyűlési képviselőnek, az Interparlamentáris 
Unió Magyar Nemzeti Csoportja, Magyar–Lengyel Baráti 
Tagozata elnökének, és Jeszenszky Géza történésznek, egye-
temi tanárnak, diplomatának, volt külügyminiszternek.

„A kitüntetés nem csak nekem szól, rengeteg segítő akarat, sok 
támogató kéz is hozzájárult. Köszönettel tartozom a példasze-
rű baráti együttműködésért lengyel testvérvárosainknak és 
vezetőiknek, Szczecin és Kielce elnökeinek, Piotr Krzysteknek 
és Wojciech Lubawskinak, illetve Wołomin régi és új polgár-
mesterének, Ryszard Madziarnak és Elżbieta Radwannak. Kö-
szönöm a barátságát és segítségét Tadeusz Deszkievicznek, 
Andrzej Duda köztársasági elnök úr főtanácsadójának, és 
Roman Kowalski nagykövet úrnak. Dr. Csúcs Lászlóné Halina 
asszony nélkül – aki a magyar országgyűlés lengyel szószólója 
– pedig elképzelhetetlen lett volna a szoros baráti együttműkö-
dés, mint ahogy dr. Gönye Anikó szervezőmunkája is kitűnőre 
sikerült. És végül, de nem utolsó sorban hálás vagyok utódom-
nak, Borbély Lénárd polgármester úrnak, amiért sok-sok más 
kezdeményezésem mellett, a lengyel–magyar barátság ügyét is 
kiemelten kezeli és nagyszerűen viszi tovább.”

rok mellett. Mindez mélyen be-
ivódott szívünkbe, lelkünkbe, 
ezen alapul jövőbeni együttmű-
ködésünk is, ami a közös törté-
nelmünk új fejezete lesz.” 

Wojciech Lubawski, Kielce 
polgármestere: „A Kielce mel-
lett található Szent Kereszt-ko-
lostor részére Szent István fia, 
Szent Imre egy relikviát ajándé-
kozott, a Szent Kereszt fáját. A 
lengyel és magyar nép közötti 
szoros együttműködés ezeréves 
hagyományokra tekint vissza. 
Az utolsó száz évben számos 
csapás érte országainkat, tör-
ténetünk hasonló mederben 
folyt. Mi, lengyelek a mai napot 
történelmi jelentőségűnek ér-
tékeljük, a rendezvények mély 
benyomást tettek ránk. Együtt 
voltunk, vagyunk és leszünk.” 

Elżbieta Radwan, Wołomin 
polgármestere: „Nagy öröm 
számunkra, hogy együtt ün-
nepelhetjük a lengyel–magyar 
barátság napját. Wołomin szá-
momra nemcsak történelmileg 
kapcsolódik Csepelhez, hanem 
személyes jelleggel is, ugyan-
is az unokám lengyel–magyar 
vegyes házasságból született. 
Ezért én sokkal szorosabban 
kötődöm a magyarokhoz, mert 
nemcsak történelmi, hanem vér 
szerinti kapcsolat is fűz önök-
höz. Minden magyar testvérem-
nek a legjobbakat kívánom.” 

Tadeusz Deszkiewicz, Andr-
zej Duda lengyel köztársasá-
gi elnök tanácsadója: „Nagy 
megtiszteltetésnek tartom, hogy 
immár hosszú évek óta rend-
szeresen Csepel vendége lehe-
tek. A köztársasági elnök úrnak 
részletesen bemutattam a len-
gyel–csepeli kapcsolatok gaz-
dagságát, aki tiszteletét küldi 
a csepelieknek. Büszke vagyok 

rá, hogy annak idején Németh 
Szilárddal együtt kezdeményez-
tük Wołomin és Csepel közötti 
baráti együttműködést.” 

Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő: „Számomra nemcsak 
politikusi, hanem személyes ügy 
is, hogy a magyar–lengyel ba-
rátság virágozzon. Szerencsés 
vagyok, mert azért tüntettek ki, 
amit már fiatalkoromban szív-
ből csináltam. Gimnazista vol-
tam, amikor Jaruzelski tábor-
nok rendkívüli állapotot vezetett 
be Lengyelországban. A Jedlik 
Ányos Gimnáziumban tiltakozá-
sul lengyel újságokkal kötöttük 
be a tankönyveinket, és először 
írtuk fel a táblára a „sztrájk” 
szót angolul. Többször jártam 
Lengyelországban, sok barátot 
szereztem ott. Annak a kerület-
nek voltam polgármestere és 
vagyok képviselője, amely sok 
szálon kapcsolódik Lengyelor-
szághoz, a magyar–lengyel szo-
lidaritáshoz. 1920-ban a Weiss 
Manfréd Művek huszonkétmillió 
lőszert gyártott Lengyelország-
nak, amely megnyerte a bolsevi-
kok elleni háborút, és ezzel nem-
csak Lengyelország lerohanását 
akadályozták meg, hanem azt 
is, hogy a kommunisták meg-
szállják Európa jelentős részét. 
Ne felejtsük, két hónappal a tri-
anoni békediktátum után döntött 
a magyar kormány erről a se-
gítségről! 1956 decemberében 
Szczecinben több ezer ember 
tiltakozott a szovjet konzulátus 
előtt a magyar forradalom vérbe-
fojtása ellen, majd felgyújtották  
a követség épületét, Európában 
egyedülálló módon. Bátor és 
hősies kiállás volt ez a lengye-
lek részéről a magyar forra-
dalom mellett. A magyar–len-
gyel barátság melletti kiállásra 
nemcsak a múlt kötelez, hanem  
a szívem is ezt diktálja.”

Borbély Lénárd: mindig jó érzés tölt el bennünket, 
amikor lengyel barátainkkal találkozunk. 
Régi barátság fűz össze minket, és az elmúlt 
években sok közös ügyet vittünk véghez sikerrel
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Amióta rendbe tettük a 
gazdaságot és felmondtuk 
a korrupciógyanús szerző-
déseket, az önkormányzat 
jó anyagi helyzetben van – 
mondta  lapunknak Borbély 
Lénárd polgármester. 

 Rátenyerelt a HÉV ügyére 
az ellenzék a kerületben, olyan 
állításokat is megfogalmazva, 
hogy a vadonatúj villamosok 
kizárólag a Közvágóhídig köz-
lekednek majd. 
 Az ellenzék szándékosan 
megtéveszti a csepelieket. Te-

gyük tisztába a dolgokat: a 
fővárosnak 2030-ig megva-
lósuló fejlesztési koncepciója 
van. A Balázs Mór tervben 
szerepel, hogy a csepeli HÉV-
et gyorsvasúttá alakítják. Új 
fejleményként jelent meg a bu-
dapesti olimpia megrendezésé-
nek lehetősége, aminek kiemelt 
helyszíne Csepel. Ezért van 
szükség közlekedésfejlesztés-
re, ami az öreg HÉV-szerelvé-
nyek korszerű és modern vil-
lamosokra történő felváltását 
jelenti. Az ötkarikás játékok 
megrendezésének a kerület az 

egyik legnagyobb nyertese le-
het: felértékelődhetnek az in-
gatlanok, és a régóta megígért 
dunai híd megépülése is ké-
nyelmesebbé teheti a csepeli-
ek életét. Nem igaz, hogy csak  
a Közvágóhídig közlekednek 
majd a villamosok. A tervezés 
a mai  napig nincs befejezve, 
és keresik a szakemberek a 
legjobb megoldásokat. A jelen-
legi kétféle elképzelés szerint 
egyrészt a 4-es villamos csat-
lakozna be Csepelre, amivel 
átszállás nélkül a Széll Kál-
mán térig is el lehetne menni, 
érintve a főbb metróállomáso-
kat, a másik aktuális tervben 
pedig a csepeli villamosjárat 
vonalát a Hungária körúti 1-es 
villamosvonalhoz kapcsolnák. 

Hangsúlyozom, hogy a csepeli 
ellenzék rosszindulatú állítá-
sával szemben a főváros hosz-
szú távú fejlesztési tervében 
továbbra is egy létező fejlesz-
tési koncepció, nincs elvetve. 
A 2024-es olimpiáig viszont 
nem tudunk 750 milliárdos 
gyorsvasutat építeni. Ha lesz 
tehát villamos, az nem jelen-
ti azt, hogy a gyorsvasút nem 
valósulhat meg. Két külön fej-
lesztést próbálnak összemosni 
azok, akik ettől politikai hasz-
not remélnek.

 Csakhogy a csepeli balol-
dal az új villamosok kapcsán 
kapacitáshiányról, a menetidő 
tarthatatlanságáról, öreg Tát-
ra villamosok érkezéséről be-

Az újra összeállt csepeli baloldal az aláírásgyűjtéssel 
becsapja az embereket, ráadásul valószínűleg az 
egész akció a személyes adatok begyűjtéséről szól

AKtuáLIs
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szél, miközben „Mentsük meg 
a HÉV-et”-szlogennel aláírást 
gyűjtenek.
 Senki nem akarja megszün-
tetni a HÉV-et, mi a közleke-
dést szeretnénk fejleszteni. 
Évtizedekben kell gondolkod-
nunk. Az újra összeállt csepeli 
baloldal az aláírásgyűjtéssel 
becsapja az embereket, ráadá-
sul valószínűleg az egész akció 
a személyes adatok begyűj-
téséről szól. Aki tehát aláír, 
máris a hataloméhes balolda-
li pártok nyilvántartásában 
találja magát. Az állítólagos 
ezres nagyságrendű aláírást 
többszöri kérésemre sem mu-
tatták meg a képviselő-testület 
döntéshozói számára. A Tátra 
villamosokkal való riogatás 
nonszensz, hiszen a főváros 
már most előszerződéssel ren-
delkezik új villamosok beszer-
zésére. A botránypolitikából 
élők sem gondolják komolyan, 
hogy egy világszínvonalú ese-
ményre korszerűtlen szerel-
vényeket állítunk hadrendbe. 
Az új villamosok korszerűek, 
és alacsonypadlósak lesznek, 

kétperces követési távolsággal 
közlekednek, ami másfélszeres 
kapacitásbővülést eredményez 
a mostani HÉV-hez képest.  
A szakértők szerint összessé-
gében tehát menetidő-csökke-
nés érhető el, kényelmes lesz, 
átszállni sem kell majd. A vil-
lamosok koncepcióját egyéb-
ként a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületének csepeli 
szervezete és a Csepeli Moz-
gássérültek Egyesülete is tá-
mogatta, nem beszélve a baba-
kocsis szülőkről.

 Úgy hírlik, a csepeli temető-
ben változnak az autós behaj-
tás szabályai.
 A Budapesti Temetkezési 
Intézet tervei között szerepel, 
hogy egy jelképes összeget 
szeretne kérni a behajtásért 
cserébe. Ez most már így van 
Budapest-szerte. Azt minden-
ki tudja, hogy azok, akik most 
behajtanak a temetőbe, eddig 
sem voltak hálátlanok. Ezt sze-
retnék most törvényes keretek 
közé terelni. Polgármesterként 
sikerült elérnem a fővárosi 

közgyűlésnél mint a temetke-
zési cég tulajdonosánál, hogy 
amíg a temető fejlesztése nem 
történik meg, addig nem vezet-
nek be semmilyen díjat. Legin-
kább azért, mert jelenleg a II. 
Rákóczi Ferenc úton képtelen-
ség normálisan és szabályosan 
parkolni. Egyébként az egysze-
ri be- és kihajtás 280 forintot 
jelentene gépkocsinként.

 Ezek szerint fejlesztik a cse-
peli temetőt?
 Évek óta terveztük, most 
megvalósítjuk. Egyrészről nö-
veljük a temető területét, más-
részről szóróparcellát kívá-
nunk megvalósítani, manapság 
ez egyre elterjedtebb temetke-
zési forma. A II. Rákóczi Fe-
renc út felőli autós főbejárat a 
temető másik oldalára, a Cse-
peli útra tennék át a tervek sze-
rint, így csökkentve a környék 
forgalmát, és a balesetveszélyt. 
Ezenfelül modern parkolókat is 
építenénk, hiszen hivatalosan  
a temetőn kívül nincsenek par-
kolóhelyek. A Rákóczi út felől 
természetesen a személyi bejá-
ratot biztosítani kell, hiszen ott 
jár a BKV.

 Ha már parkolás. A belvá-
rosi kerületekben évtizedek óta 
fizetni kell a közterületi parko-
lásért, Csepelen viszont nem. 
Lesz ebben változás?
 Nincs tervbe véve. Az 
viszont probléma, hogy az 
agglomeráció folyamatosan 
parkolónak használja közterü-
leteinket, elvéve ezzel a cse-
peliektől a parkolóhelyeket. 
A fizetős parkolást kizárólag 
úgy tudnám elképzelni, hogy 
az a csepelieknek ingyenes 
lenne, és csak a kerületen kí-
vüli autósok fizetnének érte. 
Amíg én vagyok a polgármes-
ter, a csepeliek biztosan nem 
fognak fizetni a kerületben a 
parkolásért! Ugyanígy nem tá-
mogatom a kerékbilincs intéz-
ményét sem, hiszen nem lehet 
az embereket mozgásukban 
korlátozni. Ugyanakkor bosz-
szantó, amikor külföldi rend-
számú luxusautók elfoglalják 
a mozgássérült helyeket, vagy 
éppen szándékosan tilosban 
parkolnak. Őket szerintem a 
kerékbilinccsel hatékonyan el 
lehetne tántorítani a szabály-
sértésektől.
● Takó Szabolcs
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Új helyzet állt elő a nyugat-balkáni útvo-
nal lezárásával, ez indokolta az országos 
migrációs válsághelyzet kihirdetését – 
foglalta össze múlt heti sajtótájékoztató-
ján Németh Szilárd, a nemzetbiztonsági 
bizottság ülésén elhangzottakat. A bizott-
ság alelnöke az országos migrációs vál-
sághelyzetről tartott bizottsági ülés után 
elmondta, a helyzet semmiben sem vál-
tozott a múlt heti bejelentés óta. Tasnádi 
László rendészeti államtitkár azt közölte a 
bizottsággal, hogy a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet országos kihirdeté-
sét úgy indították el, hogy a már lejárt hat 
hónapot meghosszabbították, és a déli me-
gyéken túl az ország egészére terjesztették 
ki. Hozzátette, az időbeli hatály és a terü-
leti illetékesség kiterjesztését az indokolta, 
hogy március hetedikén, az uniós csúcson 
véglegesen lezárták az eddig használt 
embercsempészmodellt a nyugat-balkáni 
útvonalon. A döntés – mellyel helyreállt az 
a jogrend, amit korábban már alkalmazni 
kellett volna – egyik negatív következmé-
nye, hogy az útvonalat érintő országok-
ban feltorlódnak az illegális migránsok 

– mondta. Aláhúzta, létszámukat – Görög-
országban, Macedóniában és Szerbiában –
senki sem tudja pontosan megbecsülni, de 
a titkosszolgálatok dolgozói és az állam-
polgársági hivatal hot spotokon dolgozó 
magyar munkatársai arról tájékoztattak, 
hogy „nagy a gond”. A nemzetbiztonsá-
gi bizottság alelnöke arról is szólt, hogy 
sok migráns a tájékoztatások szerint nem 
a hot spotokban tartózkodik, ezért sem le-
het pontosan felmérni, hányan vannak az 
adott országokban. Példaként hozta fel az 
ezer főt számláló Idomeni városát, ahol 
most hozzávetőleg 15 000 migráns torló-
dott fel. Görögországban egyes becslések 
szerint 35-40 000 bevándorló tartózkodik 
– tette hozzá. Mint mondta, „nem tudunk 
róluk semmit, ami már önmagában is nagy 
kockázat, amire fel kell készülni”.

Németh Szilárd szólt arról az új modellről 
is, aminek körvonalai csak most kezde-
nek kirajzolódni. Kifejtette, a migránso-
kat arra biztatják az embercsempészek, 
hogy vegyenek részt a menekültügyi el-
járásban, mert azzal sokkal könnyebben 

bekerülhetnek Európába. Hangsúlyozta, 
ez ugyanolyan kockázati tényező, mintha 
illegálisan jönnek át a határon. Elmond-
ta, az Állampolgársági és Bevándorlási 
Hivatal főigazgatója arról tájékoztatta a 
bizottságot, hogy a menekültügyi eljárá-
sok kérvényezőinek száma dinamikusan 
növekszik. Tavaly decemberben 230, idén 
januárban 430, februárban 2200, március 
első két hetében már 5000 fő körül volt a 
számuk. Hozzátette, az embercsempészek 
az elfogott tájékoztató dokumentumok 
alapján két újabb útvonalat használnának: 
egy albán–olasz és a bolgár–román utat. 
Erre mind a kormánynak, mind a határ-
őrizeti, a rendvédelmi és titkosszolgálati 
szerveknek fel kell készülniük – foglalta 
össze. Ezt pedig a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet kihirdetése teszi 
lehetővé, amit a magyar családok meg-
védése érdekében hirdetett ki a kormány 
– húzta alá. Ez nem egy különös jogrend, 
ezért nem korlátozza sem a magyar állam-
polgárok szabadság- vagy állampolgársá-
gi jogait, de még a jogszerűen itt tartózko-
dó külföldiekét sem – erősítette meg.

határozott magyar fellépés 
az embercsempészek ellen

AKtuáLIs

A csepeli önkormányzat 913 000 forin-
tot költ egyik szociális krízislakásának 
felújítására. A szociális krízislakásokba 
fél évre költözhetnek be olyan csepeliek, 
akiknek ezt az élethelyzetük miatt – a 
szociális ágazatban dolgozó szakembe-
rek javaslata alapján – a képviselő-tes-
tület megszavazza. A szavazásban azon-
ban az ellenzék többsége nem vett részt.
Az ellenzéki képviselők négy olyan ja-
vaslatot nyújtottak be, melyekben a kor-
mányt vagy az önkormányzatot próbál-
ták bírálni vagy lejáratni. A politikusok 

azonban – vélhetően szándékosan – ele-
mi hibákat írtak a határozati javasla-
tokba. Így azok elfogadása vagy jogilag 
aggályos, vagy törvénysértő lett volna. 
2014-ben a képviselők arra tettek esküt, 
hogy a törvényeket betartva működte-
tik az önkormányzatot. A testület ezért 
ezeket a határozati javaslatokat levette 
a napirendről. Ez után Horváth Gyula 
és Borka-Szász Tamás DK-s képviselők 
kirohantak a teremből, a többi ellenzéki 
képviselő pedig nem szavazta meg a krí-
zislakás felújítását.

Krízislakást újít fel  
az önkormányzat

fotó: Tóth Beáta
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Az Olvasó munkás szobránál tartott 
március 15-e alkalmából rendezvényt a 
Demokratikus Koalíció, az MSZP és az 
Együtt. A közös ünnepléstől elhatároló-
dó ellenzékiek nevében Horváth Gyula, a 
pártok 2014-es közös polgármesterjelöltje 
tartott beszédet.

Horváth Gyula a választási veresége óta 
többször kifejtette, hogy nem fogadja el 
legitimnek a Fidesz 2014-es választási 
győzelmét. A szobornál megjelent, kö-
rülbelül húszfős közönség előtt most is 
kijelentette: Magyarországon szerinte 
önkényuralom van, őket pedig megfi-
gyeli a bosszúszomjas hatalom. A po-
litikus beszéde szerint az osztályharc 
hajtotta az egykori forradalmárokat, és 
a mostani önkényuralmat is forradalom 
töri majd le.

A reformkor megmutatta, hogy reformok-
kal nem lehet az országot megjavítani.  
A pesti márciusi ifjak maroknyi csoportja 
felismerte, hogy az igazi változást csak 
akkor érhetik el, ha nem a részkérdése-

ket javítgatják, hanem az egész rend-
szert változtatják meg, és forradalmat 
robbantanak ki. A dolgozó népet kellett 
felszabadítani, a rabság, az elnyomás, az 
egyenlőtlenség és az ősi arisztokratikus 
kivagyiság zárkájából – hangsúlyozta be-
szédében Horváth Gyula.

A Gyurcsány-párti politikus szerint ma 
még nagyobb elnyomó rendszer van, 
mint 1848 előtt, ezért a forradalom szel-
leme most soha nem látott erővel tör fel. 
„Újra a félelem ül trónt az országban! És 
már nem csak az elnyomott fél! Lassan 
oda érkezünk, hogy az elnyomó jobban fél!  
A sok rossz fehér ököl kegyetlenül szorítja 
trónját, polgármesteri székét, vagy alelnöki 
tisztét. Mindegyik iszonyatosan inog! Sok 
kisemmizett, elszegényített szerencsétlen 
ember keservesen és dühösen él. Az ő ökle 
is görcsbe szorul: az elkeseredés miatt!” – 
kiáltotta közönségének.

„A csepeli „fehér öklök” kirúgatással, 
csekkekkel és bírsággal kívánják kiölni 
az elégedetlenség miatti lázadás szándé-

kát belőlünk. Távcsővel, kocsik tükreiből, 
lesből figyelnek!” – állította ünnepi be-
szédében Horváth Gyula. A balliberális 
ellenzék közös polgármesterjelöltje azt 
is kifogásolta, hogy egy évvel ezelőtt az 
egyik aktivistájukat – Kál Károlyt – meg-
büntette a közterület-felügyelet.

A pártállam egykori titkosszolgáját, aki 
később az SZDSZ csepeli elnöke és ci-
vil vezető is volt, az után büntették meg 
tavaly, hogy felszólításra sem volt haj-
landó elállni autójával a tilosból. „Amíg  
a tömegünk elvonult Petőfi szobrát meg-
koszorúzni, ők rávetették magukat itt ma-
radt embereinkre. Többnapi bérnek meg-
felelő büntetéssel sújtották azokat, akik 
a szabadságért áldozták idejüket, adták 
erejüket!” – mondta erről szónoklatában 
Horváth Gyula.

„Most is itt vannak ezek a „Bach-huszá-
rok”! Félnek tőlünk, és figyelnek minket. 
Arra várnak, hogy lecsaphassanak! Nem 
akarják, hogy kimondjuk, hogy mit kíván 
Csepel és a főváros!” – hangsúlyozta az 
ellenzéki politikus. Bár a jóslata nem tel-
jesült be, a volt polgármesterjelölt végül 
a forradalom és a rendszer megváltozta-
tása mellett a bírságolás csökkentését is 
követelte.

Horváth Gyula korábban is kifejtette, 
hogy az általa diktatúrának tartott rend-
szerben nem szabad semmit sem támo-
gatni. Mint mondta, az elmúlt években ő 
tartotta is ehhez magát. Az önkormány-
zat ülésein nem támogatta a felújításo-
kat, parkrendezéseket, panelprogramot 
és a városrehabilitációt. Horváth  Gyula 
egyébként még a csepeli mentőautó fel-
szerelését, a rendőrségi járőrözés sűríté-
sét és a Csepeli Standfürdő üzemeltetését 
is élesen támadta.

A csepeli ellenzéki pártok most a mun-
kahelyteremtő beruházásokat és a csepeli 
HÉV átalakítását bírálják. Bár a tervezett 
villamosvonal a várakozási idő harma-
dára csökkentésével, az utazóközönség 
megduplázásával, az átszállás és az át-
szállási idő megszüntetésével és a kényel-
mesebb utazással még a mozgássérültek 
számára is elérhetővé válna, az ellenzék 
ezeket kategorikusan elutasítja.

AKtuáLIs

A Párbeszéd Magyarországért után az 
MSZP csepeli szervezete is civil kön-
tösben próbál több támogatót szerezni 
– értesült a Csepel.info. Azok a pártok 
szoktak civilként indulni a választáso-
kon, amelyeknek túl rossz hírük van, 
vagy a politikusaik pártsemlegesként 
próbálják átverni a választókat. A por-
tál információi szerint komoly esély van 
arra, hogy a 2018-as, 2019-es válasz-
tásokon a csepeli MSZP a hozzá köt-
hető köztörvényes büntetőügyek miatt 
nem pártként fog elindulni. Politikusaik 
azonban civillé változva lehetnek majd 
képviselőjelöltek. 

A „Csepelért” Egyesületben többnyire 
az egykori MDF-hez kötődő szemé-
lyek foglaltak helyet, azonban a tagok 

az évek múltával elszállingóztak. A ré-
giek helyét elfoglalták az MSZP-kö-
zeli újak. Hudák János, a Párbeszéd 
Magyarországért Párt (PM) politiku-
sa – ha épp arra van szükség – maga 
is „pártfüggetlen” civil rendezvényeket 
irányít. A PM környezettudatos mozgal-
makba bújik, Csepelen például a Zöld 
Terasz és a Zöld Forgatag rendezvé-
nyeket szervezték. A Csepel.info sze-
rint már 2014-ben felmerült, hogy az 
MSZP, a DK és az Együtt-PM politikusai 
„pártfüggetlen” civilekként induljanak a 
választásokon. Mivel azonban biztos-
nak érezték a győzelmüket, a tervet el-
vetették. A balliberális politikusok akkor 
inkább azon vitatkoztak, hogy kinek mi-
lyen hatalmat kanyarintsanak ki győzel-
mük esetére – írja a Csepel.info. 

Civil szervezetet 
gründol az MszP

horváth gyula: lesből figyelnek minket 
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Koszorúzással kezdődött az 
ünnepi megemlékezés a Gör-
gey Artúr téren a Petőfi-szo-
bornál és a szakorvosi rendelő-
intézet falán található Kossuth 
emléktáblánál, majd a Ki-
rályerdei Művelődési Házban 
folytatódott, ahol a Gór Nagy 
Mária Színitanoda növendéke-
inek színvonalas műsora után 
Borbély Lénárd polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet.  
A polgármester a forradalmá-
rok emlékének felidézése mel-
lett a jelen problémáira is utalt. 
„Sokan kiválasztják a maguk 
hősét a forradalmárok közül, 
hogy politikai célokra felhasz-
nálják őket, ez azonban helyte-
len, hiszen ’48 több volt jelsza-
vak kiáltozásánál. A magyarok 
nem pusztán idegen hatalmak 
ellen, hanem a nemzet méltósá-
gáért álltak ki” – hangsúlyozta. 

„Olvassuk el újra a 12 pontot, 
láthatjuk, hogy Petőfi és a többi 
forradalmár sem akart többet, 
mint amit most mi el szeretnénk 
érni. Nemet kell mondanunk 
arra, hogy elvegyék a függet-
lenségünket!” – zárta ünnepi 
beszédét Borbély Lénárd, Cse-
pel polgármestere.

A csepeli megemlékezés zárá-
saként a polgármester átadta 
a Csepel Szolgálatáért-díjakat 
Ligeti Ágnes művelődésszer-
vezőnek, a Radnóti Miklós 
Művelődési Ház vezetőjének 
és Pelyhe Andrásné Edit né-
ninek, aki a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola tanítója, és 
negyvenéves pályafutása alatt 
kiemelkedő munkát végzett 
a magyar kultúra ápolása, to-
vábbadása területén.
● Miss Nándor

Megemlékezés 
március 15-én

ünnep

Ligeti ágnes
Meglepetésként ért a díj, nagyon 
megilletődtem, amikor értesítet-
tek. Úgy vélem, ha valaki teszi a 
dolgát, nincs ideje azon töpren-
geni, hogy milyen díjjal kellene azt 
elismerni.  Azonban ez a megtisz-
telő kitüntetés egy csapatmun-
ka eredménye, hiszen hogyan is 
lehetne egyedül, egyszerre több 
száz embernek színvonalas szel-
lemi élményt nyújtani? Pályafutá-
som kezdetén eredetileg a vizuális kultúra területét tartottam a 
szívügyemnek, ám a Radnótiban hamar kiderült, hogy ez nem 
elég: itt egyszerre és egy időben különböző igényeknek és el-
várásoknak kell megfelelni a közművelődés műfajának széles 
skáláján, így nem volt lehetőség specializálódni. A legfontosabb 
feladat az érdeklődés és a figyelem fenntartása a programjaink 
iránt. Amelyik elképzelést sikeresen álmodtuk meg, azt meg-
tartjuk, de folyamatosan figyelünk, és a hozzánk látogatók igé-
nyei szerint igyekszünk újítani.  Kevés embernek adatik meg, 
hogy öröme legyen a munkájában, én szerencsés vagyok, hogy 
ezt a pályát választottam, ennek persze feltétele egy jó közös-
ség és egy mindenben támogató, megértő család. 

pelyhe Andrásné
Soha semmilyen díjat nem kaptam 
még, inkább szerényen tettem a 
dolgomat, amiben nagyon sokat 
köszönhetek a férjemnek, a csalá-
domnak és a kollégáknak is. Örülök 
a díjnak, hiszen ez visszacsatolás a 
munkám eredményességére, mint 
ahogy az is, ha egy kolléga megkö-
szöni, hogy részt vehetett például 
egy általam szervezett továbbkép-
zésen. Pályafutásom során mindig 
igyekeztem tenni a magyar kultúra ápolásáért és továbbadá-
sáért – ennek szellemében jelent meg három könyvem, és 
szerveztem akkreditált továbbképzéseket pedagógusok szá-
mára – többek között – hagyományismeret, néptánc és népi 
játszóház szervezése témájában. 

Mindig igyekeztem segíteni a kollégáim munkáját, a tovább-
képzések mellett szaktanácsadóként is dolgoztam Csepelen. 
A hátrányos helyzetű fiatalok segítéséért is küzdök, ennek 
szellemében vettem részt a Csepeli Gyermekekért Alapítvány 
megalapításában. Ez a díj arra inspirál, hogy munkámat a jö-
vőben is folytassam. 

fo
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Csepelen tizenkét társasház nyújtot-
ta be a pályázatát az állam által kiírt 
Otthon Melege Programra, közülük 
kilencen már jelezték is részvételi 
szándékukat. Az állami támogatáson 
túl a csepeli önkormányzat több mint 
hetvenmillió forinttal járul hozzá a 
pályázaton nyertes társasházak fel-
újításának finanszírozásához. 

A megállapodást Borbély Lénárd polgár-
mester és az érintett társasházak képvi-
selői írták alá a polgármesteri hivatalban 
március 9-én. Borbély Lénárd emlékezte-

tett rá, hogy a kerületben 77 ezer ember la-
kik, akiknek mintegy fele panelházakban 
él. A házak jelentős része elöregedett, kor-
szerűsítésre szorul. 

Csepel vezetése az elmúlt években is ki-
emelt figyelmet fordított a társasházak 
felújítására. Ennek keretében három nagy 
városrehabilitációs program valósult meg, 
emellett számos más társasházat is korsze-
rűsítettek úgy, hogy az önerőn felül a lakók 
állami és önkormányzati segítséget kaptak. 
Az állam által legutóbb meghirdetett Ott-
hon Melege Programban valamennyi csepe-
li pályázó társasház nyert, az önkormányzat 
pedig jó szívvel járul hozzá a felújítás költ-
ségeinek fedezéséhez hetvenmillió forinttal.    

A magyar kormány 2015. február 23-án 
tette közzé a pályázati felhívást. A Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt 

Otthon Melege Program „Társasházak 
energia-megtakarítást eredményező kor-
szerűsítésének, felújításának támogatása” 
alprogramban (pályázat kódszáma: ZFR-
TH/15) társasházak, lakásszövetkezetek 
energiamegtakarítását eredményező kor-
szerűsítésére, felújítására lehetett pályázni. 

Csepel önkormányzata azzal ösztönözte 
a csepeli társasházakat és lakásszövetke-
zeteket, hogy pályázatot írt ki a szükséges 
önerő támogatására. Ennek köszönhetően 
tizennégy társasház részesült az önkor-
mányzat előzetes támogatói nyilatkozatá-
ban, összesen mintegy 103 135 231 forint 
összegben. Végül tizenkét társasház adta 
be pályázatát az állami kiírásra, ahol va-
lamennyien sikerrel szerepeltek. A nyertes 
társasházak közül eddig kilencen jelezték 
az önkormányzatnak, hogy élni kívánnak 
a korábban számukra biztosított támogatá-
si lehetőséggel. Ennek magfelelően az ön-
kormányzat támogatási szerződés megkö-
tésével biztosítja a társasházakat az önerő 
kiegészítésére szolgáló összegek odaítélé-
séről. ● Csarnai Attila

Az állami támogatáson túl 
a csepeli önkormányzat több 
mint hetvenmillió forinttal 
járul hozzá a pályázaton nyertes 
társasházak felújításához

otthon Melege Program: 
minden társasház nyert

AKtuáLIs

nyertes társAsHázAK, 
MeLyeK szerződÉst KÖtÖtteK

Bajcsy Zsilinszky u. 59., Mars utca 10–
12., Óvoda u. 13–16., Nyírfa u. 11–13., 
Kossuth Lajos utca 105. (lakásszövet-
kezet), Petz Ferenc utca 2., Kölcsey 
Lakásfenntartó Szövetkezet (Görgey 
Artúr tér 1.), Kölcsey Lakásfenntar-
tó Szövetkezet (Görgey Artúr tér 2.), 
Szent László út 80.  
Az önkormányzat által nyújtott anyagi 
támogatás pontos összege: 
70 017 731 forint.

Felejthetetlen élményben volt 
részük az Aprajafalva Tagóvo-
da apróságainak, amikor lovas 
huszárok érkeztek hozzájuk. 

A különleges alkalom apro-
pója a március 15-ei megem-
lékezéshez kötődött, amelyet 
második éve rendeznek az 
intézményben. Az óvodape-

dagógusok fontosnak tart-
ják, hogy a gyerekek „képi 
módon”, valóságos látvány-
ban ismerkedjenek a nemzeti 
ünnep hangulatával. Ebben 
segítettek a Készenléti Rend-
őrség kollégái, korhű lovas-
huszár-mentében, két pari-
pával jelentek meg az óvoda 
udvarán.  

lovas huszárok az óvodában
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húsvéti 
szertartások 
rendje 

Kisboldogasszony-templom
Nagypéntek 
8 óra: Szersír-látogatás, gyónási lehetőség
9 óra: Fájdalmas rózsafüzér
15 óra: Közös keresztút 
18 óra: Szertartások-hódolat a Szent Ke-
reszt előtt
Nagyszombat
8 óra: Szersír-látogatás, gyónási lehetőség
9 óra: Fájdalmas rózsafüzér
18 óra: Vigília szertartás – ünnepi szentmi-
se – feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap és húsvéthétfő
Ünnepi miserend – vasárnap, a 9 órai misé-
ben húsvéti ételek megáldása

Csepel Béke téri templom
Nagypénteki szertartás: 19 óra
Nagyszombat: 20 óra – szabadtéri tűzszen-
teléssel és éjszakai gyertyás körmenettel
Húsvétvasárnapi ételáldás: 7 és 9 óra

Csepel-királyerdői református 
egyházközség
Nagypéntek: 18 óra, passiós istentisztelet
Húsvétvasárnap: 10 óra, úrvacsorás ün-
nepi istentisztelet
Húsvéthétfő: 10 óra, ünnepi istentisztelet

Budapest-Csepel Központi 
református egyházközség 
Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 10 óra-
kor kezdődik az ünnepi úrvacsorás isten-
tisztelet.

EGyHáZI éLET

Purim ünnepe
Hamarosan beköszönt a purim ünnepe, 
amely a zsidó örömünnepek közül az 
egyik legkedvesebb. A szó sorsvetést je-
lent. A nevét onnan kapta, hogy – amint 
erről a Bibliában Eszter könyve beszá-
mol – Ahasvérus király, perzsa világ-
uralkodó főembere, Hámán tervet szőtt 
a birodalomban élő zsidók elpusztításá-
ra, és ennek napját sorsvetéssel ádár hó 
13-ban jelölte meg. Terve kudarcot val-
lott, Eszter királyné közbenjárása meg-
mentette népét és Hámán került arra az 
akasztófára, amelyet ő Mordehájnak, 
Eszter nagybátyjának ácsolt.

Eszter könyvéből (Megillat Esztér 
– Eszter tekercse) az ünnepnap elő-
estéjén, majd reggelén felolvassák a 
zsinagógában a történetet. Ezt min-
denkinek hallani kell és osztoznia az 
örömben. Az ünnep egyik fénypont-
ja, amikor Hámán nevének felolvasá-
sakor a hallgatóság lábbal doboghat, 
kereplővel zajt csaphat. 

Purimkor illik bort inni, sőt annyi bort 
kell inni, hogy már különbséget se tudj 
tenni Mordeháj és Hámán között: ez 
azt szimbolizálja, hogy nehéz megkü-
lönböztetni a jót a rossztól. A másik 
jellegzetesség egymás és a szegények 
megajándékozása. Régen a háziasszo-
nyok süteményekkel megrakott tálcá-
kat küldtek egymás családjának, ez a 
slahmónesz, amelynek héber eredetije 
(mishah mánot) ajándékküldést jelent. 
A legnépszerűbb sütemény a humentás, 
azaz Hámán-táska, vagy füle, ez szil-
valekvárral vagy mákkal töltött három-
szögletű tészta.

Az évszázadok során sok uralkodó 
akadt, aki hasonló módon meg akarta 
valósítani Hámán tervét. Purim törté-
nete, amelyben az események váratlan 
fordulata folytán az elnyomó fegyvere 
visszafordult önmaga ellen, s így a zsidó 
közösség képes volt megvédeni magát az 
erőszakkal szemben, évszázadokon át 
reménységet és bátorítást adott és adhat 
minden megsemmisítésre ítélt népnek.
●  Kerényiné Rippner Zsuzsa

adomány Böjte Csaba árváinak

Jótékonysági rendezvényen több mint hatvanezer forint adományt gyűjtött 
Böjte Csaba árváinak a Vörösmarty Mihály Gimnázium három diákja. Burány 
Melinda, Marton Krisztina és Köves Anna etikaérettségi-projekt keretében 
szervezték a nemes célú kezdeményezést a Fasang Árpád Zeneiskolában már-
cius 19-én. A rendezvényen  – többek között – fellépett Mocsári Károly világ-
hírű zongoraművész és Dévényi Cecília operaénekesnő.

cIVIL ÉLet
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Idén több mint 850 diák neve-
zett be a március 7-e és 22-e 
között megrendezett Csepeli 
Művészeti Szemlére, melynek 
ünnepélyes megnyitóját a Kék 
Általános Iskolában tartották. 
A képzőművészeti kategória 
díjait is ekkor vették át a ta-
nulók. 

A csepeli önkormányzat a ki-
lenc napon keresztül zajló ver-
senyek lebonyolításához közel 
400 ezer forinttal járult hozzá 
– mondta Morovik Attila al-
polgármester. A szemle több 
mint húsz éve biztosít teret a 
fiatal tehetségeknek a képző-
művészet, a vers- és próza-

mondás, a hangszeres zene, a 
szóló- és csoportos ének, a báb 
és színjátszás, valamint moz-
gásművészeti kategóriákban. 
A résztvevőket valamennyi 
műfajban szakmai zsűri ér-
tékelte, korcsoportonként di-

csérő oklevelet, bronz, ezüst, 
arany és kiemelt arany minő-
sítésű díjakat kaptak. Lapzár-
tánk idején is tart a szemle, a 
győztesek gáláját a Királyerdei 
Művelődési Házban rendezik 
meg április 28-án. ● antal

Két színvonalas és izgalmas verseny-
nap után zárult a III. Országos Jazz-zenei 
Verseny az Egressy Béni Zeneművésze-
ti középiskolában. A díjkiosztón Balogh 
Gábor, a házigazda intézmény igazgatója 
elmondta, hogy jó látni, milyen magas a 
képzés szakmai színvonala a többi részt 
vevő iskolában. A versenyzők színvonalas 
szerepléséről beszélt a zsűri elnöke, Szak-
csi Lakatos Béla is. „Jó tudni, hogy ennyi 
fiatal tehetség van hazánkban” – emelte ki 

a zsűri elnöke, majd hozzátette: külföldi 
zenésztársaitól is hallotta már azt, hogy fi-
atal tehetségeinknek köszönhetően néhány 
év múlva Európa jazzfővárosa válhat Bu-
dapestből. 

A mintegy negyven zenész öt kategóriában 
indult, a zsűri többek között jazzének, jazz-
gitár vagy jazz-zongora műfajában értékel-
hette a résztvevőket, de zenekarok is indul-
tak a versenyen. A díjkiosztón a helyezések 

mellett számos különdíjat is kiosztottak, 
többek között fellépési lehetőséget a Bu-
dapest Jazz Klubban, hangszeráruházba, 
vagy hangszerjavításra szóló utalványokat, 
két énekes pedig egy-egy minőségi mikro-
font vihetett haza. A csepeli önkormányzat 
felajánlotta a legnagyobb tehetség díját, 
mely két darab cédéből és pénzdíjazásból 
állt: ezt Ábel Attila alpolgármester adta át 
a nyertes basszusgitárosnak.

A verseny részletes eredménye a www.
egressybeni.hu oldalon található. 

Fiatal művészek találkozója

KuLtúrA

„ArAnyos” LányoK

Fritz Éva magánének kategóriában kiemelt 
arany minősítést nyert egy Mozart-darabbal és 
egy Kodály-népdallal. „Öt éve énekelek, nagy-
mamámtól örököltem a muzikalitást, sokat 
dalolt nekem gyermekkoromban. Az általános 
iskola harmadik osztályától kezdve veszek részt 
népdalversenyeken. A Bartók Béla Konzervató-
rium után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-

temen szeretnék tovább tanulni.”  A felsős vers- 
és prózamondó versenyen Wass Albert A vers 
című költeményével lett kiemelt aranydíjazású 
Víg Villő, a Móra Ferenc általános Iskola 7. osz-
tályos tanulója. „Tizedik éve járok a Szivárvány 
Színiiskolába, ahol a szép kiejtést, a megfe-
lelő előadásmódot tanulom. Szeretek verset 
mondani, a színjátszás is vonz, a Madách Imre 
Gimnázium drámatagozatára készülök.”

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚ
SVÉTI ÜNNEP

EKET KÍVÁNU
NK!

0024husveti_hird_209x90mm.indd   1 20/03/16   15:30

országos zenei verseny az egressyben
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Mintegy fél tonna almát, kör-
tét, poharas tejet, mézet és más 
finomságokat osztott szét óvo-
dások között Borbély Lénárd 
polgármester a Csepeli Piac 
munkatársaival közösen márci-
us 18-án reggel a piacon. A nagy 
mennyiségű gyümölcsöt a Cse-
peli Piac árusai és őstermelői 
adományozták, amelyet az áru-
sok nevében Kápolnási Gyula 
vállalkozó adott át. A szétosztá-
sában részt vett Hierholczné Fa-
ragó Tünde, a Csepeli Csodakút 
Egyesített Óvoda intézményve-
zetője és Huszák József, a Cse-
peli Piac vezetője is.

A Füstifecske, a Tündérkert és a 
Vénusz utcai óvodákból érkezett 
gyerekeket az óvónénik végig-
kísérték a piacon, ahol az árusok 
– köztük a piacon árusító egyik 
legidősebb őstermelő, a 73 éves 
Juliska néni – kedves rajzokért 

cserébe mindenféle csemegét 
ajándékoztak a kicsiknek. A 
rengeteg finomságot, amit az 
óvodások kaptak, a Csepeli Vá-
rosgazda Zrt. munkatársai szál-
lították ki az intézményekbe. 
A piac árusai mellett a cég és a 
piac dolgozói anyagilag is hoz-
zájárultak az akcióhoz, melyet 
tavaly karácsonykor szerveztek 
meg először, és biztosan lesz 
folytatása a jövőben.

Az V. Országos Szépíró Verseny budapesti 
döntőjét a Nagy Imre ÁMK-ban rendez-
ték meg március 18-án. Csepel második 
alkalommal adott otthont a nagyszabású 
rendezvénynek: a kerület először 2011-
ben csatlakozott a versenyhez. Ebben a 
tanévben több mint 9700-an jelentkeze-
tek a megmérettetésre a határon túliakkal 
együtt. A Budapestről nevező 2007 fő kö-
zül 285 sajátos nevelési igényű (SNI) ta-
nuló jutott tovább a mostani fővárosi dön-

tőbe, melyet számos cég mellett a csepeli 
önkormányzat is támogatott. 

A Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány 
szervezésében az SNI tanulók számára 
meghirdetett rangos eseményen célja a 
kézírás fontosságára való figyelemfelhí-
vás és a tanulási nehézséggel küzdő gye-
rekek pozitív megerősítése. A részt vevő 

általános és középiskolásoknak összesen 
45 perc állt rendelkezésre a szövegmáso-
lásra, az elkészült írásoknál az esztétiku-
mot értékelte az alkotóművészekből álló 
zsűri. Idén is korcsoportonként öt kategó-
riában díjazták a kézírásokat. A legszeb-
ben írók dobogós helyezettjei az országos 
döntő mezőnyében versenyeznek tovább. 
Ebben az évben 15-en képviselik Buda-
pestet az április 16-án megrendezésre ke-
rülő országos döntőn, amelynek helyszíne 
szintén Csepelen lesz. A verseny részle-
tes végeredménye a www.csepel.hu ol-
dalon található. ● antal

egészséges ajándék 
az óvodásoknak 

Az V. kategória első helyezettje, Bir-
kás Barbara a Hallássérültek Buda-
pesti Tanintézetében tanul. „Könnye-
dén, folyamatosan írtam a szöveget, 
szeretek kézzel írni. Két évvel ezelőtt 
már nyertem, s ez most is sikerült.”

Baracsi nóra a III. kategóriában első 
helyezést ért el. „Az iskolában is szé-
pen írok, a füzeteim rendezettek.  
Most is igyekeztem, hogy minél szebb 
legyen az írásom.”

V. országos szépíró Verseny, budapesti döntő

Írás gyöngybetűkkel

Csepelen másodszor rendezték meg a szépíró verseny budapesti döntőjét

fotó: Tóth Beáta
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Járdaépítés 
a Csepeli Piacnál

FELHíVáS 

Virágos Csepelért: 
várják a jelentkezőket 
Az önkormányzat 2016-ban ismét 
elindítja a virágosítási programját. 

Lakcímenként (társasházaknál lép-
csőházanként) átlagosan 50 darab 
egynyári virágot ajánl fel az önkor-
mányzat. Társasházak esetén a be 
nem kerített előkert, a bejáratok mel-
letti terület, vagy a járda melletti zöld-
sáv használható. Kertes házak esetén 
az ingatlan előtti járda és az úttest kö-
zötti zöldsáv. A növények elültetéséről 
és későbbi ápolásáról a jelentkezők-
nek kell gondoskodniuk! 

A jelentkezési lap beszerezhető a 
Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt.-nél, vagy letölthető a www.
csepel.hu és www.varosgazda.eu 
weboldalakról.

Jelentkezés módja: társasházak ese-
tében a közös képviselő (cégszerű alá-
írással), kertes házak esetében az adott 
címre érvényes lakcímkártyával rendel-
kező lakos jelentkezését várjuk. A je-
lentkezési lapok benyújtásának határ-
ideje: 2016. április 29-e, péntek 12 óra

A benyújtás módjai: postán (Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
1215 Budapest, Katona József u. 62–
64.), személyesen az ügyfélszolgá-
lati irodán, vagy a viragoscsepelert@
varosgazda.eu e-mail címen.

A növények átvételének időpontja 
és helyszíne: 2016. május 7-e, szom-
bat 8 és 14 óra, Csepeli Városgazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. (Katona 
József u. 62–64., Kassai utca felőli 
dolgozói parkolóban)

A növények átvételéhez szükséges: 
a személyi igazolvány, lakcímkártya, 
szükség esetén meghatalmazás.

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

Borbély Lénárd polgármester kezdemé-
nyezésére a Csepeli Városgazda Zrt. út-
karbantartási csoportjának munkatársai 
felújították a Csepeli Piac és a Spar közötti 
útszakaszt. A járdaépítésre és az ívkorrek-
ciós munkára a szűk út kiszélesítése miatt 

volt szükség, hogy a gépjárművek elfér-
jenek egymás mellett. A gyalogosokra is 
gondoltak a szakemberek. Esős időben a 
járdaszigeten megállt a víz, ami nehezítet-
te a gyalogos közlekedést, ezért a burkola-
tot pár centiméterrel kiemelték. 

tavaszi munkák: 
metszés, öntözés
A Csepeli Városgazda Zrt. folyamatosan 
kezeli és gondozza az önkormányzat tu-
lajdonában lévő két és fél millió négyzet-
méter nagyságú zöldterületet, valamint a 
közel százezer darabos faállományt. 

A cég munkatársai több ezer díszfát tele-
pítettek: ezeket öntözik, metszik, kapálják. 
Faápolási munkálatokkal egész évben fog-
lalkoznak a szakemberek: fajtától, állapot-
tól és elhelyezkedéstől függően szükséges 
a közterületi fák időszakos ifjítása és met-
szése. A hosszú távú elképzelések között 
szerepel a nyárfák fokozatos cseréje, hogy 

minél kevesebb allergénterhelést kapjanak 
a kerület lakói. A Városgazda Zrt. mun-
katársai a cserjemetszéseket és fatelepí-
téseket októbertől – áprilisig végzik. A 
cserjemetszés egy külső szemlélő számá-
ra drasztikus beavatkozásnak tűnhet, de a 
kertészek pontosan tudják, hogy a növé-
nyek a visszavágást hosszú távon meghá-
lálják. A fenntartó metszés során eltávolít-
ják a sérült, beteg és elöregedett növényi 
részeket, ezáltal a növény megfiatalodik, 
és egészségesebben növekszik. A rendsze-
resen ápolt, nyírt sövények esetében ele-
gendő a kisebb mértékű metszés, azonban 
az idősebb, felkopaszodott, megritkult sö-
vények, bokrok erőteljesebb visszavágása, 
ifjítása elengedhetetlen a megfelelő szín-
vonalú zöldterület fenntartáshoz.

Zöldterülettel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a www.varosgazda.eu vagy 
info@varosgazda.eu email címre várjuk, de előre egyeztetett időpontban szakem-
bereink személyesen is válaszolnak a kérdésekre, és kertészeti tanácsokkal is ellát-
ják az érdeklődőket.

VárosgAzdA
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tájékoztató 
a pedagógus díszoklevelek  

adományozásáról
A Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fel-
hívja a kerületben élő nyugdíjas pedagógusok figyelmét, hogy 
az 50 éve végzettek részére arany oklevél, a 60 éve végzettek 
részére gyémánt oklevél, a 65 éve végzettek részére vas ok-
levél, a 70 éve végzettek részére rubin oklevél, míg a 75 éve 
végzettek részére gránit oklevél adományozható.

A 2016. évre szóló kérelmek benyújtása történhet egyénileg, 
vagy pedagógus végzettség esetén a KLIK illetékes munka-
társának, óvodapedagógus végzettség esetén pedig az ön-
kormányzat illetékes munkatársának közreműködésével az 

eredeti oklevelet kiállító intézménybe, vagy annak jogutód-
jához az adott intézmény által meghatározott feltételeket és 
határidőt betartva.

Csepel önkormányzata 2016-ban is megemlékezik a jubiláló 
pedagógusokról a képviselő-testület 2016. június 30-án, csü-
törtökön 17 órai kezdettel tartandó rendes ülése előtt, mely-
nek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme (Szent 
Imre tér 10. I. emelet).

Felvilágosítás: csepeli önkormányzat intézményfelügyeleti 
ágazata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Kaszásné Baráth 
Anikó, kaszasne.b@budapest21.hu, tel.: 06-1/427-6220

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XXI. tanke-
rülete (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 59/A) Kiss Erzsébet, 
budapest21tk@klik.gov.hu, erzsebet.kiss@klik.gov.hu, tel.: 
06-1/795-8212

AKtuáLIs

a magyar zászló 
és címer napja
Zászlófelvonással és lovashuszár-bevonu-
lással ünnepelte a magyar zászló és címer 
napját a Nagy Imre ÁMK. Egy iskolás fel-
olvasta a nemzeti lobogó és a címer hasz-
nálatáról szóló 1848. évi XXI. törvénycik-
ket, majd Tóth János tankerületi igazgató 
megnyitotta a „Lengyel huszár, magyar 
huszár – lengyel hősök a magyar történe-
lemben” című rajzpályázat kiállítását.

Az Országgyűlés Rogán Antal és Németh 
Szilárd parlamenti képviselők javaslatára 
2014 végén nyilvánította március 16-át a ma-
gyar zászló és címer napjává. Azért válasz-
tották a képviselők ezt a napot, mert 1848-
ban ezen a napon fogadták el az ünnepségen 
is elhangzott törvényt, amely kötelezővé tet-
te a magyar címer és lobogó használatát az 
összes közintézményen és hajón.

FELHíVáS 

emlékek 
a forradalomról 

Idén ünnepeljük az 1956-os 
forradalom hatvanadik évfordulóját. 

Ennek tiszteletére állandó 
emlékkiállítás nyílik, melyhez 
olyan fotókat, újságcikkeket, 

otthon fellelhető tárgyi emlékeket 
keresünk, amelyek a hat évtizeddel 

ezelőtti októberi és novemberi 
események csepeli vonatkozásaival 

kapcsolatosak. 
Bővebb tájékoztatás: 

Királyerdei Művelődési Ház – 
csepeli Helytörténeti gyűjtemény, 
Molnár Krisztián: 06-70/439-7762
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Egy személyes történetet közlünk az aláb-
biakban, amelyhez dr. Illés Krisztina, a 
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat orvos-
igazgatója írt néhány mondatos bevezetőt. 
Az írást eredeti formájában, írójának bele-
egyezésével közöljük. 

Kedves olvasóink!
Hétről hétre kollégáim és jómagam is igyek-
szünk a lap hasábjain az egészséget érintő, 
közérdekű témákkal foglalkozni. Teszünk 
ajánlásokat is, éppen úgy, ahogy az a rek-
lámokban, hirdetésekben, más újságokban 
történik. Minap egy kerületi lakossal, T. 

Nándorral beszélgetve szívmelengető törté-
netre derült fény. Fontosnak tartom ennek 
közlését, hiszen minden tudományosan alá-
támasztott cikknél nagyobb hatással bírhat 
az, ha a példát látjuk, ha olyan valaki szá-
mol be saját tapasztalatáról, aki a tanácsot 
megfogadta, elérte a kitűzött célt és betartja 
a saját magának tett ígéretet.

A levél:
„2005-ben leszoktam a dohányzásról, és az 
azóta eltelt évek alatt több mint 25 kg-mal 
több lett a testsúlyom. Sajnos körülbelül 
két-három éve kiderült, hogy ennek követ-
kezményeképpen a vérnyomásom is annyira 
magas lett, hogy a körzeti orvosom gyógy-
szer szedését javasolta. Elgondolkodtam 
azon, hogy mit tehetnék: egész hátralévő 
életemben gyógyszert szedjek, vagy meg-
próbáljak valamit tenni annak érdekében, 
hogy megszüntessem azt az okot, ami ki-
váltotta ezt a betegséget? 2015 májusától 
elkezdtem naponta, fokozatosan futni és 
diétázni: a súlyom folyamatosan csökkenni 
kezdett. Már az első pár hét után meglepőd-
ve tapasztaltam, hogy vérnyomásom ennek 
következtében szintén csökkenni kezdett és 
a közérzetem is sokkal jobb lett. 42 éves le-
szek ebben a hónapban, és nagyon jól érzem 
magam, már csak azért is, mert mindenféle 
extra dolog nélkül – csak némi elszántság-
gal – a mai napig összesen 35 kg-tól sikerült 
megszabadulnom. A vérnyomásom pedig 
annyi, mint gyermekkoromban, és a súlyom 

is kevesebb már annál, mint mikor letettem 
a cigarettát. Ami a legfontosabb tanulság a 
történetemből, hogy a sporttal, az egészsé-
ges táplálkozással és az ezzel járó testsúly-
csökkenéssel bizonyíthatóan hatékonyan 
lehet tenni a magas vérnyomás ellen. Azóta  
a közérzetem sokkal jobb lett, elmúltak a 
magas vérnyomással járó kellemetlen tüne-
teim és gyógyszert sem kell többet szednem. 
Nem állítom, hogy sétagalopp volt az utób-
bi egy évem, viszont biztosan tudom, hogy 
megérte. Remélem, a történetem sokakat 
arra sarkall, hogy kövessék a példámat, 
hogy minél egészségesebben és minél to-
vább élhessék az életüket.”

T. Nándor levele jól példázza, hogy mi ma-
gunk mennyit tehetünk az egészségünkért. 

Ha önnek is van hasonló története, ha 
szeretné saját tapasztalatait, felmerülő 
gondjait, az életmódváltás nehézségei, 
esetleges buktatóit megosztani másokkal, 
kérjük, írja meg a következő e-mail címre:  
illes.krisztina@csepelesz.hu

történet a gyógyulásról

BőVüLt Az uroLógIAI 
rendeLÉs IdeJe

Dr. Ashabere Dávid  hétfőnként 15 
és 18, szerdánként 8 és 11 óra között 
várja a betegeket. 

VáLtoztAssunK! MegÉrI 

Az életmódváltás természetesen nem 
megy egyik napról a másikra, de oda-
figyeléssel, folyamatos, megtervezett 
változtatással egyre közelebb kerü-
lünk a célhoz. Az egészséges ételek, 
a káros szenvedélyek csökkentése, il-
letve elhagyása mellett nagyon fontos 
szerep jut a fizikai aktivitásnak. 

Ha naponta legalább félórát moz-
gunk, a szívinfarktus, az agyvérzés, 
a magas vérnyomás kockázatának 
csökkentésében nagyot léphetünk 
előre. Vannak ajánlható mozgásfor-
mák – ilyen például a kocogás, a futás, 
a kerékpározás, az úszás –, amik nem 
csak testünket tartják karban, hanem 
a mindennapi stressz oldásában is 
nagyon jó hatásúak.  Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni, hogy nem csak a 
betegségek megelőzésben fontos a 
mozgás: már kialakult probléma, akár 
egy szívinfarktus után is sokat segít a 
rehabilitációban. Természetesen ilyen 
esetben konzultáljunk kezelőorvo-
sunkkal, milyen mozgásformát vá-
laszthatunk. 
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TANKErüLETI KÖZLEMéNyEK

iskolai beiratkozás: 
fontos tudnivalók
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapesti XXI. Tankerületi Igazgatóságának közérdekű információi
Székhely: 1212 Bajcsy Zsilinszky u. 59/A (bejárat a József Attila u. felől)
Félfogadás: hétfő, szerda 8–16 óra; péntek 8–13 óra.
Telefon: 420-8958; fax: 420-8959; e-mail: budapest21tk@klik.gov.hu 

tisztelt szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2016 szept-
emberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait. 

2016. április 14. (csütörtök), 8 és 19 óra között,
2016. április 15. (péntek), 8 és 19 óra között.

 A fenti két napon kereshetik fel a szülők a lakóhely szerint 
illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. (Amennyiben 
nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt 
akkor is tájékoztassák!)
 
A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyer-
meket, ha a körzetében 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 gyer-
mekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos hely-
zetű – és sajátos nevelési igényűeket kell előnyben részesíteni. 
De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. 
akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; 
vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges 
a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.

 Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájéko-
zódhatnak, illetve az önkormányzat és az iskolák honlapján is 
megtalálható a lista. 

 Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas iga-
zolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumo-
kat vigyék magukkal:
1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazol-
vány vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivo-
nat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).

2.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet: 
 a) óvodai szakvélemény; 
 b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi 
szakértői vélemény; 
 c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi 
Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 Kerületünkben a Nagy Imre és a Karácsony Sándor álta-
lános Iskolákban indítunk egy-egy logopédiai osztályt, oda 
azonban csak a fenti Szakértői Bizottság javaslata alapján lehet 
beiratkozni!
3) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (kö-
zösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői fel-
ügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell 
csatolni (pl. bírói végzés).
4) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek 
részére melyik tantárgyat választja: erkölcstant (iskola oktatja) 
vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).
5) Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lak-
címkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, il-
letve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak 
okát is szükséges megjelölni.
 A nyilatkozatok az óvodákban hozzáférhetőek, de termé-
szetesen a beiratkozáskor is rendelkezésre állnak.
6) Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazol-
ni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentu-
mok szükségesek a gyermek beíratásához:
 a) regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 b) tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy 
 c) állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az 
EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

 Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja meg-
kezdeni, a szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a tör-
vény értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Ke-
rületi Hivatalánál (XXI. Szent Imre tér 3.) ezt be kell jelentenie 
és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni. 
 
Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót 
vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-áig küldi meg 
a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül 
fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 na-
pon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának. 

Sikeres iskolaválasztást kívánunk:
Tóth János, tankerületi igazgató

iskolába hívogató
Herman Ottó Általános Iskola

Kedves szülők, nagycsoportos óvodások! 
Szeretettel várjuk tanulóink sorába azokat 
a kislányokat és kisfiúkat, akik a 2016/17-
es tanévben kezdik meg tanulmányaikat. 

Ha szeretnének megismerkedni az isko-
lánkban folyó munkával, kíváncsiak az itt 
tanító kollégákra, az elsős tanító nénikre, 
kérjük, látogassanak el hozzánk gyerme-
keikkel együtt!
Bemutatkozó órák a leendő elsős tanító 
nénik osztályaiban április 6-án, szerdán 
8 és 10 óra között.  

Szeretettel hívunk és várunk minden ér-
deklődőt!

Iskolánk címe: 1214 Budapest, 
Dr. Koncz János tér 1., telefon: 420-5269
www.hermanotto.hu

Bezzeg Judit intézményvezető
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Több mint félezer kisdiák mérte össze 
vívótudását március 11-én a budapesti 
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok-
ban az I. Országos Sulivívó Találkozón. 
A megmérettetésre Csepelről is érkeztek 
versenyzők, akik a Kék, a Kölcsey Ferenc, 
a Móra Ferenc és a Vermes Miklós Általá-

nos Iskola vívói közül kerültek ki. A talál-
kozónak – a verseny mellett – a vívás nép-
szerűsítése is célja volt. Az ide ellátogató 
gyerekek számos érdekes program mellett 
találkozhattak és beszélgethettek a sport-
ág legjobbjaival, például Nagy Tímeával, 
Szilágyi Áronnal, vagy Márton Annával.

A Csepel SC-n belül működő Csepeli Vívó 
Egyesület is részt vesz a Magyar Vívó Szö-
vetség Sulivívó Programjában, amely eddig 
már 95 általános és középiskolának biztosí-
tott vívófelszerelést, és munkájuk nyomán 
már mintegy két és fél ezer vívó kisdiák 
jelenti az utánpótlást. Szükség is van a ví-
vószövetség munkájára, hiszen 35 olimpiai 
aranyérmünk és 64 világbajnoki címünk 
is jól mutatja, hogy hagyományosan vívó-
nemzet vagyunk. Az utánpótlás képzéséhez 
nagyban hozzájárul Csepel is, hiszen kerü-
letünkben működik hazánkban a harmadik 
legnagyobb vívó szakosztály.

Németh Zsolt, a szakosztály elnöke és 
Németh Tamás, az egyesület szakmai ve-
zetője lapunknak elmondták, hogy abban 
a négy iskolában vannak jelen, ahonnan a 
versenyre is érkeztek a gyerekek. Jelenleg 
mintegy négyszáz diákot érnek el, és kö-
rülbelül félszáz igazolt tagja van a szakosz-
tálynak. A fiatal csepeli vívók az országos 
versenyeken jó eredményeket érnek el, pél-
dául Rizmajer Anna országos bajnokságon 
ötödik, Turák Balázs diákolimpián harma-
dik helyezett lett. „Jövőre az Eötvös József 
Általános Iskola is csatlakozik a szakosz-
tályunkhoz. Bízunk benne, hogy a csepeli 
önkormányzat és a Magyar Vívó Szövetség 
támogatásával részt vehetünk a vívó után-
pótlás kinevelésében” – tette hozzá Németh 
Tamás. ● MN

Csepeli iskolások a 
sportcsarnok pástján

A hagyományos nemzetközi fedettpályás 
városok közötti atlétikai viadalt március 
12-én és 13-án rendezték Dortmundban 
német, svéd, holland, belga, lengyel, va-
lamint magyar csapatok részvételével. 

Az első napon volt a városok közötti via-
dal, a második napon kötetlen nemzetközi 
versenyt rendeztek a 12, a 14 és a 16 év 

alatti fiatalok között. Az összesített pont-
versenyt Budapest csapata nyerte, köztük 
eredményes csepeli versenyzőkkel. 

A 12 év alattiak korcsoportjában a leg-
jobb eredményt Babinyecz Anna érte el 
800 méteren (2:32,64): ez az eredmény az 
eddigi legjobb magyar időeredmény eb-
ben a korcsoportban. 

csepeLI győzteseK

első nap: Kenyeres Jázmin (2005) – 50 m (7,74), Fekete Boglárka (2005) – távolug-
rás (396 cm), Tari Tibor (2003) – 4 x 100-as váltó tagjaként, Babinyecz Anna (2005) 
– 800 m (2:32,64) Második nap: Kenyeres Jázmin (2005) – távolugrás (432 cm), 
Iváncsó Adrienn (2002) – 60 m (8,34), Babinyecz Anna (2005) – 800 m (2:35,89)

nemzetközi verseny 
dortmundban

Magyar siker az atlétikai versenyen 

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

Kiállítás
RETRO – Rácz Zsuzsa gyűjtő kártyanaptár- 
kiállítása. Megtekinthető március végéig.
Ismeretterjesztő előadások
2016. április 7-e, 17 óra: Helytörténeti 
esték – Ez is 1956-ban történt... Termé-
szeti katasztrófák és következményei 
Csepelen – dr. Bolla Dezső előadása 

EZ(O)KOS klub
Március 30-a, 17 óra: Denke Ibolya spiri-
tuális pszichológiai tanácsadó, numerológus 
várja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket. 
Április 13-a, 17 óra: Hogyan dicsérjünk jól? 
- a visszajelzések fontossága és valódi üze-
nete, Benes Andrea pszichológus előadása.

Pódium színházbarátok köre
Április 16-án a Helyet az ifjúságnak avagy 
adom a bankot! c. zenés komédiát nézzük 
meg a József Attila Színházban. Jegyek: 
3200 Ft/db. Május 28-án 15 órától a 
Madách színházban Les Misérables – A 
nyomorultak című musicalt nézzük meg. 
Jegyek korlátozott számban a könyvtárban 
kaphatóak (4900 Ft/db).

Május 28-án ismét hajókirándulás a 
Csepel-sziget körül! 4000 Ft/fő,  6 év alatt 
ingyenes. Jelentkezni a könyvtárban lehet 
április 4-től.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük, ren-
delkezzen adója 1%-áról: Pro Bibliotheca 
Civica Alapítvány: 18166741-1-42 

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőn-
ként 16-tól 18 óráig. novak.rozsa@gmail.
com tel:.06/30-4141-684

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

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás!

Március 26-án és 28-án a könyvtár ZÁRVA!

Minden rendezvény ingyenes.

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

Meridiántorna: április 7-e, 15 óra

Szemtorna: április 7-e, 15.30 óra

Hahota-klub: már. 31-e, ápr. 14-e, 16 óra 

Origami klub: április 13-a, 17 óra 

Matematikakorrepetálás minden szer-
dán fél 5-tól fél 6-ig. 

Nyugodt, családias környezet várja a ked-
ves régi és új olvasókat, internetezni vá-
gyókat a Királyerdei könyvtárban.

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak:  www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek 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.

Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30-tól. Csalá-
dias hangulatú beszélgetés és előadások 
életvezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
Előadást tart: Novák Ágnes kineziológus. 
Április 6-a: Szeretetnyelvek; április 
20-a: Belső gyermekünk 

Társasjáték Klub ( Társasjáték délUtán 
Alapítvány) Április 6-án, 14-17 óráig: 
Játsszunk együtt!

Meglepetés Anyák napjára – kézmű-
ves-foglalkozás a könyvtárban április 29-én 
16-tól 18 óráig.

Minden olvasót szeretettel várunk. 

Kérjük, támogassa könyvtárunkat beirat-
kozásával! További hírek, információk a 
www.fszek.hu honlapon, illetve Facebook-
on keresse a „Vénusz utcai könyvtárat”.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
KULTURÁLIS KÖZPONT
1215 Bp., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

CSEPEL SZíNHÁZ
Május 4-e, 19 óra: Cigányprímás –operett 
két felvonásban. Szereplők: Mikó István, 
Kurkó József, Sövegjártó Áron, Geszthy Ve-
ronika, Lukács Anita, Bódi Barbara

PROgRAM
Április 23-a, 19 óra: A Kromatika Kul-
turális Egyesület szervezésében: A zene 
gyöngyszemei (A műsorban különleges és 
igényes összeállítású zenei darabok szólal-
nak meg.) 

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13.00–16.00, kedd: 8.00–
18.00, szerda: szünnap, csütörtök 13.00–
18.00, péntek: 10.00–16.00, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai 
Klubnap: április 5-e.  

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Március 29-e, 16.00 óra: Udvarhelyi  And-
rás újságíró, író: Hogyan és mit olvashattak 
klasszikusaink?  

Csepeli Kertbarát Kör előadása
Március 29-e, 16.30: A paradicsom ter-
mesztése. Ahogy az Érdi Kertbarátok vég-
zik. Dr. Katona János előadása. 

galéria 21 
Április 14-ig a „Tervezéstől a megszüle-
tésig” - Színházi díszletek, jelmezek ter-
vezése és megvalósulásának története a 
fotós szemével. Darvasi Ilona, Kovács Ivett 
Alida díszlet- és jelmeztervezők valamint a 
Stemmer Ferenc Fotóklub tagjainak közös 
kiállítása.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
ANgOL, NÉMET nyelvtanfolyamok 
„2016 tavasz”(Heti négy órában, a csopor-
tokhoz csatlakozási lehetőség van.) 

Klubok, szakkörök
Hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüttes, Cse-
meték Óvodás Néptánc Csoport, Stemmer 
Ferenc Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, 
Klasszikus Balett Iskola, Komplex Táncisko-
la, Alakformáló Torna Klub, Zumbafitnesz, 
Hastáncklub, hathajóga, zumba, gerinc-
torna, Pilates-torna,  Sparring Boksz Klub, 
Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Szenior Táncklub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGyENES JOGI TANÁCSADÁS – dr. 
Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16.00–18.00
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGyASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16.00–18.00. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-csü-
törtök: 14.00–18.00, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő – péntek: 16.00–18.00 és az előadá-
sok előtt egy órával.

* * *

CSEPEL gALÉRIA
(Csete Balázs u. 15.), tel.: 278-0711

Március 31-e, 18 óra: Bunda János festő-
művész kiállításnak megnyitója

 Minden kedves 
olvasónknak 

kellemes húsvéti 
ünnepeket 
kívánunk!

progrAM

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAgY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐdÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁgI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KIÁLLíTÁS
Ádám Judit festőművész emlékkiállítása 
„Az avantgárd szellemiség kibontakozá-
sa a hatvanas években”. Megtekinthető 
március 30-áig. 

TAVASZI SZüNETI 
KÉZMŰVES-FOgLALKOZÁS
Március 24-én, 25-én és 29-én 13.00-
15-00 óra között. Húsvéti, tavaszi témá-
jú kézműveskedés.

TÁRSASJÁTÉK-KEdVELŐK KLUBJA
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17.00–18.00 között.

CSOPORTJAINK 
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerda 9.30–10.30. Azoknak, akik szeret-
nének hasonló korú babák és mamák tár-
saságában játékkal eltölteni egy kis időt, 
miközben meg tudják beszélni aktuális 
gondjaikat a kisgyermekgondozóval. Az 
első alkalom ingyenes.

TüNdÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 16.30–17.30, 
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola (6–10 éves korig)
péntek 16.00-16.45 és 17.00-17.45
vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu 
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16.00–17.00
vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
kezdő – szerda: 17.00–18.00, 
péntek: 18.00–19.00, 
haladó – szerda: 18.00–19.00, 
péntek: 19.00–20.00, 
vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion-dance
kedd, csütörtök: 16.00–17.00 (alapozó), 
17.00–18.00 (alsós), 18.00–19.00 (felsős)
vezeti: Toronya Alexandra
íjászklub
Előre meghatározott időpontokban (tájé-
kozódjon telefonon vagy honlapunkon)
szombat: 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, 
vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
haladó: h, sz 16.0–17 
kezdő: kedd: 17–18, cs: 16–17, 
vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
hétfő: 19.00–20.30, 
csütörtök: 18.30–20.00
vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egye-
sülete Klubfoglalkozás minden hónap 
utolsó keddjén 14.00 és 19.00 között.
Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30–20.00, 
vezeti: Hanczár János 
Hastánc
kedd 18.00–19.00, 
vezeti: Tóth-Czirják Aliz
íjászklub
Előre meghatározott időpontokban 
(tájékozódjon telefonon vagy honlapun-
kon) szombat: 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Új! Latin steps – Női latin táncóra
Hétfő: 18.30-19.30. Szeretettel várok 
mindenkit, aki a tánclépések elsajátítása 
mellett kikapcsolódásra, szórakozásra 
vágyik.  A  Latin  steps  hölgyeknek való  la-
tin  táncóra, amiben az alakformálás és a 
garantált fogyás mellett a nőiességre is 
nagy hangsúlyt fektetünk: csípőmozgá-
sok, kar használata és persze a magabiz-
tosság, és mindez igazi latin zenékre. 
Senior Latin Steps – női latin táncóra 
50 felett! – a tanfolyam 5 jelentkező-
től indul
A  Latin  steps hölgyeknek való  latin  tánc-
óra, amiben az  alakformálás  és a ga-
rantált fogyás mellett a  nőiességre  is 
nagy  hangsúlyt  fektetünk. Mindemel-
lett korspecifikus nyújtást végzünk.  
A tánc nincs korhoz kötve, de itt saját kor-
osztályával táncolhat. 
Hétfő: 18.30-19.30, 
péntek: 11.30–12.30. 
Vezeti: Molnár Melinda Antónia, 
érdeklődni: melindance86@gmail.com 
vagy 06-20/232-0519 
www.melindance.hu
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen” 
Csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba 
hétfő 18.00–19.00, 
szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00, 
vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyug-
díjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámok-
ra, útbaigazításra, programajánlatokra 
van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni 
valahová egy kis beszélgetésre, problémá-
id megoldásához szakemberek segítségét 
kívánod igénybe venni. 

Ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig:  13-tól 17-ig,
szombaton: 9-től 13 óráig  
(20 perc/fő/alkalom)

Nyitvatartás:
Közművelődés: hétköznapokon 12.00–
20.00 – 15.00-ig a főbejáraton lehet be-
jönni ,szombaton 9.00–13.00 
Könyvtár: hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, Minden páratlan héten szom-
baton: 9.00-13.00 

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

Óraátállítás 
márciusban

Ne feledjék, március 
27-én hajnali 2-ről 
3-ra kell állítani az 

órákat. Sokak számára 
az óraátállítás néhány 

napig tartó kellemetlen 
közérzettel, fejfájással, 

figyelmetlenséggel, 
csökkent koncentráló-
képességgel járhat. Az 
idén még egy alkalom-
mal állítjuk át az órákat: 
október 30-án, hajnali 

3-ről 2-re forgatjuk 
vissza a mutatókat.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek 1000 forintos Libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. április 4.

sorsoltunk!  A március 10-ei skandináv rejtvény nyertese: Szűcs Lászlóné 1214 Budapest, Táncsics Mihály u. A gyerekrejtvény nyertese: Tóth András 
Kevin, 1213 Budapest, retyezáti utca. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. A nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át hétfőtől csütörtökig 8 
és 16 óra között. (Csete Balázs u. 15.)  gratulálunk!

A XXI. KerüLetI ÖnKorMányzAt LApJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

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

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

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

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2016. április 7-én, csütörtökön jelenik meg.
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gyereKsaroK

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

Vízszintes: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: L; K; G) 7. Amelyiket 8. Vegyjele: Sn 
9. Nyél közepe! 11. Dzsem 13. Két összetartozó dolog 14. Igazgató röv. 15. Lopakodás 
17. Csíkozza 20. Az idézet folytatása 21. Kevert vész! 22. Tova 23. Használja a szemét 
25. Szintén 26. Össze-vissza int! 28. Zokogott 31. Rómaiak ruhája 33. Egymás után 
elmond dolgokat 

Függőleges: 1. Afrikai ország, vagy kerékpár márka 2. Az idézet vége (F; T) 
3. Mely dolgok Devecsery 4. Amerre egy adott közlekedési eszköz jár 5. Nem 
a rosszról 6. Magam 10. Véredény 12. Régészeti feltárás 16. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 18. Csonka közepe! 19. Határozott névelő 20. Nem kint 24. Vissza ásít! 
27. Szófaj, vagy Isten szava, tanítása 29. Omladék, épületmaradvány 30. Mély női 
énekhang 32. Rangjelző szócska 34. Majdnem oda!

Előző rejtvényünk megfejtése: Devecsery László: Fény, virág, remény

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34
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Két iskola, 
közös szakma
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt „Határtalanul! 
Program Együttműködés szak-
képző iskolák között” pályáza-
tának köszönhetően a BKSZC 
Weiss Manfréd Szakközépis-
kolája, Szakiskolája és Kollégi-
uma és az Erdélyben található 
gyergyószentmiklósi Fogarasy 
Mihály Műszaki Líceum közös 
szakmai és kulturális program-
ban vehet részt. Ennek keretében 

a két intézmény diákjai és tanárai 
meglátogatják egymást. A pályá-
zatban gépész, elektroműszerész, 
illetve informatika szakmacso-
portos diákok vesznek részt. A 
program megvalósítására február 
1-je és június 15-e között kerül 
sor. A „Fogarasy-Weiss Elektro-
mos Automobil” jelige értelmé-
ben a diákok az oktatásban is al-
kalmazható kis elektromos autót 
készítenek el.  A pályázat nyúj-
totta lehetőségeknek köszönhe-
tően felejthetetlen élményeknek 
lehetünk részesei. A program 
szervezői Vonyigás István és 
Rozgonyi Krisztián.

Ferencsik díszterem
Március 11-től hivatalosan Ferencsik János magyar kar-
mester nevét viseli a Fasang Árpád Zeneiskola díszterme. 
A Kossuth-díjas művész emlékét méltón őrzik a vitrinben 
elhelyezett relikviák. Többek között a karnagy saját partitú-
rája, metronómja, emlékpálcái, s a 60. születésnapjára kapott 
ezüst karmesteri pálcája.  

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

asztal bérlés 1500 Ft, állvány bérlés: 500 Ft

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

április 9., május 21.,
június 11., 9-től 13 óráig

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
www.csepelivaroskep.hu/radnoti

„…elmondom hát mindenkinek”
versmondó verseny

a Magyar Költészet Napja alkalmából
 

2016 április 11-én 14 órától 
a Radnóti Miklós Művelődési Házban

 

Kategóriák: alsó tagozatosok, felső tagozatosok, 
középiskolások, felnőttek

 

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A Csepeli Városkép Kft. rajzpályázatot hirdet
a Föld Napja alkalmából

óvodások és kisiskolások számára.

A mi Földünk

Vigyázz rám, én vagyok az otthonod!
Rajzold le, Te mit teszel értem!

A munkákat technika megkötése nélkül,
A4-es méretben várjuk a Királyerdei Művelődési Házba 

április 20-ig (a hátulján az alkotás címének, a készítő nevének 
és elérhetőségének a feltüntetésével).

A képeket április 24-én állítjuk ki, 
eredményhirdetés és díjátadás aznap 13 órakor lesz.

sportosztály 
a széchenyiben

Ismét sporttagozatos osztály indul 
a Gróf Széchenyi István 

általános és Két Tannyelvű Iskolában 
a 2016/17-es tanévben.  

A jelentkezéshez szükséges dokumentum 
az iskola weboldaláról 

letölthető: www.szechenyi-csepel.hu

további információt személyesen az iskolában, 
vagy telefon (1/278-0942), illetve a 06-70/334-6621-es 
telefonszámon Jenei János testnevelőnél kaphatnak. 

AKtuáLIs/progrAM
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IngAtLAn________________________________________ 
RÉSZBEN felújított 63 nm-es ház 540 nm-es 
saroktelken, Szentmiklósi úton eladó 20,3 mFt. 
T.: 06-20-386-5798________________________________________ 
Csepeli dunai vikend telek faházzal, kúttal, gyü-
mölcsfákkal körbekerítve eladó. T.: 06-70-577-6114________________________________________ 
ZÁKÁNYBAN, csendes, oxigéndús, forgalommen-
tes zsákutcában, csodálatos kilátással a Drávára. 
Minden közművel ellátott kétszintes 56 nm-es 
lakóterű, 2,5 szobás, lakásnak is alkalmas hétvégi 
ház, 12 nm-es pincével, 16 nm-es garázzsal, 21 
nm-es fedett terasszal, 674 nöl-es (2428 m2) gon-
dozott telekkel eladó. Irányár: 3,5 mFt. T.: 06-30-
455-4698, 06-70-439-7766________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
esetén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214  

egÉszsÉg________________________________________ 
MOZgÁSTERÁPIA egyéni foglalkozásokban, 
gyermekeknek is. Testtudat, reális önkép, lel-
ki egészség, szisztémás betegségek mellé is. 
Emellett pároknak táncterápia. Vitart Stúdió 
Csepel: 1212 Bp. Komáromi u. 55., 
T.: 06-70-318-3077; linda@laskaitreningek.hu;  
www.laskaitreningek.hu  

tánc________________________________________ 
HATHA YOgA reggel-este, moderntánc gyer-
mek/felnőtt, relaxáció, mozgás/táncterápia, 
speciális tréning gerincbántalmakra, pilates, 
nyújtások, magánórák, fitt-dance, salsa! 
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp. Komáromi u. 55., 
T.: 06-70-318-3077; linda@laskaitreningek.hu;  
www.laskaitreningek.hu  

Adás-VÉteL________________________________________ 
19-20. SZÁZAdI magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. T.: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
MINdENNEMŰ régiséget vásárolok, díjtalan 
kiszállással, készpénzért. Bútort, festményt, 
porcelánt, kerámiát, dísztárgyakat, szőnyeget, 
híradástechnikát, hanglemezt, könyveket, ki-
tüntetéseket, hagyatékot. Pintér Nikolett 
T.: 466-8321, 06-30-973-4949

áLLás________________________________________ 
MUNKÁJÁRA igényes varrónőt keresek sziget-
szentmiklósi varrodába. Jó kereseti lehetőség! 
T.: 06-20-223-1300

CSEPELI teázóba megbízható, kedves mosolygós 
fiatal lányt keresünk. Pályakezdő, diákok jelentke-
zését is várjuk. Részmunkaidőben: 2-4 óra, csepeli 
lakosok előnyben. T.: 06-70-335-1674

egyÉB________________________________________ 
CSEPELI Mosolygó Dalkör (2 fő női, 2 fő férfi) 
nyugdíjas nótázni szerető, jó hangú, csepeli 
jelentkezőket vár! Érdeklődni minden csütörtö-
kön 14.30 – 16.30 óra között a Radnóti Miklós 
Művelődési Házban.

szoLgáLtAtás________________________________________ 
dUgULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű 
vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát válla-
lunk. Hívjon bizalommal. Tel: 061-402-4330, 
T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést- mázo-
lást, csempézést, gipszkartonozást, víz- villanysze-
relést, kőművesmunkát vállal. T.: 06-20-998-2369; 
delabt@vipmail.hu ________________________________________ 
Mosógép gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. 
JAVíTÁS esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
KERT-telekrendezés. Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építés, egyéb 
kertészeti kőműves munkák reális áron! Ingyenes 
felmérés. www.telekrendezes.hu T.: 06-1-781-
4021, 06-20-259-6319 ________________________________________ 
INgATLAN felújítás! Épületek külső és belső javí-
tása, hőszigetelés, homlokzati javítás, kőműves, 
ácsmunkák, festés, burkolások, kerítés építés. 
T.: 06-1-781-4021, 06-20-259-6319________________________________________ 
ABLAKJAVíTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díj-
talan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
AJTÓK – ablakok passzítása szigetelése, parkettá-
zás, zárcserék zárbeállítás javítások, festés- mázo-
lás, tapétázás, burkolás, kőműves javítások, garan-
ciával. T.: 06-1-276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Lakások, nyaralók, 
üzletek teljes körű szerelése, felújítása, bővítése, 
biztosítéktábla cseréje, vezetékek  áthúzása, EPH 
kiépítés, jegyzőkönyv készítése. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
ÉPüLETKLíMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. T.: 06-20-
440-0633; www.strumklima.hu 

ApróHIrdetÉseK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk! 

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 
1215 Bp., Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu

Öntőgépszerviz Kft.
M E G O L D Á S O K  E G Y  K É Z B Ő L

Feladatok:      Elvárások:
   Teljes körű főkönyvi könyvelés      Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
   Havi, negyedéves, éves bevallások készítése    Számviteli szabályok stabil ismerete
   Éves beszámoló összeállítása          Naprakész adójogi ismeretek
   Bérszámfejtés            Gyors és precíz munkavégzés, önállóság
   Pénzügyi riportok előkészítése      Vállalkozási területen szerzett könyvelési tapasztalat

Amit kínálunk:     Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület
   Versenyképes fizetés         
   Stabil munkahely     A magyar nyelvű, fényképes önéletrajzokat fizetési igény
   Fiatalos, támogató légkör    megjelölésével a karrier@ontogepszerviz.hu címre várjuk.
   Modern irodai környezet

Az Öntőgépszerviz Kft. 15 éves múltra visszatekintő, 100%-ban magyar tulajdonú,
ipari szolgáltatási területen működő társaság keresi tapasztalt munkatársát az alábbi pozícióba:

mérlegképes könyvelő

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

Októberi programok:

Zenei műsorok
Október  16-a:  Varázslatos klasszikus zene.

Október 30-a: Magunkkal hoztuk. Szemelvények a csepeli polgárok zenéjéből.  
A zenei műsorok 16 órától kezdődnek.

Előadóest
Október 20-a: Él e még a Nyugat? Kosztolányi Dezső, 

mint a Nyugat „légtornásza” lírája és legendás segítőkészsége. 
Barátai Karinthy Frigyes, Solyó Zoltán. Költészetük gyöngyszemei.

Előadó: Koppány Zsolt író.
Az előadás 17 órától kezdődik.

Úti beszámolók       
November  08-a: India. Előadó: Füleki László tanár. 

November 15-e: Kína. Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.
A vetítéssel egybekötött előadások 15 órától 17 óráig tartanak. 

Filmvetítések szerdánként 15 órától           
Október 7-e: Úrilány szobát keres. Rendezte: Bakonyi Béla (1937)

Október 14-e: Szerelmi láz. Rendezte: Lázár István (1942)
Október 21-e: Foto Háber. Rendezte: Várkonyi Zoltán (1963)

Október 28-a: Meztelen diplomata. Rendezte: Palásthy György (1963)   

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 

október 5-én és október 19-én 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 15 óráig: dr. Solymosi Mária

Talpmasszázs minden kedden és csütörtökön 14 órától 17 óráig. Terleth Mónika
Szemvizsgálat október 12-én 14 órától.                                                                                                           

Kímélő torna
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától - 10 óráig. 

Meridián torna hétfőnként 10-tól 11 óráig.

Ritmus fejlesztés, mozgás koordináció
Színpadi tánc oktatás a West side story zenéjére. Minden kedden 11 órától 12 óráig. 

Koreográfus és balettmester: Hegyesi Aranka

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16 órától 19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 

október 6-án és október 20-án 16 órától 17 óráig. Énektanár: Józsa Éva                                                          

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15 órától  18-óráig  

vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon 

vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között, 
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Áprilisi programok:
Zenei műsorok

Április 22-e: Varázslatos klasszikus zene. 
Előadók: Dr. Szentkirályi Aladár Miklós hegedűművész és Páll Miklós gitárművész. 

A zenei műsor 16 órától kezdődik.

Előadás
Úti beszámoló 

Április 14-e: Írországi nagykörút. Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.
A vetítéssel egybekötött előadás 15-17 óráig tart. 

Filmvetítések szerdánként 15 órától  
Április 6-a: Bolond április. Rendezte: Fábri Zoltán, 1957                

Április 13-a: Gerolsteini kaland. Rendezte: Farkas Zoltán, 1957
Április 20-a: Csendes otthon. Rendezte: Bán Frigyes, 1957                   

Április 27-e: Első fecskék. Rendezte: Bán Frigyes, 1957

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 

április 4-én és április 18-án 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász. 
Gyógy-masszás: minden hétfőn 10 - 15 óráig: dr. Solymosi Mária; 

Talpmasszázs április 14. csütörtök 10-12 óráig: Zsigovicsné                                                                                                        

Kímélő torna
Minden hétfőn és pénteken 8 - 10 óráig. Meridián torna hétfőnként 10 -11 óráig.

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 

minden páros kedden 16-17 óráig. Énektanár: Józsa Éva                                                          

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 -18 óra között.

A programokról tájékozódni személyesen a Nyugdíjas Közösségi Házban 
vagy telefonon a 278-0128-as telefonszámon lehet

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

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

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

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

Április 16., május 7.  9.00-13.00
BABABöRZE 
Használt ruhák és egyéb gyermekholmik vására.
A börzékre asztalokat lehet bérelni 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

TANFOLYAMOK

ÚJ! Duci torna Túlsúlyosoknak összeállított gyakor-
latok, kímélik az ízületeket, erősítik az izomzatot, 
és elindítják a zsír lebontást. Időpont: hétfő 18.00, 
szerda 8.30. Érdeklődni lehet Herold Ágnes mozgás 
terapeutánál a 06-20-777-6820

ÚJ! Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kez-
dőknek! Aki szereti a virágokat és a növényeket 
és még egy kis kézügyességgel is megáldotta a 
sors, annak itt a helye! Várjuk szeretettel! Idő-
pont: kedd 10.00-12.00, péntek 18.00-20.00. 
Jelentkezni: 06-30-465-2840 (Steer Éva) 

Maminbaba Latin ritmusra mozgás anyának a ba-
bával. Várandósoknak is ajánlott.  Időpont: szerda 
10.00. Részvételi díj: 1000 Ft/ alk., 5000 Ft/ 6 alk. 
Vezeti: Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

Pilates Pilates alapokon nyugvó, magas intenzitású 
tréning. Időpont: péntek 18.00-19.00. Jelentkezni: 
06-30-939-1430 (Kollek Ágnes)

ÚJ! Okosító torna (Alapozó Terápia) - Jelentke-
zőket várunk! Egy mozgásfejlesztésen alapuló 
idegrendszert fejlesztő terápia. Ajánlott korosz-
tály: 5-16 év. Időpont: hétfő, péntek 17-17.45; 
részvételi díj: 1500 forint/alk. Bővebb információ: 
06-70-450-8535

ÚJ! Horgolás A tanfolyamra mely hat alkalomból 
áll, bárki jelentkezhet, nem kell hozzá előképzett-
ség. Minden eszközt és alapanyagot biztosítunk. 
Időpont: hétfőnként 18 -19.30, vagy szombaton-
ként 10-11.30. Részvételi díj: 18 eFt/6 alk. Bővebb 
információ: 06-70-236-8368; 06-30-681-6443

Hangfürdő – A programra előzetes jelentkezés 
szükséges! Tibeti hangtálak és a gongok rezgései 
átmossák sejtjeinket és segítenek a teljes ella-
zulásban. Időpont: március 24. 18.30, április 9. 
10.00, április 21. 18.30; díja: 1100 Ft/alk., vezeti: 
Eisenmann Tünde

Kézimunka Szakkör Időpont: csütörtök 14.00-
16.00, részvételi díj: 500 Ft, vezeti: Debrődi Józsefné

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

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

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

2016. április 15, péntek 18.00 órától 
KALEIDOSZKÓP – színes ismeretterjesztő elő-
adássorozat a Radnótiban
Grafológia a szimbólumok és a betegségek 
tükrében! Hegyes Andrea grafológus előadása. 
A belépés díjtalan!
 
TANFOLYAMOK

MÁJUSTÓL ÚJ TANFOLYAM: 
GRAFOLÓGIA-ENNEAGRAM 
hétfő: 19.00-21.00

MÁJUSTÓL ÚJ TANFOLYAM: ASZTROLÓGIA
Szombat: 11.00-13.00, bejelentkezés:  
06-20-595-3518, hegyesandrea72@gmail.com

GRATULÁLUNK a Csepeli Padaván SE március 5-i 
versenyeredményéhez (Szentes, Diákolimpia)
9 fő összesen 5 érmet hozott el:
Bíró Boglárka, aranyérem junior nehézsúly
Fontana Gábor, aranyérem, junior 65 kg
Vida Vivien, ezüstérem serdülő nehézsúly
Kovács Alexandra, ezüstérem, serdülő középsúly
Árvai József, ezüstérem, junior 60 kg

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

ZENÉS MESEJÁTÉK A
MESEKOCSI SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

a dzsungel
könyve

2016. ápri�s 17., 11 óra KIEGÉSZÍTŐ
PROGRAM:

UGRÁLÓVÁR
ÉS INGYENES
KÉZMŰVES-

FOGLALKOZÁS

BELÉPŐ:
900 FT

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

KÖzleMÉny
A Királyerdei szárcsa Közoktatási és Kulturális Alapítvány ezúton tájékoz-
tat minden kedves érintettet, hogy a  SZJA 1 % -ból befolyt 295 892 Forin-
tot  az Alapítvány az alábbiakra fordította: szemléltető eszközök korszerű-
sítése-bővítése, erdei iskola, táborok, sportversenyek támogatása,iskolai 
rendezvények lebonyolítása. Kérjük, továbbra is támogassák a Szárcsa 

általános Iskola alapítványát, a Szárcsa Alapítványt!
az adójuk 1%-át a következő adószámra utaltathatják át: 

18047950 – 1 – 43
Támogatásukat köszönjük!

A Szárcsa Általános Iskolába szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, 
köztük a leendő első osztályos óvodásokat és szüleiket, előzetes időpont 

egyeztetés után. Kérem, ismerjék meg még jobban iskolánkat!
cím: Szárcsa általános Iskola 1213 Szárcsa u. 9-11.

telefonszám: 278-2374; e-mail cím: iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu; 
Honlapunk: www.szarcsaiskola.hu

Fellépnek: MADARÁSZ KATALIN és PÁLFI PÉTER
Közreműködnek: Kerekes Katalin, Németi Pál, Farkas Melánia, 

a Meglepetés unokák, Nagy János dallamfüttyös, 
és a Csepeli Mosolygó Dalkör Péter Anna vezetésével
Kísér: Tarnai Ágnes – zongora, Nagy Imre – harmonika

A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

A belépő ára 900 Ft. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

progrAM/HIrdetÉs
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Megálmodtuk!
Veled együtt

szeretnénk Segíteni
a rászoruló
családoknak!

Amit
kínálunk?

100 árusítóhely,
Nincs asztalbérlési

díj! De…

Amit
Tőled várunk?
Tartós élelmiszer, 

egyéb felajánlás,

segítség. 

a regisztráció után

tájékoztatunk!

BÖRZEBÖRZE

22

44

11

33

55

77

88

66
Mit árulhatok

a helyszínen?

Mindent, ami másnak kincs lehet :)

Jó minőségű gyerek és felnőtt

ruhát, cipőt, játékot, könyvet,

ékszert és egyéb kiegészítőt.

Gyerekekregondoltatok?Igen! Kézműves-foglalkozássalés mini játszórésszelkészülünk.
Nem szeretnék árulni,
de szívesen segítenék,
hogyan tehetem meg?

A helyszínen lehetőség lesz leadni

 tartós élelmiszert, jó minőségű
gyerekruhát (bővebb

információ telefonon!)

Hol lesz
a börze?

Nagy Imre ÁMK
tornacsarnok

(1214 Bp. Simon Bolivár
sétány 4-8.)

Hogyan lehet
regisztrálni?

Telefonon: 06-70-439-7763
itt bővebb tájékoztatást kapsz

a gyűjtéssel kapcsolatban,
e-mailen

adnijo@csepelivaroskep.hu
valamint a facebookon

létrehozott
Adni jó! Csoportba.
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